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EL PLA PASTORAL

UN NOU LLIBRE

L’església que fem camí a Barcelona
hem elaborat, i ara iniciem, l’aplicació
d’un plà pastoral. Ho fem enfocats en un
dels 5 punts dels que consta: «La
Fraternitat». Hi ha materials a la web de
l’Aquebisbat, a fi i efecte que tothom qui
vulgui treballar aquest punt tingui a
l’avast fàcilment materials útils. També a
nivell arxiprestal es mirarà com treballar
aprofundint en aquest punt.

«Barcelona, esglésies i construcció de la
Ciutat». Amb aquest títol l’Ajuntament i
l’Arquebisbat de Barcelona han publicat
un llibre, l’autora del qual es Alba
Arboix i Alió, arquitecte. El tema de fons
es com les Parròquies han tingut un
paper destacat en la construcció dels
barris i per tal també de la ciutat de Barcelona. Sota el punt de vista de
l’arquitectura i també de les relacions
humanes. Any 2018. Us el recomanem.

Coral St Jeroni

COL·LECTA DE MANS UNIDES
L’import de la Col·lecta de Mans
Unides ha estat de 570 euros. Donem a
tots les gràcies per la vostra generositat.

AGENDA
Grup d’Aprofundiment de la Fe, te
la propera reunió el dilluns, dia 25 de
febrer, a les 18 hores com es habitual.
Serà als locals parroquials.
Concert de Nadal

Consell Pastoral Parroquial. Es
convoca al Consell Pastoral Parroquial el
proper dia 5 de març, dimarts, a les 20
hores, al finalitzar l’eucaristia. Serà a la
Rectoria.
Consell Pastoral Arxiprestal. Es
convoca aquest consell el dia 11 de març,
dilluns, al local de la Parròquia Verge de
Natzaret, situat a la Plaça Joan
Cornudella, num. 16. Es començarà la
reunió a les 20 hores.
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AGRAIMENTS
Enguany la loteria de Nadal del
Casal parroquial amb el nº 50406,
malauradament no ha tocat, pero
aixó no treu agraïr a les persones i
locals col·laboradors per la venda de
les participacions: Coral Sant Jeroni,
Teatre de Montbau, Carlos Ramírez
(Vallgrés), Bar de l’ associació de
veins, Forners Puig (Forns Montbau,
Esplanada i Angel Marqués),
Pastisseria Arregui, Bar 428,

Papers Llibreria Benlliure Antonio,
Esplanada 7 papers Xavi, Cessana
(Matias), Bar Domiño, Bar Ginesta,
Bar los Pinos, Drogueria Montbau,
Cansaladería Joan, Estanc de
Montbau (Ana Maria Hernández) ,
col·laboradors-es del casal i de la
parroquia: Sra. Goya,etc ...
Moltes gràcies a tots i esperem que
l’any proper tinguem més sort.
Mn. Guillem Brossa i Sr. Eugenio Fonts.
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Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

