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Celebracions de Setmana Santa
12 d’abril – Divendres
● Celebració Comunitària del Perdó, a les 21:00 hores
14 d’abril – Diumenge de Rams – Inici de la Setmana Santa
● Benedicció dels rams i les palmes: a les
10:30 h. – a Santa Maria (a la façana de l’església)
12:00 h. – a la Plaça de Can Saladrigas-carrer Joncar, 35
- Després de cada benedicció se celebrarà l’eucaristia
a l’església de Santa Maria del Taulat
(aproximadament pot ser a les 10:45 i a les 13:00 hores)
17 d’abril – Dimecres Sant
● Via Crucis: a les 19:30 hores, seguit de la missa de 20:00 h
18 d’abril – Dijous Sant
● Eucaristia de la Cena del Senyor:
a les 20:00 hores
19 d’abril – Divendres Sant
● Via Crucis: a les 10:00 hores
● Celebració de la mort del Senyor:
a les 18:00 hores
20 d’abril – Dissabte Sant
● Vetlla Pasqual: a les 22:30 hores
21 d’abril – Diumenge de Pasqua de Resurrecció
● Eucaristies: només a les 11:30 hores i a les 13:00 hores
- ALERTA: No hi ha la missa de les 10:00 hores! –

TROBADA-SORTIDA de la COMUNITAT

Diumenge 12 de maig

al

Santuari de Sant Ramon de La Segarra
8:00 h – Sortida amb autocar
de davant de la Parròquia
9:30 h – Breu parada per a esmorzar
(cadascú se’l porta, però també hi haurà el
el Bar de l’Àrea de Servei de La Panadella)

10:30 h – Arribada al Santuari de Sant
Ramon Nonat de La Segarra.
Inici de la Visita i pregària
14:00 h – Dinar
15:00 h – 16:00 h – Sobretaula, descans i convivència...
16:30 h – 18:00 h – Celebració de l’Eucaristia
18:00 h – Sortida cap a Barcelona (Es preveu l'arribada a les 20:00 h)

► Preu 25,00.- € per persona
Nens (menors de 8 anys): 22,00.-€ (el preu inclou: l’autocar i el dinar)
INSCRIPCIONS: a la SAGRISTIA o al DESPATX fins el dimarts 7 de maig

E

xplica la llegenda que sant Ramon Nonat va ser tret de la panxa de la seva
mare morta pel bescompte de Cardona i de gran va ser un dels primers a
ingressar a l’ordre de la Mercè al segle XIII. Va haver de patir una duríssima
presó a Algèria. Dotat d’una gran popularitat, a la seva mort diferents municipis es
diputaven el cos pel seu enterrament. La llegenda especifica que va ser col·locat
sobre un ase que el va portar de dret a Portell, a l’ermita de Sant Nicolau.
Més enllà de l’aire mític d’aquesta història, es sap que el santuari de Sant
Nicolau va ser cedit als Mercedaris a mitjans de segle XIII per fundar-hi un punt de
recollida d’almoines. L’edifici medieval va ser ampliat a finals del segle XVI, i ampliat
de nou al 1675 quan el culte del sant, ja institucionalitzat, va créixer en popularitat.
Aquesta església barroca és, amb remodelacions, l’edifici eclesiàstic que veiem avui
en dia. La part del convent conté les restes més antigues del complex. Està organitzat
en dos nivells, el superior per dependències monacals, i l’inferior que s’utilitzà com
escola. En aquestes dependències es guarda una fabulosa col·lecció d’exvots, que es
remunten fins al segle XVII. Al conjunt s’hi ha de sumar un grandiós claustre de dues
plantes, d’estil neoclàssic, construït a cavall dels segles XIX i XX. Hi havia també una
magnífica biblioteca, devastada durant l’època de les desamortitzacions. Actualment
podem veure alguns exemplars de manuscrits, còdex i altres llibres recuperats.

Alerta! Aquest any, la Benedicció de les Palmes i els Rams serà a la Plaça
de Can Saladrigues (davant de la Biblioteca, al carrer del Joncar, 35), a les 12:00
hores, atès que a la Plaça de Sant Bernat Calbó hi ha les obres de construcció de les
noves aules de l’Escola La Mar Bella. Perdoneu-nos les molèsties!

Breu calendari per al març i abril del 2019
MARÇ del 2019
Dilluns

18

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

19

Festa de Sant Josep – Missa a les 20:00 h
PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres 20

VIA CRUCIS, a les 19:30 hores

Dijous

CATEQUESI d’ADULTS, de les 21:30 a les 23:00 h
“Per què serveixen les presons?”
Eduard Ibáñez. Director de “Justícia i Pau” i advocat.

21

Dimecres 27

VIA CRUCIS, a les 19:30 hores

Dijous

CATEQUESI d’ADULTS, de les 21:30 a les 23:00 h
“L’acompanyament a les persones privades de llibertat”
P. Josep M. Carod. Mercedari responsable de Pastoral Penitenciària.

28

Divendres 29, dissabte 30 i diumenge 31 – ROMERIA a MONTSERRAT
Recordeu que el diumenge 31 tenim l’Eucaristia del nostre
arxiprestat a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat
a les 16:30 h de la tarda. Tots hi sou convidats!
ABRIL del 2019
Dimarts
2 PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h
Dimecres

3

VIA CRUCIS, a les 19:30 hores

Dijous

4

CATEQUESI d’ADULTS, de les 21:30 a les 23:00 h
“El CIE, una presó per a immigrants?”
Mn. Josep M. Jubany. Rector de la parròquia de Sant Ildefons (BCN).

Dimecres 10

VIA CRUCIS, a les 19:30 hores

Divendres 12

Reunió de Pastoral de la Salut, a les 17:00 h

Divendres 12

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA de la PENITÈNCIA,
a les 21:00 hores.

Diumenge 14

DIUMENGE de RAMS o de PASSIÓ – Inici de la Setmana Santa
● Benedicció de Rams: a les 10:30 h. a Santa Maria
i a les 12:00 h. a la Plaça de Can Saladrigas- carrer Joncar,35
● Misses: a les 10:45 i a les 13:00 hores a Santa Maria del Taulat

Dilluns

15

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

16

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres 17

VIA CRUCIS a les 19:30 hores.

Dijous

DIJOUS SANT: EUCARISTIA de la CENA del SENYOR a les 20:00h

18

Divendres 19

DIVENDRES SANT: ● Via Crucis: a les 10:00 hores
● CELEBRACIÓ de la MORT del SENYOR: a les 18:00 hores

Dissabte

VETLLA PASQUAL, a les 22:30 hores

20

Diumenge 21

PASQUA de RESURRECCIÓ – Inici del temps de PASQUA
Misses: a les 11:30 h i a les 13:00 hores
- ALERTA: No hi ha la missa de les 10:00 h del matí! -

Dilluns

22

Dilluns de Pasqua – Misses a les 9:00 i a les 20:00 hores

Dimarts

23

FESTA de SANT JORDI – Missa a les 20:00 hores

Dissabte

27

Festa de la Mare de Déu de MONTSERRAT – Missa a les 20:00 h.

“Era a la presó,
i vinguéreu a veure’m”
(Mt 25,36)

Dijous 21 de març:
Per què serveixen les presons?
Eduard Ibáñez. Director de “Justícia i Pau” i advocat.

Dijous 28 de març:
L’acompanyament a les persones privades de llibertat

P. Josep M. Carod. Mercedari responsable de Pastoral Penitenciària

Dijous 4 d’abril:
El CIE, una presó per a immigrants?
Mn. Josep M. Jubany. Rector de la parròquia de Sant Ildefons (BCN).

Totes les sessions seran
de les 21:30 fins a les 23:00 h, a la Sala d’actes
de la Parròquia (Carrer de Pujades, 210, baixos)
Parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó
C/ Pujades, 210 – Tel. 93.309.63.65 – Poblenou – 08005 – Barcelona
www.esglesiapoblenou.cat – correu electrònic: santamaria213@arqbcn.org

