Notícies i agenda Novembre 2018 nº 10/2018
Parròquia del Patriarca Abraham i Parròquia de Sant Francesc d'Assís.
Celebracions de les festes patronals de Sant Francesc d'Assís i del Patriarca Abraham
El mes d'octubre, com és tradicional, celebrem les festes del nostres sants patrons.
El dia 3 va ser la celebració de Sant Francesc d'Assís i el dia 9 del Patriarca Abraham.
Les nostres comunitats tenen en ells uns exemples fidels de l'acceptació de la crida que van
rebre de Déu i una vida santa viscuda entre nosaltres. Seguim-los!
Obres a les instal·lacions per acollir migrants
Us hem anat informant els darrers mesos de la situació i evolució d'aquestes obres.
L'agència de notícies Catalunya Religió i altres mitjans es feien ressò d'aquest projecte.
Actualment , però, aquestes obres s'han aturat.
Estem a la espera que Càritas i la Generalitat acabin de negociar alguns aspectes de l'acord,
per tal de seguir endavant amb les obres i poder acollir aquestes persones vulnerables.
Us mantindrem informats.
Cap a Déu en MI: Música per pregar i gaudir
El curs 2012-13 un grup d’amants de la música ens vam animar a preparar cants per dinamitzar
les misses de la parròquia.
És per això que des de llavors i mensualment, proposem a qui participa a la Eucaristia dels
dissabtes, de viure la missa d’una manera diferent: més alegre i profunda. Estem convençuts,
perquè ho hem experimentat, que el cant t’apropa a Déu.
Vet ací el nom: Cap a Déu en mi. Un joc de paraules que convida a trobar Déu al propi cor i
també a cantar afinadament, tots junts i, en aquesta harmonia, apropar-nos també a Déu.
La nostra participació vol ser un servei a la comunitat però, com sempre passa quan donem, el
que rebem a canvi sempre és superat en escreix. Hem esdevingut més amics, més comunitat i
hem aprés coses que mai haguéssim imaginat. El grup ha tingut oscil·lacions en el nombre de
participants, uns marxen i altres arriben. Però sempre es manté l’entusiasme del primer dia.
Què ens caracteritza? La diversitat en el sentit més ampli: de procedència, d’estils (del clàssic
al jazz, passant pel pop, el gòspel i la coral), conjuguem instruments clàssics i moderns i
musica de tota mena, des dels espirituals al pop, i sempre, sempre, tractem d’oferir musica de
qualitat, innovant i assajant nous estils.
Comiat al mestre hindú Bhakti Das
El passat octubre la comunitat Divine Life Society Barcelona va acomiadar al seu president i
mestre Bhakti Das, que va traspassar al Canadà el passat agost. Davant les seves cendres i de
molts membres de la seva comunitat que hi assistiren, es van llegir unes paraules de X.Melloni,
es va fer un breu concert i la interpretació d'una obra amb flauta tradicional hindú.

Agenda Novembre:
Dijous 1: Día de precepte. A més de les misses habituals (11h. P.Abraham / 12 i 20h. S. Francesc
d'Assís)
Mn. Biel Carrió oficiarà missa a les 13 h. al Cementiri del Poble Nou.
Divendres 2: Festa de Tots els Fidels Difunts. Missa a Sant Francesc d'Assís a les 20h.
Diumenge 11: Col·lecta GERMANOR
Dimecres 21: 20,30h. Trobada de pregària a Sant Francesc d'Assís.
Dilluns 26: 20,30 h. Pare Abraham 30 m. Silenci pels Segrestats del món.
Avanç del mes de Desembre:
El Diumenge 2 de desembre a les 18h. hi haurà al Patriarca Abraham un concert del grup
CatAlinKa.
Presentaran una selecció d'obres de la Litúrgia Ortodoxa russa i cançons populars eslaves,
amb algunes melodies catalanes que ens descobriran un paisatge musical sorprenent.
Música de qualitat d'un quartet que ha passejat la seva espiritualitat per nombrosos temples i monestirs
del país.
Us convidem a compartir aquest concert. Demanarem col·laboració económica.
Cliqueu aquí per fer un tast: CatAlinKa
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 mail de persones interessades en rebre'l.
Per conèixer informacions d'altres Parròquies: Arxiprestat del Poble Nou
Endavant!

