Notícies i agenda Setembre 2018 nº 8/2018
Parròquia del Patriarca Abraham i Parròquia de Sant Francesc d'Assís.

Obres a l'edifici annex de la Parròquia del P.Abraham:

Càritas i la Generalitat de Catalunya, van firmar recentment un acord de sis mesos, per poder
acollir a l'edifici annex de la Parròquia del P. Abraham un grup de persones estrangeres en
situació de vulnerabilitat.
Això ha implicat que les instal·lacions, planta baixa i pisos superiors, (sense afectar la planta de
l'Esplai) fossin revisades i posades al dia per un equip de pintors, electricistes i personal de la
construcció durant aquest passat mes d'agost.
Amb aquest acord s'aconsegueix donar un servei social a uns espais que, malgrat totes les
iniciatives que s'havien proposat des del Consell Parroquial, no havien estat mai aprofitades en
aquests 25 anys.
La Mare de Déu de l'Acolliment, present a la nostra Parròquia, ara donarà la benvinguda a
aquestes persones que seran acollides per la nostra comunitat.

Agenda Setembre:
Diumenge 2: 12.30 h. Presa de possessió del nou rector de la Parròquia
de Sant Francesc de Pàola.
Dissabte 15: Litúrgia de la Paraula 20h. P.Abraham Sopar de festa major
Poble Nou davant S.Francesc d'Assís
Dilluns 24: 20,30h. al Pare Abraham, trobada de pregària en silenci pel
Segrestats del món.
Encara no disposem de la data de la Missa amb la música de Cap a Déu
en Mi, ni de la data d'inici d'inscripcions per l'Esplai del Pare Abraham. Ja
us informarem.

Horari de Misses i despatx parroquial:
Parròquia del Patriarca Abraham: dissabtes 20 h./ diumenges 11 h.
Despatx dimecres 18h.
Parròquia de S. Francesc d'Assís: diària 20 h.(excepte dijous i dissabtes)
i diumenges a les 12 h. i 20h. Despatx divendres 18 h.
Difon aquest missatge i fes-nos arribar mails de persones interessades en
rebre'l.
Per conèixer informacions d'altres Parròquies: Arxiprestat del Poble Nou

Fins aviat!

