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LA CONCEPCIÓ i SANT FRANCESC DE SALES
DURANT LA PANDÈMIA
(juny 2020 – febrer 2021)
Mercès als mitjans digitals, aquest Full Parroquial no surt amb tanta freqüència com abans, també a
causa de les restriccions de personal que hem tingut durant els temps de confinament i el d’ara de
pandèmia, però, val la pena parar atenció un moment per veure que, des de l’acabament de la
primera onada de la pandèmia, la parròquia ha continuat la seva tasca, tant litúrgica, com de
formació, caritat i evangelitzadora.
Cal destacar especialment la celebració de les solemnitats de la Mare de Déu Assumpta, de la
Puríssima, de les festes de Nadal -en què vam duplicar els horaris de Missa-, la festa Major de la
Parròquia de Sant Francesc de Sales, i la litúrgia diària dominical que ininterrompudament hem
continuat celebrant des del mes de març passat. Igualment, ressaltar la Vetlla Jove que, presidida
pel senyor cardenal, vam celebrar amb motiu de la beatificació de John Roig i Diggle, un jove de la
nostra parròquia, assassinat als 19 anys per odi a la fe, i la inauguració de la imatge al claustre
que ens permet tenir-lo present a diari entre nosaltres.
Pel que fa a les catequesis, d’infants, d’adolescents i d’adults, les hem retransmès on-line i
segueixen així. Hem deixat instituïda l’Hora Santa diària, l’Hora Santa amb els joves i el Rosari
jove dels dimecres. També hem continuant impartint els cursets prematrimonials i hi ha una
Comissió que està preparant el Curs Alpha on-line.
Hem continuat amb l’acció social de la parròquia, dedicant el nostre temps, el de tants voluntaris
i els nostres esforços econòmics, hem rebut també ajuts de l’Ajuntament per import de 3.500
euros. Just per Nadal es va començar una nova activitat evangelitzadora i solidària alhora: els Joves
de Sant Josep, dels qui trobareu més informació en aquestes pàgines i a la web.
No hem interromput mai la visita domiciliària als malalts de la parròquia i hem celebrat de la
forma habitual a la basílica els enterraments i funerals de tantes persones estimades de la nostra
comunitat.
Tampoc han deixat de reunir-se setmanalment els components del Leadership Team, que estan
confegint el Plan Mallon, que vol seguir la nostra parròquia per transformar-la en una comunitat de
deixebles missioners, tal com ens ho recorda de manera constant el papa Francesc.
Ara comencem la Quaresma. Us animo a preparar-vos bé per celebrar la Pasqua, que és el que
dóna sentit a la nostra vida cristiana. Aquí també trobareu recomanacions i propostes.
RAMON CORTS I BLAY, RECTOR
ANY DE SANT JOSEP
Trobareu estampes de Sant Josep, editades amb motiu de l’any Josepí, al nostre servei de
llibreria, amb l’oració del papa Francesc. Difoneu-les! Hi ha també uns paquets perquè les
distribuïu als vostres familiars i amics.
Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de l’Eixample

CRÒNICA PARROQUIAL
JÓVENES DE SAN JOSÉ: UN PROJECTE D'AMOR I CARITAT
Des de fa uns dies, un nou grup de joves, Jóvenes de San José, ha aterrat a la parròquia, amb
ganes d'integrar-se en la nostra comunitat i col·laborar amb nosaltres a atendre, espiritualment i
material, les persones que dormen al carrer en el nostre barri, treure'ls del carrer i tornar-los la
il·lusió i l'alegria, fent-los sentir volguts i estimats per Déu, sempre de la mà de Sant Josep, el patró
d'aquest grup i de l'Església universal.
Qui són els Jóvenes de San José
Jóvenes de San José es una asociación benéfica que fundamenta su actividad en la cita bíblica
“Porque tuve hambre y me disteis de comer”. Procuramos ser luz en el mundo y sal en la tierra,
como nos pide nuestro Señor. Procuramos llevar una fe viva en obras, un mensaje de esperanza a los
indigentes, la predicación del Evangelio a la gente que vive en la calle.
Sabemos que para lograrlo primero tenemos que beber de la Fuente de donde brota todo bien, los
sacramentos y la oración. Empezamos la noche con la celebración de la Misa, continuamos con la
salida a las calles a visitar a nuestros hermanos los pobres, dándoles de comer, dándoles ropa,
productos de limpieza y lo que pudieran necesitar.
La idea principal es tener con los pobres primeramente una amistad y, poco a poco, irles llevando
con amor y cariño a nuestro Señor. El material que llevamos (comida, mantas, etc.) y el Hogar de
San José son medios que Él nos da, pero la verdadera transformación nace desde el interior, este
importantísimo trabajo lo realiza el Señor y su infinita misericordia.
Esta misión es fundamental para poder llevar el amor de Dios a las calles. Este amor ha sido
derramado en nuestros corazones como un regalo y gracia y nosotros queremos dar lo que hemos
recibido gratuitamente.
Com funciona
Las salidas, en un principio, son quincenales y, cuando el grupo aumente con la ayuda de Dios,
pasarán a ser semanales. Salimos después de la última Misa del viernes o del sábado, previa
consagración a San José, donde pedimos su protección, y volvemos alrededor de las 11 de la
noche, a entregar al Señor las inquietudes de los hermanos que hemos visitado y dejar en la
parroquia el material sobrante (sacos de dormir, esterillas etc) que no hemos podido repartir.
Què s'ha fet ja a la Concepció
A la secció "Crònica" de la nostra web, trobareu el que s’ha fet ja en les primeres sortides.
Vols col·laborar?
Pregunta a la sagristia de la parròquia de la Concepció o truca al telf. 622 85 09 13.
Properes sortides: 19-20 de febrer, 5-6 i 19-20 de març, 2-3 i 16-17 d'abril
XIII CONCURS DE PESSEBRES DE LA BASÍLICA DE LA CONCEPCIÓ
Este año se ha celebrado la XIII edición del concurso de pesebres de nuestra parroquia, que ha
contado con 39 participantes distribuidos en las categorías: Infantil i Juvenil; Adults; Diorames;
Centres Docents; Institucions; Comunitats religioses i Residències; Mercats i Comerços, i
Comunitats de Propietaris.
Todos los participantes han mostrado un gran nivel de compromiso y una competencia muy sana y
deportiva, motivados mucho más por mantener esta bella tradición, que por obtener el
reconocimiento que pudiesen merecer, lo que se ha evidenciado en la belleza y sensibilidad de las
composiciones.

Ante las circunstancias sobrevenidas por la pandemia actual, el Jurado ha tenido que extremar las
medidas de seguridad y, en algunos casos, no ha podido visitar presencialmente las ubicaciones,
teniendo que recibir algunas de las aportaciones por video. El Covid-19 también ha provocado que
algunos concursantes habituales no pudiesen hacerlo este año. La mayoría de las bajas se
encuadran en Colegios, Instituciones y algunas familias, todos los cuales nos han mostrado su
intención de reintegrase en la próxima edición. También celebramos que, con todo, hemos
recibido cuatro nuevas incorporaciones.
La entrega de los trofeos tuvo lugar el 17/01/2021 a las 17:30 en la Capella del Santíssim, con una
nutrida presencia de concursantes y estuvo presidida por el Sr. Rector, a quien agradecemos su
entusiasta colaboración así como a los demás sacerdotes y personal de la Parroquia.
Nuevamente hemos contado con el patrocinio de PRIMER METAL TECHNOLOGY SL, a quien
agradecemos su generosidad.
ANTONIO LUQUE
ALGUNES DE LES DESPESES DE LES DUES PARRÒQUIES
DESPESES ANUALS
LITÚRGIA

Basílica
Concepció

St. F. de
Sales

Formes per consagrar

1.000 €

200 €

Gel hidroalcohòlic parròquia

2.000 €

Vi de Missa

280 €

120 €

Donació a "La Merienda"

2.500 €

Carbó, encens, etc.

350 €

180 €

2.700 €

Espelmes Santíssim

400 €

200 €

Donació d'oli a les Germanetes de la
Caritat (Gustav Heess)

Cera Altar

550 €

250 €

Donació oli i prod. neteja a Gtes.
Caritat, Anyell i Pobres (particulars)

1.000 €

Tintoreria

800 €

220 €

Càritas parroquial

4.612 €

3.380 €

1.170 €

TOTAL

12.812€

TOTAL

ALGUNES DESPESES
EXTRAORDINÀRIES 2020

Moltes gràcies a tots els que hi col·laboreu!

COMUNICACIONS I NOTÍCIES






Dimarts 23 febrer: Missa pels benefactors difunts de la Basílica de la Concepció a les 19h.
Dimecres 24 febrer: Missa pels benefactors difunts de Sant Francesc de Sales a les 11:30.
Diumenge 28 febrer: Lliurament a la basílica de la Relíquia de Santa Paula Montal,
fundadora de les Religioses de les Escoles Pies (Escolàpies) en acabar la Missa de les 11:30.
12-13 març: celebració de les 24 Hores per al Senyor (dv-ds III Quaresma)
19 i 21 març: Sant Josep i Dia del seminari, respectivament
LLIBRE DEL BEAT JOAN ROIG I DIGGLE ESCRIT PER JOVES DE LA NOSTRA PARRÒQUIA
La nostra parròquia ha publicat un llibre amb la biografia del nou beat Joan Roig i Diggle, amb
comentaris de més de trenta joves, que expliquen què és per a ells la figura del beat Roig. El
podeu adquirir al servei de llibreria i també per internet a https://editorialbalmes.org/.
Us convidem també a contribuir a difondre el llibre entre els joves col·laborant com a
MECENES, mitjançant l'adquisició de 30-50 exemplars.

QUARESMA 2021
Inici: dimecres 17 de febrer, dimecres de cendra
CAMPANYA CONTRA LA FAM EN EL MÓN
 Les nostres parròquies farem, amb tota la diòcesi, les col·lectes els dies 13 i 14 de febrer.
 El dimecres 17, dimecres de cendra, Missa a les 19h a la Basílica, on cadascú podrà lliurar
el que vulgui a la campanya, donant el que es gastaria si anés a un restaurant i, en canvi, a
casa, farà un sopar frugal de solidaritat cristiana i pregària, demanant a Déu que s’acabi
aquest flagell de la fam, i més en aquest temps en què vivim, en què els pobres pateixen
encara més.
NORMES DE DEJUNI I ABSTINÈNCIA
 El Dimecres de Cendra, començament de Quaresma, i el Divendres Sant són dies de
dejuni i abstinència. Els altres divendres de Quaresma són també dies d'abstinència, la
qual consisteix a no prendre carn, segons antiga pràctica del poble cristià. La llei
d'abstinència obliga els que hagin complert els 14 anys. La del dejuni, dels 18 fins als 59
anys.
QUARESMA: SAGRAMENTS I PREGÀRIA
Eucaristia
 Missa dels diumenges, preparar-la millor, potser ja a casa (Full dominical o Missal dels
diumenges, que trobareu al nostre servei de llibreria).
 Missa diària, algun dia o cada dia. Perllongar-la amb la visita diària al Santíssim,
adoració eucarística, especialment el primer divendres. També hi ha Hora Santa diària a
les 18h.
Sagrament de la Penitència
 A l’inici de la Quaresma, celebració individual
 Al final, ben preparada, celebració comunitària (confessió pasqual)
o Joves: diumenge 21 de març a les 20:30 (abans de la Missa Jove)
o Sant Francesc de Sales: dimarts 23 de març a les 19:30
o Basílica de la Concepció: dimecres 24 de març a les 19:30
Pregària
 Al servei de llibreria i al panell que hi ha al Claustre, podeu adquirir uns fulletons
plastificats per pregar individualment o en família: “La Quaresma, camí cap a la Pasqua”.
 Participar en les activitats de pregària de la parròquia, especialment en el Viacrucis pel
claustre els divendres a les 19'30.
ACTUALITZAR EL SENTIT DEL DEJUNI I L’ABSTINÈNCIA
 Pensar de viure’ls en família i lliurar el resultat dels nostres dejunis i abstinències a la
parròquia el Dijous Sant, el dia de la caritat fraterna.
 Dejuni de soroll, compres, espectacles, mòbil, TV, ordinador, presses, .o d’estar massa
estona sense fer res! Abstinència de males paraules i conflictes evitables. Silenci i pau per
veure com està la meva llibertat interior, per repensar la meva vida (profunditat,
honestedat, fidelitat, relació amb els altres, castedat, servei envers ells.
ANY DE SANT JOSEP del 8/12/2020 al 8/12/21
ANY DE LA FAMÍLIA AMORIS LAETITIA del 19/03/2021 – 26/06/2022
150 ANIVERSARI BENEDICCIÓ DEL TEMPLE 15/8/2021
Trobareu la calendaris de la basílica per commemorar l’aniversari al Servei de Llibreria
www.parroquiaconcepciobcn.org
@concepciojove

@parroquiaconcepcio

parroquiaconcepciobcn@gmail.com
Parròquia Concepció Barcelona

