
FULL INFORMATIU PARROQUIA SANT JERONI

6 / febrer / 2022

nº 255    ANY LVI

     Pça. Mn. Ferran Palau, nº 3

            08035  BARCELONA
                Tel. 93 428 16 69

  

  

La realitat de la fam al mon segueix
essent un urgent «treball pendent». Ja
està en marxa la 63 Campanya contra la
fam que organitza Mans Unides.

El divendres, dia 11 de febrer, es el
dia del Dejuni Voluntari. I el dia 13 de
febrer, diumenge, es la Jornada Nacional
de Mans Unides.

El lema de la Campanya d’enguany:
«La nostra indiferència els condemna a
l’oblit»

MANS UNIDES
Les parròquies de Barcelona, L’Hospitalet
i Cornellà ens fem càrrec de dos projectes,
un a la Capital de Cameroun, Yaoundé.
L’altra a la India.

Trobareu una explicació dels
projectes al fulletó de Mans Unides de la
Campanya actual.

¡¡Col·laborem!!

Arxiprestats de Barcelona, L’Hospitalet i
Cornellà.
Com en anys anteriors en fem càrrec de
dos projectes preparats per Mans
Unides.
El primer projecte es a Yaoundé, al
Cameroun. Reinserció per a infants del
carrer en situació de risc.
El soci local ja fa 40 anys que treballa
amb la infancia vulnerable. Es un pro-
grama educatiu complet de primaria i
secundaria al pavelló de menors de la
presó central de Yaoundé. Es beneficiarà
a uns 210 menors i joves, fins a juliol de
2024. El pressupost del projecte son
77.769 euros.

El segon projecte es a la Capital de Haití
a Port-au-Prince.
El projecte es la tercera fase d’un
projecte que ja està avançat. Mans
Unides aportarà el 85% de la tercera fase
del projecte que s’ha desenvolupat a 10
poblats de la Diòcesi, habitats
bàsicament per grups pobres i
socialment marginats.
Es colabora amb diversos programas de
capacitació endegats pel govern. A part
hi ha campaments de salud, prevenció
contra la Covid, amb assistència de 2
metges.
El total d’aquest pressupost son 91.077
euros. Els Responsables en son els
Caputxins d’Haití.



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.

www.santjeroni.es

PREGARIA DE TAIZE

El divendres, dia 4 de febrer, a
la Capella del Santissim hem
celebrat,  a les 20:15h hores la
pregària estil Taizé.

Parròquia de Sant Cebrià.
Carrer Arenys,65

dimecres, 19,30 hores
23 febrer
9 de març
23 març
6 abril

Catequesi d’adults Arxiprestal

SINODALITAT
El Papa Francesc ha convocat a tota

l’església a participar en un llarg procés
per intentar escoltar entre tots que ens
diu avui l’Esperit. Ja podeu pensar que
això no es gens senzill. Però el repte ja
està llençat.

Tenim diversos medis de fer sentir
la nostra veu en l’Església. Per comoditat
a vegades no ho fem. Altres vegades per
una formulació poc definida del que
volem expressar. El mes trist es quan no
ho fem perquè pensem que es inútil, que
ningú rebrà el nostre missatge.

Però ara ho em de fer. Estem
expresament invitats a fer-ho.

I en el nostre àmbit parroquial hem
de veure com ho duem a terme.

Aquest divendres, el grup de
pregària de Taizé, ens n’hem fet ressó.
Fer-ne pregària es important.

No es busca una serie de
declaracions generalitzades. Ni tampoc
declaracions doctrinalment correctes.

Es busca pendre conciència de que
caminem Junts amb altres. Expressar la
diversitat de punts de vista i d’opinions
que hi ha al si de l’església.

De fet el que podríem anomenar
una «aportació minoritària» pot consti-
tuir un testimoni profètic del que Déu
vol dir-li a l’Església.

Els qui formem el Consell Pastoral,
els qui formen el grup d’Aprofundiment
de la Fe. Els que formen el grup de
Pregària de Taizé, son llocs naturals on
es pot dedicar hores a dur a terme aquest
diàleg. I en podem formar grups nous
motivats per aquesta Reflexió Sinodal.

Dur a terme aquesta reflexió i
diàleg avui ens farà sentir Església Uni-
versal.

El Viçens ens ha fet arrivar uns
textos que fan servir el moviment dels
Focolars on ell comparteix la vida i la fe
cristiana, que ens ajudaran a avançar en
aquesta descoberta a la que estem
convocats. Tots els grups eclesials i
totes les esglésies locals.

Si heu començat a formar algún
grup i ens ho feu saber estarà bé.


