
12 

 

 

1 

 

 

 

Fa més d'un any que ens va sorprendre una situació com mai ens 
hauríem imaginat, totalment excepcional. Després d’haver passat 
tot un curs i un segon estiu superant uns reptes inesperats…
comencem un nou curs que, si Deu vol, esperem que no sigui 
tanexcepcional. Aquesta situació de la pandèmia, que ens ha fet 
replantejar tantes realitats pastorals, tant de bo ja hagi 
esdevingut una oportunitat per seguir renovant-nos, i hàgim 
après la lliçó que el Senyor ens dóna, redescobrint l'espiritualitat 
d'acollir, d'escoltar, d’acompanyar, de donar esperança… disposats 
a re-il·lusionar-nos! 

Durante más de un año en que todos hemos experimentado 
nuestras limitaciones y fragilidades. Nuestra sociedad pensaba que 
lo teníamos todo bajo control... Desde este sentirnos débiles y 
necesitados, hemos estado llamados a salir al encuentro de los 
demás, para vivir mejor la fraternidad, tal como no deja de 
insistirnos el Papa Francisco. 

En el esperado y progresivo retorno a lo que llaman “nueva 
normalidad” o mejor llamarla y vivirla como una “normalidad 
renovada”, nos seguimos preguntando ¿a qué cosas nos conviene 
estar atentos? ¿qué llamada hemos recibido del Señor para 
renovarnos y re-ilusionarnos en nuestra acción pastoral? 

En aquest nou inici de curs, ens va bé recordar una resposta que ja 
fa un any ens va oferir el nostre Cardenal: “Estem cridats a un 
seriós discerniment sobre el futur; a pregar cada dia i a demanar 
al Senyor: quina és la teva voluntat? Caldrà donar resposta als 
joves i amb els joves, i vetllar per aquest nou present i futur. La 
nostra vocació és servir els més pobres i vulnerables... la mateixa 
realitat de la crisi econòmica i social provocada pels efectes de la 
pandèmia del coronavirus ens exigeix que unim esforços per acollir i 
viure l’Evangeli amb els més pobres i vulnerables de la nostra 
societat...”. 

Estiguem molt atents als altres i resem pels fruits del nou curs! 
                                                                  Els vostres mossens  
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Una “normalitat renovada i re-il·lusionada” 
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Vida comunitària    
 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA  
 Dijous 21 d’octubre de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

CATEQUESIS BÍBLICA PARA ADULTOS 
Como leer la Biblia... y no perderse 

Domingo 10 de octubre a las 17 h. 

GRUP DE PARELLES I MATRIMONIS JOVES 
 Diumenge 17 d’octubre a les 17 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Cap de setmana del 2 i 3 d’octubre (en horari de  Misses)  

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con los Salmos 
Salmos: el lenguaje de la oración  

Viernes 8 de octubre a les 20:45 h. 

BIBLIA Y LITURGIA  
Entender la Misa para vivirla mejor 

Jueves 7 de octubre a las 17:30 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 3 d’octubre a les 17 h. 

MARTES BÍBLICOS 
Paradojas en el Evangelio 

 

Martes 19, 26 de octubre  
y 2, 9 de noviembre, a las 17:30 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA  
Jueves 21 de octubre a las 17:30 h. 

AÑO SAN JOSÉ - “Con corazón de Padre” 
Padre trabajador 
Domingo 24 de octubre a las 19:45 h. 
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CATEQUESIS 
COMUNIÓN - POSTCOMUNIÓN 

CONFIRMACIÓN 
 

Viernes / Divendres de 17:30 a 19 h 
 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 

Consell de Cent 110   Tel. 93 423 46 76   
www.medallamiraculosa.org 

Quieres conocer  
  y seguir a ... Jesús  
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INICI  DE  CURS: GRUPS I ACTIVITATS
 

 
Catequesis de Comunión 
 Viernes de 17:30 a 19 h. 

 

Catequesis de Post-Comunión y Confirmación 
Viernes de 17:30 a 19 h. 

 

“Lifeteen & Edge + Limoncitos” 
Divendres de 19 a 20:30 h. + de 20:30 a 23 h. 

 

Grupo de jóvenes “5+2 junior” 
2º Domingo de mes de 11 a 12:15 h. 

 

Grupo de Jóvenes “Cinco panes y dos peces” 
Viernes de 20:45 a 22 h.  

 

Grup de Parelles i Matrimonis Joves 
3r. Diumenge de mes de 17 a 19 h. 

 

Catequesis Bíblica de Adultos 
“Cómo leer la Biblia... y no perderse” 
2n. Domingo de mes de 17 a 18:30 h. 

 

Martes Bíblicos 
Martes de 17:30 a 18:45 h. 

 

Conectados con el Papa 
Jueves (mensual) de 17:30 a 18:45 h. 

 

Biblia y Liturgia 
Jueves (mensual) de 17:30 a 18:45 h. 

 

Curso Bíblico 
Miércoles de 19 a 20 h. 

Missa d’inici de curs: Divendres 8 d’octubre a les 20 h.
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INICI  DE  CURS: GRUPS I ACTIVITATS 

Adoració Eucarística Nocturna 
3r. Dijous de mes de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

 

Escuela de Oración 
 1r. Viernes de mes de 20:45 a 21:30 h. 

 

Grupo de Alabanza “Tzion” (RCC) 
Sábado de 19:45 a 21:15 h. 

 

Adoració amb Pregària de Vespres i Rosari  
De dilluns a divendres de 19 a 20 h. 

 

Grup d’Oració i Amistat 
1r. Diumenge de mes a les 17 h. 

 

Casal Diari: reforç escolar i activitats 
 De dilluns a dijous de 17 a 20 h. 

 

“Amics d’Ariadna” 
Dimarts i Dimecres de 17 a 19:15 h. 

 

“El Bon Recer” de la Gent Gran 
Dilluns, Dijous i Divendres de 17 a 19 h. 

 

Acollida i assessorament de Càritas 
Dilluns de 18 a 19 h. 

 

Càritas Parroquial-Rober 
Dimarts de 16 a 17:30 h. 

 

Càritas Parroquial-Aliments 
(Recollida d’aliments i aportacions per a DISA) 

Primer cap de setmana del mes,  
en horari de misses 

Divendres 8 d’octubre a les 20 h. 


