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HORARIS DE LA PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC DE SALES
HORARI DE MISSES (Durant el curs): Cada dia, de dilluns a divendres a les 11’30; dissabtes i
vigílies, a les 19h; diumenges i festius, a les 11h i a les 12’30.
DESPATX PARROQUIAL: Dimecres i divendres, a la Parròquia de la Concepció (Aragó 299,
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A la parròquia de Sant Francesc de Sales, atenció al públic el divendres de les 17 a les 19 h;
el dissabte, de les 10 a les 13 h; i el diumenge, de les 10 a les 14 h. Temple i Despatx: Pg. Sant
Joan, 90 · tel. 93 458 76 67 · 08009 BARCELONA.
www.parroquiaconcepciobcn.org
@concepciojove
@parroquiaconcepcio

parroquiaconcepciobcn@gmail.com
Parròquia Concepció Barcelona

PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC DE SALES
PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC DE SALES

FULL PARROQUIAL NÚM. 934 · DIUMENGE, 28 DE NOVEMBRE DE 2021

PRIMER DIUMENGE D’ADVENT/A. Vetllar?, Si, “perquè no sabeu quin dia
vindrà el vostre Senyor”, “que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada”.
Hi ha, és cert, el precedent del poble d’Israel, un poble que tot era ulls que miraven
si el Messies arribava; i arribà, i no el saberen veure. Fins a quin punt ens ateny
el precedent del poble escollit? Tot depèn de si necessitem o no el Messies. Potser
que el qui en sent menys necessitat és qui més el necessita. De fet, tota la humanitat
avança a l’encontre d’aquest Salvador.

• Vespres solemnes. Cicle Advent-Nadal-Epifania. Cada diumenge i festiu a les 19h.,
amb Exposició Major del Santíssim.

• Missa per a joves. Cada diumenge del curs escolar, a les 20’30, a la capella del
Santíssim. Darrera Missa del trimestre, el dia 22. La represa serà el dia 12.

• Missa per demanar la fe per als qui estimem. Cada últim diumenge de mes, a la
Missa de les 13h.

• Hora Santa per a joves, cada dimecres del curs escolar, de les 21:00h a les 22:00h
a la Parròquia de la Puríssima Concepció

• Hora Santa per a tothom, de dilluns a divendres,
de les 18 h a les 19h a la Parròquia de la Concepció;

ADVENT 2021
CARITAT, COL·LECTES DE NADAL
• Col·lecta de Nadal a favor de les parròquies de la Puríssima Concepció i de Sant
Francesc de Sales. Destinada als pobres de les nostres parròquies, per un Nadal
millor per a ells, i per a l’obra social de les nostres comunitats. El dissabte i diumenge
4 i 5 de desembre. Hisenda pot desgravar amb un 50%.
• Col·lecta de Nadal de Càritas Diocesana. Per a les grans necessitats de la nostra
diòcesi, per un Nadal millor, pels serveis socials de Càritas Diocesana de Barcelona.
Dissabte i diumenge 18 i 19 de desembre.

CELEBRACIONS COMUNITÀRIES DE LA PENITÈNCIA
BASÍLICA DE LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
• Per la Puríssima. Celebració comunitària de la Penitència, el dimarts, dia 7 de
desembre, a les 17:15.
• Per Nadal. Celebració comunitària de la Penitència per a TOTA LA PARRÒQUIA, el
dimecres, 22 de desembre a les 19:30. PER ALS JOVES, el diumenge 19 a les 20:30.
PARRÒQUIA DE SANT FRANCESC DE SALES
• Per Nadal. Celebració comunitària de la Penitència per a TOTA LA PARRÒQUIA, el
dimarts, 21 de desembre, a les 19:30.
Més informació a: www.parroquiaconcepciobcn.org

Més informació a: www.parroquiaconcepciobcn.org

CRÒNICA PARROQUIAL

PARRÒQUIA EN MARXA

RECULL D’ACTIVITATS

Aquest és el lema que fem nostre i que volem seguir els pròxims anys. És, d’altra banda, un
lema manllevat d’un eslògan del papa Francesc, el d’Església en situació de sortida.

Des de l’últim número del nostre full parroquial, publicat el mes de juny, la Parròquia ha
anat continuant el ritme de la seva activitat.
En primer lloc cal destacar que durant tot el període estival no ha deixat de funcionar el
nostre servei de Càritas parroquial i de la Conferència de Sant Vicenç de Paül, així com,
cada dia, el Berenar Solidari, amb ajuts alimentaris i econòmica.
Aquest servei social s’ha continuïtat igualment a la Parròquia de Sant Francesc de Sales.
Remarquem de seguida la lluïda celebració, el 15 d’agost, de la solemnitat de l’Assumpció
de de la Verge Maria que va aplegar un bon nombre de fidels.
El diumenge 7 de novembre, dia de la festa del beat màrtir Joan Roig Diggle, vàrem poder
venerar per primera vegada la seva relíquia recentment arribada a la Parròquia i dipositada en
una ric i artístic relicari.
Les religioses de Maria Immaculada, comunitat dels Camps Elisis, han fet donació
d’una relíquia de la mare Emilia Riquelme i les mares escolàpies de la de santa Paula
Montal, així com una preciosa imatge de talla de la Virgen del Cobre, patrona de Cuba.
D’altra banda s’han reprès les reunions dels grups de Leadership Team i de connexió.
A Sant Francesc de Sales va haver-hi una reunió del rector amb representants de la
comunitat abans de començar la dispersió estival. Vàrem celebrar a més les noces de diaca de
mossèn Aureli Ortín.
En un altre ordre de coses, s’ha completat la restauració de la façana de la rectoria, molt
malmesa per les filtracions d’aigua a causa de la manca de rejuntat i el mal estat de les fusteries
exteriors.
Conxita Augé

UN NUEVO CURSO DE CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN (2021-2022)
El pasado mes de octubre iniciamos la catequesis de los niños que se preparan para la
primera comunión. Ha sido una gran alegría poderlos ver de nuevo con sus padres “cara a
cara”. Hacía un año y medio que las catequesis se transmitían de modo “virtual”. Estamos
también contentos porque tenemos unos “grandes” catequistas que inician a los niños en la fe
y en el conocimiento de Jesús.
Por otro lado, este año la Parroquia de Sant Francesc de Sales en colaboración con la
de la Inmaculada Concepción hemos asumido la catequesis que hasta ahora se daba en el
colegio de los Hermanos Maristas. En todo momento hemos contado con su atenta y bien
dispuesta ayuda de religiosos y laicos del centro marista. La catequesis, se da en el mismo
colegio al acabar las clases.
Tenemos apuntados muchos niños y contamos igualmente con unos “grandes” catequistas
nuevos y veteranos!
Agradecemos, de todo corazón, a los sacerdotes de nuestras dos parroquias y a los
catequistas el esfuerzo y las “ganas” que ponen para hacer de los niños desde ahora y el día
mañana unos buenos cristianos!
La catequesis de postcomunión se da en las actividades de EDGE. La de la Confirmación,
en LIFETEEN.
A pesar de tantas dificultades tenemos que dar siempre gracias a Dios porque junto con los
sacerdotes y religiosos, siempre hay jóvenes y adultos que responden a la llamada del Señor
a evangelizar. Ojalá sean muchos más los que sienten este llamado en nuestras comunidades
parroquiales.
Tere Nubiola

El moviment que hi ha entorn del concepte Parròquia en marxa sorgeix de la reflexió dels
mossens i del Consell de Pastoral de la parròquia que ve de ja fa uns quants anys.
Constatàvem la necessitat d’ una parròquia que ha de pujar el nombre de fidels, particularment dels joves, i així sorgí el convenciment de la necessitat d’invertir aquesta situació: fer que n’integressin molts més. Sabem que l’únic antídot per fer aquesta inversió
és l’evangelització.
Així, a l’octubre de 2016 hi hagué la trobada parroquial a Can Nubiola on es plantejà de
fer un canvi en les nostres actituds i activitats. Es formà després el grup Reflexionem sobre
el futur de la Parròquia, que s’ha anat reunint. Concretàrem les aportacions d’aquest grup i
afegírem les del pare James Mallon, que vam invitar de parlar a la nostra parròquia en el marc
d eles Conferències Quaresmals, parlàrem aleshores de la “conversió pastoral.” La intervenció
del mossèn de Canadà la vam publicar en un quadernet com el que teniu a les mans.
Per ara hem concretar:
1. Cultivar l’acolliment dels que vénen a la parròquia
Es començà fent arribar als nostres sacerdots els seus suggeriments de com ell
mateixos poden acollir, de com celebrar i predicar per a fer-ho possible.
Durant cinc diumenges tant a la Concepció, com a Sant Francesc de Sales, els mossens
han exposat cinc objectius a assolir. Són els que trobareu recollits ací.
Els sacerdots han participat al recés d’Emaús i al sopar del moviment Alfa
2. Es continua amb l’acolliment per part dels laics, de manera particular dels acollidors
de matrimonis.
Trobar més laics per a l’acolliment dels fidels que vénen a les nostres celebracions
Servei dels diversos actes dels diumenges: Cafè i vermouth de la fraternitat.
Posar en marxa, ja es fa, un servei de mentoring (acompanyar persones en concret des
del punt de vista espiritual i de la integració a la comunitat)
3. Creació d’un consell, Leadercheap per pensar d’actuar el mètode Mallon. El rector i
alguns altres col·laboradors han participat d’un coach.
Avui us oferim aquest petit instrument que és com una memòria, però també una
invitació a que us el llegiu per prosseguir amb el nostre treball de Parròquia en marxa
i perquè us uniu de cor a aquest projecte.
Carles Salat

NOVA PUBLICACIÓ
Editorial Balmes acaba de publicar Mi amigo Carlo.
Es tracta de donar a conèixer la vida del beat Carlo Acutis
comentada per testimonis de joves.
Qui era Carlo Acutis? Un adolescent que morí de
leucèmia als quinze anys, que no es distingeix per cap fet
extraordinari sinó per una vida senzilla, alegre, confiada.
Com diu el seu pare, Andrea Acutis, Carlo tenia un únic
objectiu: estimar Déu i estimar el proïsme.
De cara a les properes festes aquest biografia pot ser
un bon regal per als joves. És un llibre amb moltes il·lustracions, que es llegeix fàcilment i que pot actuar com un
estímul que animi els joves a imitar el beat Carlo Acutis.

