ACTIVITATS i GRUPS
de la COMUNITAT

Curs 2017 – 2018
Setembre del 2017

Nº 225

Celebració de l’EUCARISTIA:

Horaris d'hivern

Horari de misses: diumenges i festius: 10:00 h
11:30 h
13:00 h
dissabtes i vigílies:

20:00 h

dies feiners:
• Tots els dies, de dilluns a divendres
20:00 h de la tarda
• Dilluns, dimecres i divendres
9:00 h del matí
Celebracions comunitàries del PERDÓ:
 divendres abans de Nadal, 22 de desembre - a les 21:00 h
 divendres abans de Rams, 23 de març
- a les 21:00 h
Celebració individual del PERDÓ: mitja hora abans de cada missa (aviseu a la sagristia)

Celebració del BAPTISME:

1r. diumenge de mes
3r. dissabte de mes

a les 12:30 h del matí
a les 17:00 h de la tarda

Inscripcions: dos mesos abans, al despatx parroquial, per poder fer
una reunió de pares i el ritus d’acollida a la comunitat un diumenge
(durant la Quaresma i el mes d’agost no se celebren baptismes)

Celebració del MATRIMONI:

Dissabtes o diumenges (matí o tarda, a concretar l’hora)
Inscripcions: de sis a tres mesos abans, al despatx parroquial.
Dues trobades de preparació (divendres o dissabtes, al vespre)

COMUNIÓ ALS MALALTS: cada segon divendres de mes, de les 10:00 h a les 13:00 h
(per la comunió setmanal als malalts cal avisar a la parròquia)
UNCIÓ comunitària dels malalts: diumenge 6 de maig, a totes les misses
UNCIÓ individual dels malalts:

(cal avisar amb temps a la parròquia)
Servei d’assistència urgent:
SALUS: Telèfon: 93. 202. 06. 96 – servei permanent –

CATEQUESI PARROQUIAL de nens i nenes:
• CATEQUESI per a la PRIMERA COMUNIÓ: (cal estar cursant el 3r. d’E. Primària)
Sessions de catequesi: de 18:00 h a 19:00 h, segons programa, durant 2 cursos
- Inscripcions al despatx parroquial: de dilluns a divendres:
 del 18 al 22 de setembre de 18:00 h a 19:00 h.
• CATEQUESI continuada: (més grans de 10 anys) Dilluns 9 d’octubre a les 19:00 h. Inscripció i reunió
• CATEQUESI JOVES: Catequesi per a la CONFIRMACIÓ. Nois i noies de 14 anys o més.
Dilluns 9 d’octubre a les 19:00 h per a inscripció i primera reunió
CATEQUESI d’ADULTS: Temes d’aprofundiment de la fe sobre un tema d'actualitat religiosa, social o política
Tres trobades: els dijous 22 de febrer, 1 i 8 de març, de les 21:30 h a les 23:00 h.

ESPAI DE MEDITACIÓ I PREGÀRIA: Mitja hora de silenci i recolliment a la capella del Santíssim.
Tots els dimecres, setmanalment, després de la missa, de les 20:45 h a 21:15 h.
PREGÀRIA QUINZENAL: Pregària comunitària a partir de la Paraula de Déu i dels fets de la vida.
Cada 1r i 3r dimarts de cada mes, de les 20:30 h a les 21:00 h.

GRUP DE LITÚRGIA: Monitors, cantors i lectors de les celebracions litúrgiques.
Reunió cada 2n dilluns de mes, a les 21:30 h.

GRUP DE PASTORAL DE LA SALUT: Treballadors, voluntaris de la salut i visitadors de malats.
Reunió cada segon divendres de mes, a les 17:00 h.

AJUDA FRATERNA: Atenció a persones i famílies necessitades del barri. Servei atès per voluntaris.
Dimarts, de 17:00 h a 19:00 h.

Per ajudes, al compte: 2100-0803-90-0110571414.
ESPAI DE TROBADA:
Classes gratuïtes setmanals de català i castellà per a adults nouvinguts. Servei atès per voluntaris.
Informació: tots els dimecres a les 19:00 h al despatx parroquial.

JOC (Joventut Obrera Cristiana): Grups de joves cristians, estudiants i treballadors, compromesos enmig del
món dels joves i del barri. Reunions setmanals. Informació al despatx parroquial.
ACO (Acció Catòlica Obrera): Grups d’adults cristians, treballadors, compromesos enmig del món laboral,
polític i veïnal. Reunions quinzenals. Informació al despatx parroquial.
GRUPS DE MATRIMONIS: Grups de revisió de vida i aprofundiment de la fe, a partir de la vida matrimonial,
familiar i social. Informació al despatx parroquial.
TERCER MÓN: Per ajudar i col·laborar amb els projectes dels nostres missioners arreu del món.

Per ajudes, al compte: 2100-0803-90-0110354156.
ESPLAI “MOVI” POBLENOU (Esplai per a nois i noies): Educació en el lleure de nois i noies de 6 a 16 anys,
atès per un equip voluntari de monitors i monitores. Activitats: dissabtes de 17:00 h a 19:00 h.
Informació al despatx parroquial. Inscripcions: Divendres 22 setembre de les 17:00 a les 19:00 h.

CALENDARI de la COMUNITAT – CURS 2017-2018
SETEMBRE 10 diumenge SANTA MARIA del TAULAT - 11:30 h - Missa de la Festa Major del Poblenou
Del 18 al 22 INSCRIPCIONS per a la CATEQUESI de la PRIMERA COMUNIÓ de 18 a 19 h
18 dilluns
CONSELL PASTORAL a les 21:00 h

19 dimarts
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
24 diumenge MARE de DÉU de la MERCÈ – Festa Major de Barcelona (misses dies festius)
OCTUBRE

Del 2 al 5
3 dimarts
9 dilluns

Inici del curs de la CATEQUESI de la PRIMERA COMUNIÓ de 18:00 a 19:00 h
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h.
- Trobada - reunió per fer la Catequesi continuada, a les 19:00 h.
- Trobada i inscripció per a la Catequesi de Joves i Confirmació, a les 19:00 h.
12 dijous
Festivitat de la Mare de Déu del Pilar – Missa a les 20:00 h
13 divendres Reunió del grup de PASTORAL de SALUT, a les 17:00 h.
16 dilluns
CONSELL PASTORAL a les 21:00 h.
17 dimarts
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h.
22 diumenge MISSA FAMILIAR a les 11:30 h, preparada pels nens que ja han fet la Comunió - Inici de curs - Col·lecta per al “DOMUND” i els missioners
25 dimecres FESTA de SANT BERNAT CALBÓ - Missa solemne a les 20:00 h
28 dissabte CONFIRMACIONS de joves i d’adults, a la missa de les 20:00 h

NOVEMBRE

1 dimecres
2 dijous
7 dimarts
10 divendres
19 diumenge
20 dilluns
21 dimarts

FESTA de TOTS SANTS (misses com els dies festius)
Commemoració de Tots els Fidels Difunts. Missa a les 20:00 h
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h.
Reunió del grup de PASTORAL de SALUT, a les 17:00 h
MISSA FAMILIAR a les 11:30 h, preparada pels nens i nenes de 2n curs
- Col·lecta de “GERMANOR” per a l’Església diocesana
CONSELL PASTORAL a les 21:00 h
PREGÀRIA des de les 20.30 h a les 21.00 h

DESEMBRE

3 diumenge
5 dimarts
8 divendres
17 diumenge
18 dilluns
19 dimarts
22 divendres
24 diumenge
25 dilluns
26 dimarts

INICI del temps d’ADVENT - Primer diumenge d'Advent
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h.
FESTA de la IMMACULADA CONCEPCIÓ (misses com els dies festius)
MISSA FAMILIAR a les 11:30 h, preparada pels nens i nenes de 1r curs
CONSELL PASTORAL a les 21:00 h
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ a les 21:00 h
MISSA del GALL a les 24:00 h a Santa Maria del Taulat (No hi ha la de les 20 h!)
NADAL (Misses a les 11:30 h i les 13:00 h – No hi ha la missa de les 10:00 h)
SANT ESTEVE - missa només a les 20:00 h

GENER

1 dilluns
2 dimarts
6 dissabte
7 diumenge
12 divendres
15 dilluns
18 dijous
21 diumenge

Cap d’Any – Santa Maria, MARE de DÉU. (Misses només a les 11:30 i les 13 h)
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
EPIFANIA (misses com els dies festius)
Festa del BAPTISME del Senyor
Reunió del grup de PASTORAL de SALUT, a les 17:00 h
CONSELL PASTORAL a les 21:00 h
PREGÀRIA ECUMÈNICA a les 20:30 h a Santa Maria
MISSA FAMILIAR a les 11:30 h preparada pels nens que ja han fet la Comunió

FEBRER

6 dimarts
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
9 divendres Reunió del grup de PASTORAL de SALUT, a les 17:00 h
14 dimecres DIMECRES DE CENDRA – Inici de la QUARESMA amb la imposició de cendra
a les misses de les 9.00 h i les 20.00 h
18 diumenge PRIMER DIUMENGE de QUARESMA
MISSA FAMILIAR a les 11:30 h, preparada pels nens i nenes de 2on curs
19 dilluns
CONSELL PASTORAL a les 21:00 h
20 dimarts
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
21 dimecres VIA CRUCIS a les 19:30 h
22 dijous
CATEQUESI d’ADULTS, de les 21:30 h a les 23:00 h
28 dimecres VIA CRUCIS a les 19:30 h

MARÇ

1 dijous
6 dimarts
7 dimecres
8 dijous
9 divendres
11 diumenge

CATEQUESI d’ADULTS, de les 21:30 h a les 23:00 h
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
VIA CRUCIS a les 19:30 h
CATEQUESI d’ADULTS, de les 21:30 h a les 23:00 h
Reunió del grup de PASTORAL de SALUT, a les 17:00 h
MISSA FAMILIAR a les 11:30 h, preparada pels nens i nenes de 1er curs

14 dimecres
16, 17 i 18
19 dilluns
20 dimarts
21 dimecres
23 divendres
25 diumenge

VIA CRUCIS a les 19:30 h
ROMERIA A MONTSERRAT
CONSELL PASTORAL a les 21:00 h
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
VIA CRUCIS a les 19:30 h
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ a les 21.00 h
DIUMENGE de RAMS o de PASSIÓ – Inici de la Setmana Santa
Benedicció Rams a les 12:00 h a la Plaça de Sant Bernat
Misses a les 10:30 h (amb benedicció) i a les 13:00 h a Santa Maria
28 dimecres VIA CRUCIS a les 19:30 h
29 dijous
DIJOUS SANT: EUCARISTIA a les 20:00 h
30 divendres DIVENDRES SANT: VIA CRUCIS a les 10:00 h
CELEBRACIÓ de la MORT DEL SENYOR: a les 18:00 h
31 dissabte VETLLA PASQUAL a les 22:30 h
ABRIL

1 diumenge PASQUA de RESURRECCIÓ – INICI DEL TEMPS DE PASQUA
Misses a les 11:30 h i les 13:00 h – No hi ha la missa de les 10:00 h
2 dilluns
Dilluns de Pasqua – Misses a les 9:00 i a les 20:00 h
3 dimarts
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
13 divendres Reunió del grup de PASTORAL de SALUT, a les 17:00 h
16 dilluns
CONSELL PASTORAL a les 21:00 h
17 dimarts
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
23 dilluns
FESTA de SANT JORDI. Missa a les 9:00 i a les 20:00 h.
27 divendres MARE de DÉU de MONTSERRAT. Missa a les 9:00 i a les 20:00 h

MAIG

1 dimarts
6 diumenge
10 dijous
11 divendres
12 dissabte
13 diumenge
15 dimarts
20 diumenge
26 dissabte
27 diumenge
28 dilluns

FESTA del TREBALL – missa a les 20:00 h
UNCIÓ dels MALALTS a les misses de les 10:00, 11.30 h i les 13.00 h
PREGÀRIA ECUMÈNICA a les 20:30 h a l’Església Evangèlica
Reunió del grup de PASTORAL de SALUT, a les 17:00 h
CELEBRACIÓ del PERDÓ per als nens de la Catequesi a les 12.00 h
TROBADA DE LA COMUNITAT - Sortida de tot el dia per visitar Vic
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
PASQUA de PENTECOSTA
CELEBRACIÓ de les PRIMERES COMUNIONS a les 12, 13, 17 i 18 hores
MISSA FAMILIAR a les 11:00 h preparada pels nens que ja han fet la Comunió
CONSELL PASTORAL a les 21.00 h

JUNY

2 dissabte
3 diumenge
5 dimarts
8 divendres
18 dilluns
19 dimarts
24 diumenge
29 divendres

CELEBRACIÓ de les PRIMERES COMUNIONS a les 12, 13, 17 i 18 hores
Festa del CORPUS CHRISTI -El Cos i la Sang de Crist - Jornada de la CARITAT
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
Reunió del grup de PASTORAL de SALUT, a les 17:00 h
CONSELL PASTORAL a les 21:00 h
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
SANT JOAN – Misses com els dies festius
Festa dels apòstols sant Pere i sant Pau – Missa a les 9:00 i a les 20:00 h

DESPATX PARROQUIAL
Divendres de les 18:00 h a les 19:30 h.
Carrer de Pujades, 210. – 08005 – BARCELONA
Telèfon: 93. 309. 63. 65 – Correu e-mail: santamaria213@arqbcn.org

SECRETARIA i ARXIU de l’ARXIPRESTAT del POBLENOU
HORARI: Dimarts de 10:00 h a 13:00 h –
Dimecres de 18:00 h a 20:00 h – Divendres de 16:00 h a 20:00 h
Telèfon: 93. 309. 40. 70 – Correu e-mail: santamaria213@arqbcn.org
www.esglesiapoblenou.cat

