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FULL INFORMATIU 

Parròquia Santa Joaquima de Vedruna. Barcelona 

Benvolguts feligresos: 

Entrem de ple a la Setmana Santa i a la Pasqua de nostre Senyor Jesucrist. 
Bona Pasqua! 

Aquests dies passats hem sofert el confinament de la Parròquia  durant dues 
setmanes. De bell nou tot plegat ens ha provocat viure un temps de «desert» 
dins de la Quaresma. 

Certament és una pena no poder celebrar els sants misteris ni els diumenges 
corresponents. Déu ho sap. Malgrat tot, hem d’aprendre a llegir els signes dels 
temps que ens toca viure i demanar al Senyor: «Què vol de nosaltres»? «Què 
espera d’aquest temps de Quaresma»? 

Entrats de ple a la Setmana Santa, caminant vers la Pasqua del Ressuscitat, 
haurem d’acollir amb fermesa el Senyor, que l’hem aclamat aquest Diumenge 
de Rams, amb solemnitat, i que l’acompanyarem al llarg del Tridu Pasqual per 
cloure a la Vetlla de Pasqua i Dia de Pasqua, on el Crist se’ns manifestarà en 
glòria i majestat. Esperem-ho amb entusiasme! 

También quiero saludar a toda la feligresía en estos días santos, donde la ora-
ción, la liturgia, la celebración y el encuentro con la comunidad nos hace vivir 
conscientemente estos misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección. 

Ya hemos experimentado a lo largo de la Cuaresma, la comunicación de bienes 
espirituales con muchos de vosotros, a través de la oración y el recuerdo. 
También quiero señalar la cantidad de emociones, sentimientos, oraciones, por 
parte de vosotros. Muchísimas gracias. 

Quisiera, ahora, también agradecer las diversas comunicaciones que hemos 
recibido especialmente de las familias que se encuentran en misión. Familias 
y sacerdotes. He podido recoger e buen sentimiento y cercanía de tantas fa-
milias que viven en misión, y que están íntimamente unidas a nuestra parro-
quia. 

Desear a todos, los más cercanos y los más alejados, un abrazo de comunión 
y de paz. Que abunde en vuestros corazones el Espíritu Santo que el Señor 
Resucitado nos regala a cada uno y a toda la comunidad. 

Feliz Pascua del Resucitado. 
P. Gaspar Borda i Bori, carmelità, rector 



 

HORARIOS SEMANA SANTA 2021 

 
DOMINGO DE RAMOS: (Bendición dentro del templo) 

 Missa a las 20h (vigília) 

 Misses a les 11h (català) i  a les 12.15h (castellano) 

 

JUEVES SANTO: 

 Conmemoración de la Cena del Señor: a las 20h. 

 

VIERNES SANTO: 

 Via Crucis, a las 12h. 

 Celebración de la Pasión del Señor: a las 17h. 

 

VIGÍLIA PASCUAL: 

 Solemne Vigília Pascual: a las 18h. 

 

DOMINGO DE PASQUA: 

 Misses a les 11h (català) i  a les 12.15h (castellano) 

 

LUNES DE PASCUA: 

 A las 18h. PROFESIÓN SOLEMNE A LA ORDEN DEL CARMEN, 

 de Fray Nicolás Carrizales, O. Carm. 

 

Todos los Jueves, des del dia 8, LECTIO DIVINA. A les 10.45h 

Todos los Viernes, des del dia 9, ADORACIÓN AL SANTÍSIMO.  A 19H 



EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 

Després de dos cursos sense poder celebrar el Sagrament de la 

Confirmació, l’Equip de Catequistes CONVOCA el CURS DE CON-

FIRMACIÓ 2021: 

Hi haurà les sessions de preparació immediata d’aquest Sagrament 

del Do de l’Esperit Sant. 

Seran un parell de sessions al mes, els divendres, a partir del dia 

9 d’abril, a les 20h. A la Sala Titus Brandsma, entrada pel carrer 

Francolí. 

Adreçat als adolescents, joves i adults que ho demanin. 

«Què és la Confirmació? És el sagrament de la maduresa cristiana i de 

la plenitud del do de l’Esperit Sant. Pel Baptisme som temples de l’Es-

perit Sant i per la Confirmació rebem un do: la plenitud del do de l’Es-

perit Sant. Per què es realitza? Per consolidar l’aliança amb Déu i per 

confirmar la fe en Jesús, per a convertir-se en apòstol» 

Podeu inscriure-us al Despatx Parroquial o al Responsable de Con-

firmació, Sr. Mikel Azkargorta. 

 

PASTORAL FAMILIAR 

El Papa Francesc ha proclamat un Any Especial dedicat a les famílies, 

arrel dels 5 anys de la publicació de l’exhortació  «Amoris laetitia» 

L’Alegria de l’amor. 

No us podeu perdre la lectura, molt especial, del capítol 4t que es titula 

«l’amor en el matrimoni». Un càntic al nostre amor quotidià, que surt 

de l’himne de la caritat de sant Pau als cristians de Corint. 

Es treballa la paciència, actitud de servei, guarir l’enveja, l’amabilitat, el 

perdó, alegrar-se amb els altres, créixer en la caritat conjugal,...etc etc. 

Una bona eina pasqual per a Viure intensament l’amor conjugal i familiar. 



DESPATX PARROQUIAL 

Dimarts i Dimecres, 

de 17 a 19h  tarda 

Tel 93 200 39 31 i Mòbil 662 383 593 

 

HORARIS DE MISSES 

Misas diarias, a las 12h mañana. De lunes a sábado (castellano) 

Misses dels Diumenges i Festius: 

20h (anticipada) en català; 11h en català i 12.15h en castellano. 

Sábados: 17.30h, 18.30h y 19.30h comunidades neocatecumenales 

 

SALUS Servei religiós «urgent» 24 hores:  

93 202 06 96  

 

ASSISTÈNCIA SOCIAL 

Tots els Dilluns, de 16.45h  a 19h tarda 

 

ROBER PARROQUIAL 

Tots els Dilluns de 16h a 18h tarda 

 

WEB: www.santajoaquinabcn.com 

Correu electrònic: parroquiasantajoaquima@gmail.com 

 

Donatius a la Parròquia: 

 
CaixaBank ES48 2100 3262 1721 0033 9546 


