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C/Mediona 22-A. Barcelona 

 

 

 
PROGRAMA D' ACTIVITATS 

 

De Passió a Sant Joan 

Març a Juny  2023 

 

 
Carl Stegmann, un dels 45 cofundadors de La Comunitat de Cristians va escriure al setembre 

1922: 

“Si bé hem arribat aquí com a individus sense cap cosa de particular, tornem a Alemanya com 

representants i sacerdots al si d'un cristianisme nou, tocat per l'Esperit mateix de Crist. Mentre 

era vespre i semblava que la foscor tornaria a ser vencedora, vam participar durant aquests pocs 

dies a la sortida d'un sol, d'una força de llum inigualable i que irradiaria, no només per a 

nosaltres; aquesta alba solar agafaria un significat cada cop més gran per a tota la humanitat.” 

 

Estimats membres i amics,  

aquest testimoni ens parla d'una experiència inoblidable que 

va marcar el compromís de Carl Stegmann amb La 

Comunitat de Cristians. Va iniciar el seu camí a Hamburg a 

l'edat de 25 anys i quan en tenia  73 va marxar als Estats 

Units per continuar portant aquest missatge a les comunitats 

que hi neixíen. 

A cada moment, l'alba d'un nou dia il·lumina cada mica de 

la nostra estimada terra, ens regala la seva llum i escalfor 

sense cap compromís per part nostra. 

El sol del culte, la Paraula Visible no s'imposa, només surt a 

partir del nostre lliurament i col·laboració. 

Vigilia Pascual – Ninetta Sombart 
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I com bé ens transmet tant Mateu 24.35 com l'Apocalipsi 20: “Cel i Terra passaran, però les 

meves paraules no passaran”. El que la Paraula Solar del culte il·lumina, romandrà. 

Cada cop que junts, celebrem aquesta aurora solar, col·laborem en la perpetuació de la fundació 

del nostre moviment. 

Aquest any celebrarem d'una manera especial la Setmana Santa i l'alba del nou clarejar el 

primer diumenge de Pasqua de 2023. 

 

Us esperem des de l'entusiasme i el privilegi que ens atorga haver trobat “la Paraula 

Solar” i poder cultivar-la en comunitat! 

 

Nicole Gilabert 

 
 

Acte de Consagració de l'Home 

 

Dissabte abans  del primer diumenge del mes: 10:00 h (si no s'indica cap altre moment). 4 de 

març 1 d’abril, 6 de maig i 3 de juny 
 

 

Primer o segon divendres del mes: 9:00 (si no s'indica cap altre moment). 10 de març, 7 

d’abril i 12 de maig 

 

Primer i segon diumenge del mes: 10:00 h (si no s'indica cap altre moment). 5 i 12 de març, 2 

i 9 d’abril, 7 i 14 de maig i 11 de juny 

Assaig coral a les 9:30 h, dissabte i diumenge, abans de l'Acte de Consagració 

 

Per assegurar la tranquil·litat de l'Acte de Consagració de l'Home, obrirem la porta mitja hora 

abans i la tancarem just abans de començar la celebració. 

 

Acte dominical per als nens i nenes (entre 7 i 14 anys) 

 

NOMÉS el Primer diumenge de mes, 11:10 h  Les famílies i nens i nenes son acollits per la 

comunitat present. Cant i conte com a preparació a l'Acte dominical per als nens i nenes, seguit 

de la celebració de l'Acte. 

A continuació hi haurà un espai per nens i nenes a partir de 7 anys, amb conte, cançons i 

d'altres activitats portat per la Nicole. 

Exceptuant el mes d'abril, que es farà el segon diumenge, dia de Pasqua 
 



La Comunitat de Cristians, moviment de renovació religiosa. Comunitat a Barcelona. 
Inscrita en el Registre d' Entitats Religioses amb el número 2254-SG/A. CIF nº R0801835J 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera època Trinitària: fins al 10 de març 

Passió: del 11 de març al 8 d’abril 

Pasqua: del 9 d’abril al 17 de maig 

Ascensió: del 18 al 27 de maig 

Pentecosta: del 28 al 30 de maig  

Segona època Trinitària: del 31 de maig al 23 de juny 

 

 

Març. Segona època trinitèria y Passió 

 

Dijous 2 de març 

 

● 19:00 h Conferència Nicole Gilabert; “La antroposofia i el seu impuls per al futur del 

cristianisme”, a la Casa Rudolf Steiner de Barcelona 

 

Divendres 3 de març 

 

● 19:00 a 20:30 h Representació d’extractes del primer Drama Misteri. 

2ª, 9ª i 11ª escena senceres i una síntesi de la resta per fer el total del contingut 

més entenedor. 

 

 

Dissabte 4 de març 

 

● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

● 11:00 h Esmorzar comunitari 

Demanem que porteu alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

• 11:30 h a 12:45 h  Xerrada: “L'impuls de Crist en el primer Drama Misteri de Rudolf 

                    ATENCIÓ ALS NENS I NENES de 7 a 14 anys 

 

Només els diumenges: 

durant l'Acte de Consagració de l'Home, de 10h a 11h, hi haurà una 

activitat 

pedagògica específica per a ells. Se sol·licita una aportació de 3 € cada 

participant. 

Cal confirmar l'assistència. 

La intenció és crear un clima d'acollida i preparació per a l'Acte dominical 

per als nens i nenes. 

Per facilitar aquest espai l'acte de culte per als nens i nenes es realitza 

gairebé immediatament després de l'Acte de Consagració de l'Home. 

Contacte: Pedro Luis Cuesta  

Tf: 626 17 42 21 
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Steiner". Petita pausa. 

• 13:00 h a 13:45 h  Col·loqui a partir de la xerrada anterior 

Dinar comunitari. Porteu, sisplau, alguna cosa per compartir 

• 15:30 h a 17:00 h Aprofundiment en algunes escenes del primer Drama. 

• 17:30 a 19:00 h Reunió del Cercle Directiu. 

 

 

Diumenge 4 de març  

 
● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

● 11:10 h Les famílies i nens i nenes son acollits per la comunitat present. Cant i conte 

com a preparació a l'Acte dominical per als nens i nenes, seguit de la celebració de 

l'Acte. 

● 11.30 a 12.00 h Desdejuni comunitari 

Demanem que es porti alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

• 12.10 a 13.00 h Concert de piano, per d'Albert Oliveres. 

• 15.30 a 17.00 h Trobada de Nicole amb els mestres Waldorf. "El misteri de l'esfera 

de la voluntat". 

 

Dimecres 8 de març 

 

● 16:00 a 17:30 h Preparació per la Confirmació, per nens i nenes des de 12 anys. 

Contacteu amb Nicole Gilabert. 

● 18.00 h  a 19:30 Trobada amb joves adults. “La filosofia de la llibertat”, Obert a 

tots els joves de 18 a 90 anys..! 

 

Dijous 9 de març 

 

● 19:00 a 20:30 h Cristologia vista des de l’Antroposofia Nou grup de treball 

Amb la Nicole 

A través del seu camí de recerca espiritual, Rudolf Steiner va ser testimoni del Misteri del 

Gòlgota cosa que el va portar a un profund coneixement de l'Ésser Còsmic de Crist i del 

Ésser Humà que el va acollir en el seu cos físic. Tot el que ell arriba a revelar-nos i a 

deixar-nos com a llegat espiritual no ho va trobar en cap corrent religiós ni confessió 

establerta. Despertar aquest conèixer, portar-lo al cor i a una pràctica diària serà una de 

les metes d’aquests espais  de trobada 

Us demanem que confirmeu la vostra assistència i una aportació voluntària. 

Nicole : Tel. 682 04 11 86 

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

 

Divendres 10 de març 

 

● 9:00 h Acte de Consagració de l’Home. ATENCIÓ CANVI DE DÍA I HORA 

● 10:00 h Familiarització amb l’evangeli del dia. 

 

● 16:00 a 17:15 Cor parlat amb Nicole Gilabert 

● 17:30 a 19:00 h Grup sobre els DRAMES MISTERI de Rudolf Steiner. Amb Nicole. 

Anirem apropant-nos i aprofundint en aquestes obres reveladores dels misteris i les 

implicacions espirituals a la vida humana, les lleis de la reencarnació i molts altres 

temes de gran interès pel nostre camí espiritual. Mes informació: clicant aquí. 

 

 

Dissabte 11 de març 

 

● 10:00 a 14:00 h “Creant Salut, Creant futur”. Taller mensual. 

mailto:nicolegilabert@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/dramas-misterio-de-rudolf-steiner
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Els fonaments de la salut i els seus desequilibris, la seva relació amb les nostres crisis 

biogràfiques i kàrmiques. Encetarem un procés personal d'autoconsciència i 

d’autoeducació.  

Això ens ajudarà i sostindrà en el camí de transmutar, transfigurar les nostres condicions 

de destí. Serà una oportunitat d'aprenentatge i evolució fins a que el Fill de l’Home pugui 

néixer en nosaltres mateixos.  

Un procés de gestació, desenvolupament i naixement latent en cada ésser humà. 

Us hi esperem! Més informació, clicant aquí. 

Confirmeu la vostra participació a Nicole 

Tel. 682 04 11 86 

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

Tel., correu, WhatsApp, Telegram o Signal. 

 

● 16:00 a 17:15 h TALLERS MENSUALS de EURITMIA  NOVA ACTIVITAT! 

Impartits per Sara Pereira 

 

Elements bàsics, Nutrició del Cos Etèric, Educació del Cos Astral. 

Les classes tenen com a enfocament principal portar elements per al treball aprofundit 

amb les Virtuts i les metamorfosis corresponents indicades per R. Steiner. 

Tot fent exercicis eurítmics abordarem les diferents Constel·lacions Zodiacals, les Forces 

Espirituals que emergeixen de cadascuna i acompanyarem la vivència de l'ànima 

observant les qualitats que pertanyen a cada mes. 

Cada participant podrà aprofitar els exercicis que ofereixen un sosteniment pràctic cap a 

la conquesta de les virtuts en el seu camí personal de desenvolupament i els podrà fer  

en el seu dia a dia. 

 

DATES: 2º dissabte de mes 

HORA:  16 a 17,15 h 

 

Aportació:  

   20€     per trobada 

   50€     3 trobades 

110€     6 trobades 

220€    12 trobades 

 

Informació i inscripció 

Tel 639511083, Sara. 

 

 

 

● 18:00 a 19:30 h "El llindar: portal cap a mons per descobrir! Innatalitat i 

immortalitat. Prepararem el nostre viatge més important: la tornada a la nostra llar 

celestial. Cada viatge necessita una preparació, saber com seran els llocs que visitarem, 

quin idioma parlen i quins éssers ens hi trobarem. Els temes que treballarem seran les 

jerarquies i les ànimes que encara no han nascut i les que ja han passar el llindar de la 

mort. Aquí també hi afegirem un aprofundiment de les lleis del karma i el destí 

aplicades a la nostra pròpia biografia. Més informació aquí. 

. 

 

 

 

 

Diumenge 12 de març 

 

● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/creando-salud-creando-futuro-taller-mensual
https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/el-umbral
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● 11:00 h Esmorzar comunitari.  

Demanem que es porti alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

● 12:00 a 13:30 h  La salut i el sagrat. Medicina pastoral amb la Nicole. Mes informació: 

clicant aquí 

 

 

 

 

Març - Abril. Passió i Pasqua 
 

 

Dimecres 29 de març 

 

● 15:30 Preparació per la Confirmació, per nens i nenes des de 12 anys. Contacteu amb 

Nicole Gilabert. 

● 18.00 h Trobada amb joves adults. “La filosofia de la llibertat”, Obert a tots els 

joves de 18 a 90 anys..! 

 

Dijous 30 de març 

 

● 19:00 a 20:30 h Cristologia vista des de l’Antroposofia Nou grup de treball 

Amb la Nicole 

A través del seu camí de recerca espiritual, Rudolf Steiner va ser testimoni del Misteri del 

Gòlgota cosa que el va portar a un profund coneixement de l'Ésser Còsmic de Crist i del 

Ésser Humà que el va acollir en el seu cos físic. Tot el que ell arriba a revelar-nos i a 

deixar-nos com a llegat espiritual no ho va trobar en cap corrent religiós ni confessió 

establerta. Despertar aquest conèixer, portar-lo al cor i a una pràctica diària serà una de 

les metes d’aquests espais  de trobada 

Us demanem que confirmeu la vostra assistència i una aportació voluntària. 

Nicole : Tel. 682 04 11 86 

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

 

 

Divendres 31 de març 

 

● 18:00 a 20:00h Trobada de joves, de 14 anys o més. Amb Nicole Gilabert. 

Preparant el viatge d'estiu. Lloc de la reunió a determinar. 

 

● 18:30 a 20:30: Grup de Treball Goetheà: "L'Antroposofia com a experiència". Coordina 

José Antonio Alemán. Aportació sol·licitada: a partir de 10€. Confirmeu la vostra 

assistència, si us plau! 

Tel. 630967409 (José Antonio Alemán) més informació al voltant d'aquest grup, clicant 

aquí 

 

 

 

Dissabte 1 d’abril 

 

● 9:30 h Assaig coral  

● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

● 11:00 h Esmorzar comunitari 

Demanem que es porti alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

 

● 11:45 h   Preparant-nos en consciència per a la Setmana 

●  Santa. 

https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-la-salud-y-lo-sagrado-medicina-pastoral/
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-de-trabajo-goetheano-la-antroposofia-como-experiencia/
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-de-trabajo-goetheano-la-antroposofia-como-experiencia/
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● 14:00 h Dinar comunitari. 

El moment de compartir els nostres requisits… 

 

● 15:30 a 17:30 h Reunió de membres oberta als que desitgin fer-se’n. ‘El sagrament del 

jo’ 

● 17:15 a 18:45 h  Grup MEDITANT EL CINQUÈ EVANGELI, reunió mensual per abordar 

l'Evangeli del Coneixement. Confirmació d'assistència: Gabriel Andrés, Tel. 

620991316  -  E-Mail: gabrielandres@abclinica.cat 

 

 

 
Diumenge 2 d’abril   

 
• 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

 

• 11:15 h Una mica d'esmorzar, com sempre, cadascú pot portar alguna cosa per 

compartir 

• 12:45 a 14:15 h  La salut i el sagrat. Medicina pastoral amb la Nicole. Mes informació: 

clicant aquí  Confirmeu assistència a Nicole: Tel. 682 04 11 86 

 

• 15:30 h a 17:00 h Trobada dels mestres Waldorf amb la Nicole. 

 

 

SETMANA SANTA 

 

Dilluns 3: Forces del passat i forces del futur; 

Dimarts 4: “Confrontació; 

Dimecres 5: Curar i trair; 

Dijous 6: Do Suprem, Comunió; 

Divendres 7:  Heus aquí- l'Home; 

Dissabte 8: Cultivant el silenci; 

Diumenge 9: Renéixer. 

 

 

Espai d'aprofundiment en línia: dilluns, dimarts i dimecres de 15:45 a 17:15 h 

Se suggereix una aportació voluntària 

Dijous Sant i Divendres de Passió o Sant: presencial a la seu de la Comunitat a 

Barcelona, de 15.00 a 16.15 h. 

 

 

Divendres de Passió o Sant, 7 d’abril 

 

● 10:00 h Acte de Consagració de l’Home. 

● 11.30 h Aprofundiment en l'evangeli. 

● 14.00 h  Menjar comunitari en silenci: cadascun pot portar algun plat per a compartir 

● 17:00 h (que son les 15:00 solars)  Vigília Pasqual a la sala de culte. Lectura de 

l’Evangeli de Sant Joan 

 

 

 

Dissabte de Glòria 8 d’abril 

 

mailto:gabrielandres@abclinica.cat
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-la-salud-y-lo-sagrado-medicina-pastoral/
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● 9:00 h Acte de Consagració de l’Home. ATENCIÓ CANVI D’ HORA 

● 10:00 a 14:00 h “Creant Salut, Creant futur”. Taller mensual. 

Els fonaments de la salut i els seus desequilibris, la seva relació amb les nostres crisis 

biogràfiques i kàrmiques. Encetarem un procés personal d'autoconsciència i 

d’autoeducació.  

Això ens ajudarà i sostindrà en el camí de transmutar, transfigurar les nostres condicions 

de destí. Serà una oportunitat d'aprenentatge i evolució fins a que el Fill de l’Home pugui 

néixer en nosaltres mateixos.  

Un procés de gestació, desenvolupament i naixement latent en cada ésser humà. 

Us hi esperem! Més informació, clicant aquí. 

Confirmeu la vostra participació a Nicole 

Tel. 682 04 11 86 

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

Tel., correu, WhatsApp, Telegram o Signal. 

 

 

Diumenge de Pasqua, 9 d’abril  Celebració de la Pasqua amb grans i petits 

 

● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

● 11:15 h  Les famílies i nens i nenes son acollits per la comunitat present. Cant i conte com 

a preparació a l'Acte dominical per als nens i nenes, seguit de la celebració de l'Acte. 

A continuació hi haurà un espai per nens i nenes a partir de 7 anys, amb conte, cançons i 

d'altres activitats portades per la Nicole. 

● 11:45 h Esmorzar comunitari.  

Demanem que es porti alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

 

● 13:15 a 14:14 h Celebració de la Pasqua 

 

 

 

Maig. Pasqua, Ascensió y Pentecosta 

 

Diumenge dia 7, després de l’Acte dels nens tindrem una sorpresa. El Xavi i 

la Carme ens han fet un rètol per penjar-lo al carrer i aquest dia el 

descobrirem tots plegats. Ara per ara el que tenim és això… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/creando-salud-creando-futuro-taller-mensual
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Dilluns 1 maig 

 

● 10:00 a 14:00 h “Creant Salut, Creant futur”. Taller mensual. 

Els fonaments de la salut i els seus desequilibris, la seva relació amb les nostres crisis 

biogràfiques i kàrmiques. Encetarem un procés personal d'autoconsciència i 

d’autoeducació.  

Això ens ajudarà i sostindrà en el camí de transmutar, transfigurar les nostres condicions 

de destí. Serà una oportunitat d'aprenentatge i evolució fins a que el Fill de l’Home pugui 

néixer en nosaltres mateixos.  

Un procés de gestació, desenvolupament i naixement latent en cada ésser humà. 

Us hi esperem! Més informació, clicant aquí. 

Confirmeu la vostra participació a Nicole 

Tel. 682 04 11 86 

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

Tel., correu, WhatsApp, Telegram o Signal. 

 

 

Dijous 4  

 

 

● 19:00 a 20:30 h Cristologia vista des de l’Antroposofia Nou grup de treball 

Amb la Nicole 

A través del seu camí de recerca espiritual, Rudolf Steiner va ser testimoni del Misteri del 

Gòlgota cosa que el va portar a un profund coneixement de l'Ésser Còsmic de Crist i del 

Ésser Humà que el va acollir en el seu cos físic. Tot el que ell arriba a revelar-nos i a 

deixar-nos com a llegat espiritual no ho va trobar en cap corrent religiós ni confessió 

establerta. Despertar aquest conèixer, portar-lo al cor i a una pràctica diària serà una de 

les metes d’aquests espais  de trobada 

Us demanem que confirmeu la vostra assistència i una aportació voluntària. 

Nicole : Tel. 682 04 11 86 

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

 

Divendres 5  

 

● 18:00 a 20:00h Trobada de joves, de 14 anys o més. Amb Nicole Gilabert. 

Preparant el viatge d'estiu. Lloc de la reunió a determinar. 

● 18:30 a 20:30: Grup de Treball Goetheà: "L'Antroposofia com a experiència". Coordina 

José Antonio Alemán. Aportació sol·licitada: a partir de 10€. Confirmeu la vostra 

assistència, si us plau! 

Tel. 630967409 (José Antonio Alemán) més informació al voltant d'aquest grup, clicant 

aquí 

 

 

Dissabte 6  

 

● 9:30 h Assaig coral  

● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

● 11:00 h Esmorzar comunitari 

Demanem que es porti alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

 

● 11:30 a 13:30 h   Intercanvi comunitari  ‘El misteri de les tres Maries’ 

 

● 14:00 h Dinar comunitari. 

El moment de compartir els nostres requisits… 

 

● 15:30 a 17:30 h Reunió de ministrants oberta als que desitgin fer-se’n.  

https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/creando-salud-creando-futuro-taller-mensual
mailto:nicolegilabert@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-de-trabajo-goetheano-la-antroposofia-como-experiencia/
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-de-trabajo-goetheano-la-antroposofia-como-experiencia/
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17:15 a 18:45 h  Grup MEDITANT EL CINQUÈ EVANGELI, reunió mensual per abordar 

l'Evangeli del Coneixement. Confirmació d'assistència: Gabriel Andrés, Tel. 

620991316  -  E-Mail: gabrielandres@abclinica.cat 

 

 

Diumenge 7  

 
● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

● 11:10 h Les famílies i nens i nenes son acollits per la comunitat present. Cant i conte 

com a preparació a l'Acte dominical per als nens i nenes, seguit de la celebració de 

l'Acte. 

A continuació hi haurà un espai per nens i nenes a partir de 7 anys, amb conte, cançons 

i d'altres activitats portades per la Nicole. 

● 11:45 h Una mica d'esmorzar, com sempre, cadascú pot portar alguna cosa per 

compartir 

● 12:00 h Trobada de la Nicole amb nens i nenes a partir de 7 anys,  

Simultàniament activitat pels grans: Lectura de ‘Las fiestas del año’ d’Emil Bock 

● 15:30 h a 17:00 h Trobada dels mestres Waldorf amb la Nicole. 

 

Dimecres 10  

 

● 15:30 Preparació per la Confirmació, per nens i nenes des de 12 anys. Contacteu amb 

Nicole Gilabert. 

● 18.00 h Trobada amb joves adults. “La filosofia de la llibertat”, Obert a tots els 

joves de 18 a 90 anys..! 

 

 

De l'11 al 15 de maig, visita de Michael Bruhn, Rector de la Regió 

a la que pertanyem i reunió dels membres de la Federació de les 

comunitats de Cristians a Espanya. Sínode entre els sacerdots 

actius aquí i a Espanya amb el Rector dijous i divendres al 

migdia.  

Reunió de la Federació: des del divendres a les 17 h i dissabte de 

12,15 h a les 14 h. 

 

Per les menjades comunitàries d’aquests dies (esmorzar i dinar de 

dissabte i esmorzar de diumenge) us demanem que sigueu generosos. 

Tindrem 7 persones que venen de fora de la comunitat i que no poden 

portar res.  

Si teniu alguna possibilitat de portar alguna cosa més pel sopar de 

dissabte i diumenge, digueu-li a la Maria Rosa 

(mrcostaalandi@gmail.com)  

 

 

mailto:gabrielandres@abclinica.cat
mailto:mrcostaalandi@gmail.com
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Divendres 12  

● 9:00 h Acte de Consagració de l’Home. ATENCIÓ A LA HORA 

 Queda suspesa la familiarització amb l’evangeli del dia perquè hi ha un sínode 

Sínode de sacerdots fins a les 16:00 
Reunió dels membres de la Federació a les 18:00  

 
Dissabte 13  

● 9:00 h Acte de Consagració de l’Home. ATENCIÓ CANVI D’ HORA 

● 10:00 h Esmorzar comunitari.  

Demanem que porteu alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

● 10:30 a 12:00 h Trobada dels membres de la Federació i de Michael Bruhn amb la 

Comunitat 

● 12:15 a 14:00 h Continuació de la reunió dels membres de la Federació.  

Simultàniament, possibilitat de treball amb els evangelis per la Comunitat present  

• 14:00 h Dinar comunitari 

Demanem que porteu alguna cosa per compartir el dinar, serem colla! 

 

● 16:00 a 17:15 h TALLER MENSUAL de EURITMIA  NOVA ACTIVITAT! 

Impartits per Sara Pereira 

 

Elements bàsics, Nutrició del Cos Etèric, Educació del Cos Astral. 

Les classes tenen com a enfocament principal portar elements per al treball aprofundit 

amb les Virtuts i les metamorfosis corresponents indicades per R. Steiner. 

Tot fent exercicis eurítmics abordarem les diferents Constel·lacions Zodiacals, les Forces 

Espirituals que emergeixen de cadascuna i acompanyarem la vivència de l'ànima 

observant les qualitats que pertanyen a cada mes. 

Cada participant podrà aprofitar els exercicis que ofereixen un sosteniment pràctic cap a 

la conquesta de les virtuts en el seu camí personal de desenvolupament i els podrà fer  

en el seu dia a dia. 

 

Informació i inscripció 

Tel 639511083, Sara. 

 

● 18:00 a 19:30 h "El llindar: portal cap a mons per descobrir! Innatalitat i 

immortalitat. Prepararem el nostre viatge més important: la tornada a la nostra llar 

celestial. Cada viatge necessita una preparació, saber com seran els llocs que 

visitarem, quin idioma parlen i quins éssers ens hi trobarem. Els temes que treballarem 

seran les jerarquies i les ànimes que encara no han nascut i les que ja han passar el 

llindar de la mort. Aquí també hi afegirem un aprofundiment de les lleis del karma i el 

destí aplicades a la nostra pròpia biografia. Més informació aquí. 

 

A la tarda continuació del sínode de sacerdots  
 

 

 
Diumenge 14 de maig 

 

● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

● 11:00 h Esmorzar comunitari.  

Demanem que es porti alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

● 12:15 h Trobada de Michael Bruhn amb la Comunitat, "L'activitat pastoral en la 

medicina i l'ensenyament". 

● 14:00 h Dinar comunitari 

Demanem que porteu alguna cosa per compartir el dinar, serem colla! 

https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/el-umbral
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A la tarda continuació del sínode de sacerdots  
 

 

Juny. Segona època trinitària y San Joan 

 

 

Dimecres 31 de maig 

 

● 15:30 Preparació per la Confirmació, per nens i nenes des de 12 anys. Contacteu 

amb Nicole Gilabert. 

● 18.00 h Trobada amb joves adults. “La filosofia de la llibertat”, Obert a tots els 

joves de 18 a 90 anys..! 

 

 

Dijous 1 de juny 

 

 

● 19:00 a 20:30 h Cristologia vista des de l’Antroposofia Nou grup de treball 

Amb la Nicole 

A través del seu camí de recerca espiritual, Rudolf Steiner va ser testimoni del Misteri del 

Gòlgota cosa que el va portar a un profund coneixement de l'Ésser Còsmic de Crist i del 

Ésser Humà que el va acollir en el seu cos físic. Tot el que ell arriba a revelar-nos i a 

deixar-nos com a llegat espiritual no ho va trobar en cap corrent religiós ni confessió 

establerta. Despertar aquest conèixer, portar-lo al cor i a una pràctica diària serà una de 

les metes d’aquests espais  de trobada 

Us demanem que confirmeu la vostra assistència i una aportació voluntària. 

Nicole : Tel. 682 04 11 86 

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

 

 

Divendres 2 de juny 

 

● 18:00 a 20:00h Trobada de joves, de 14 anys o més. Amb Nicole Gilabert. 

Preparant el viatge d'estiu. Lloc de la reunió a determinar. 

 

● 18:30 a 20:30: Grup de Treball Goetheà: "L'Antroposofia com a experiència". Coordina 

José Antonio Alemán. Aportació sol·licitada: a partir de 10€. Confirmeu la vostra 

assistència, si us plau! 

Tel. 630967409 (José Antonio Alemán) més informació al voltant d'aquest grup, clicant 

aquí 

 
 

Dissabte 3 de juny 

 

● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

● 11:00 h Esmorzar comunitari 

Demanem que  porteu alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

 

● 11:30 a 13:30 h   Intercanvi comunitari  ‘Passar del món del Pare al món del Fill’ 

 

● 14:00 h Dinar comunitari. 

El moment de compartir els nostres requisits… 

 

● 15:30 a 17:00 h Reunió del Cercle Directiu  

● 17:15 a 18:45 h  Grup MEDITANT EL CINQUÈ EVANGELI, reunió mensual per abordar 

mailto:nicolegilabert@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-de-trabajo-goetheano-la-antroposofia-como-experiencia/
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-de-trabajo-goetheano-la-antroposofia-como-experiencia/
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l'Evangeli del Coneixement. Confirmació d'assistència: Gabriel Andrés, Tel. 

620991316  -  E-Mail: gabrielandres@abclinica.cat 

 

 

Diumenge 4 de juny 

 
● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

 

● 11:10 h Les famílies i nens i nenes son acollits per la comunitat present. Cant i conte 

com a preparació a l'Acte dominical per als nens i nenes, seguit de la celebració de 

l'Acte. 

A continuació hi haurà un espai per nens i nenes a partir de 7 anys, amb conte, cançons 

i d'altres activitats portades per la Nicole. 

● 11:45 h Una mica d'esmorzar, com sempre, cadascú pot portar alguna cosa per 

compartir 

● 12:00 h Trobada de la Nicole amb nens i nenes a partir de 7 anys,  

● Simultàniament activitat pels grans: Lectura de ‘Las fiestas del año’ d’Emil Bock 

● 15:30 h a 17:00 h Trobada dels mestres Waldorf amb la Nicole. 

 

Absència de a sacerdot del 5 al 9 de juny en participar al Sínode 

Internacional a Stuttgart (Alemanya) 

 

Dissabte 10 de juny 

 

● 10:00 a 14:00 h “Creant Salut, Creant futur”. Taller mensual. 

Els fonaments de la salut i els seus desequilibris, la seva relació amb les nostres crisis 

biogràfiques i kàrmiques. Encetarem un procés personal d'autoconsciència i 

d’autoeducació.  

Això ens ajudarà i sostindrà en el camí de transmutar, transfigurar les nostres condicions 

de destí. Serà una oportunitat d'aprenentatge i evolució fins a que el Fill de l’Home pugui 

néixer en nosaltres mateixos.  

Un procés de gestació, desenvolupament i naixement latent en cada ésser humà. 

Us hi esperem! Més informació, clicant aquí. 

Confirmeu la vostra participació a Nicole 

Tel. 682 04 11 86 

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

Tel., correu, WhatsApp, Telegram o Signal. 

 

● 16:00 a 17:15 h TALLERS MENSUALS de EURITMIA  NOVA ACTIVITAT! 

Impartits per Sara Pereira 

Elements bàsics, Nutrició del Cos Etérico, Educació del Cos Astral. 

Les classes tenen com a enfocament principal portar elements per al treball aprofundit 

amb les Virtuts i les corresponents metamorfosis indicades per R. Steiner. 

A través d'exercicis eurítmics abordarem les diferents Constel·lacions Zodiacals, les 

Forces Espirituals que emergeixen de cadascuna d'elles i acompanyarem la vivència de 

l'ànima observant tals qualitats a cada mes. 

Cadascun dels participants podrà aprofitar els exercicis que ofereixen una pràctica 

sustentació cap a la conquesta de les virtuts en el seu camí personal de 

desenvolupament i poder practicar-los en el quotidià. 

 

DATES: 2º dissabte de mes 

HORA:  16 a 17,15 h 

 

Aportació:  

   20€     per trobada 

   50€     3 trobades 

mailto:gabrielandres@abclinica.cat
https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/creando-salud-creando-futuro-taller-mensual
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110€     6 trobades 

220€    12 trobades 

 

Informació i inscripció 

Tel 639511083, Sara. 

 

● 18:00 a 19:30 h "El llindar: portal cap a mons per descobrir! Innatalitat i 

immortalitat. Prepararem el nostre viatge més important: la tornada a la nostra llar 

celestial. Cada viatge necessita una preparació, saber com seran els llocs que visitarem, 

quin idioma parlen i quins éssers ens hi trobarem. Els temes que treballarem seran les 

jerarquies i les ànimes que encara no han nascut i les que ja han passar el llindar de la 

mort. Aquí també hi afegirem un aprofundiment de les lleis del karma i el destí 

aplicades a la nostra pròpia biografia. Més informació aquí. 

 

 

Diumenge 11 de juny 

 

● 10:00 h Acte de Consagració de l'Home 

● 11:00 h Esmorzar comunitari 

Demanem que porteu alguna cosa per compartir aquest esmorzar. 

● 12:00 a 13:30 h  La salut i el sagrat. Medicina pastoral amb la Nicole. Mes informació: 

clicant aquí 

 

 

 

ALTRES ACTIVITATS DE LA COMUNITAT A BARCELONA 

 

● Transicions, Trobades artístiques.  

 

Apropament a la pintura i el dibuix, amb tècniques basades en la teràpia artística de 

Margaret Hauschka. Els temes que es tracten són diversos entre ells les festes cristianes, 

ritmes de l'any i en general temes relacionats amb la antroposofía. 

No és necessària experiència artística. 

Els dilluns de 19 a 20,30 h. Preu 10 € per sessió. Material inclòs 

Impartit por Mercedes Escobar, formació de Il·lustració a La Llotja i Art-teràpia Hauschka 

en Art-teràpia El Pont. 

E-Mail: mmerceart@yahoo.es Tf: 635 92 07 04. 

 

● Mitja-mitja 

Una mitja tarda fent mitja. Porteu els materials que tingueu. 

Sisplau, demaneu informació a la Maria Rosa mrcostaalandi@gmail.com o al telèfon 

603879004. 

Qualsevol aportació que pugueu i vulgueu fer anirà en benefici de la Comunitat. 

 

● Classes de Lira Individuals i grupals amb la Sara Pereira. Més informació aquí. 

 

● La situació actual aprofundida des de la Cristologia. Grup d'intercanvi 

quinzenal. Dimarts, de 17.30 a 19.30 a Tordera. Amb Nicole Gilabert. Més informació 

sobre aquest grup clicant aquí. 

Properes dates: 11 y 25 abril. 2 y 16 de maig, 13 de juny. 

 

 

ALTRES ACTIVITATS DE LA COMUNITAT A ESPANYA 

 

 

https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/el-umbral
https://www.comunidaddecristianos.es/grupo-la-salud-y-lo-sagrado-medicina-pastoral/
mailto:mmerceart@yahoo.es
mailto:mrcostaalandi@gmail.com
https://www.comunidaddecristianos.es/bcn/clases-de-lira
https://www.comunidaddecristianos.es/la-situacion-actual-profundizada-desde-la-cristologia/
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● Grup on-line Grup on-line. Aprofundint en l'evangeli. Diumenges de 19 a 

21h.  

Properes trobades: 19 de març, 2 i 16 d’abril, 7 i 21 de maig, 4 i 13 de 

juny. 

Aportació suggerida per trobada….12 €.  

S'agraeix l'aportació regular per  donar suport de la nostra economia. 

 

A 

partir de desembre 2022 estem aprofondint el tema de les Benaurances 

seguit de les paràboles.  

 

Us -hi esperem! Més informació Més informació AQUÍ. 

 

 

● Del 16 al 19 de març, ordenacions sacerdotals a Stuttgart, absència dels 

sacerdots 

● Del 16 al 26 de març, la Nicole serà a la Comunitat d’Alacant.  

● El 27 i el 28 de març, la NIcole serà  amb el grup de València 

● Del 13 al 23 d’abril la Nicole serà a la Comunitat d’Alacant 

● Del 17 al 28 de maig la Nicole serà a la Comunitat d’Alacant. Celebració 

de la Pentecosta, amb una programació especial (que s’enviarà aviat) i a 

la que totes les Comunitats estan convidades. 

● El 28 i 29 de maig, a NIcole serà  amb el grup de València 

● Del 5 al 9 de juny: Sínode Internacional al Stuttgart. Absència de la 

sacerdot. 

● Del 14 al 25 de juny, la Nicole serà a la Comunitat d’Alacant.  

● Del 25 de juny al 2 de juliol: Colònies d’estiu per nens i nenes. La Nicole també 

hi participarà 

 

 

LTRES  ACTIVITATS DE LA COMUNITAT A ESPANYA 

 

 

Feu un cop d’ull a  

 

la nova web de  

la Comunitat de Cristians 

 

Amb noves seccions, continguts i informacions 

 

Us animem a participar-hi  

amb les vostres vivències i aportacions creatives 

 

https://www.comunidaddecristianos.es/ 

 

https://www.comunidaddecristianos.es/servicios/eventos-para-grupos-online/
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INFORMACIÓ i CONTACTE 

  

barcelonacomunitatdecristians@gmail.com 

www.comunidaddecristianos.es 

 

Mª Rosa Costa Alandí: E-Mail:  mrcostaalandi@gmail.com         Tel. 603 87 90 04 

Janine Künzi:     E-mail:     janinekunzi@gmail.com          Tel. 637.734.492 

 

 

 

ORIENTACIÓ PASTORAL 

Individual, parelles o bé joves, en situació de crisi i necessitat d'acompanyament. 

 

Per concertar una cita demaneu-la a Nicole Gilabert. 

Mòbil: 682041186 

E-Mail: nicolegilabert@gmail.com 

 

 

 

LLOC DE LES ACTIVITATS  

C / Mediona, nº 22, Vallcarca, Barcelona.  

 

Metro: Vall de Hebron (L3 verda / L5 blava) Sortida: Avinguda Jordà. 

Bus: 19 - 119 - 17 - 19 - 27 - 60 - 73 - 119 

Cotxe: 

● Ronda de Dalt sentit Llobregat (Aeroport)    sortida Nº 5 Vall d'Hebrón 

● Ronda de Dalt sentit Besòs (Badalona) sortida nº 6 Arrabassada. 

 

 

PER A ARRIBAR DES DEL METRE: Metre Vall d’Hebron. Sortida Mercat. Pugeu per 

les escales per C/ General Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:barcelonacomunitatdecristians@gmail.com
http://www.comunidaddecristianos.es/
mailto:mrcostaalandi@gmail.com
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SACERDOTS DE LA COMUNITAT A ESPANYA 

 

Nicole Gilabert (Alacant- Barcelona- Valencia). 

Francisco Coronado (Madrid- Bilbao). 

Manuel Toro (Madrid – Gran Canària). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELIS D´AQUEST PERIODE 
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FEINES I ELS SEUS COORDINADORS A LA COMUNITAT A 

BARCELONA 

 

N’hi ha moltes i molt diverses de feines que hem de fer perquè la 

ADULTS NENS 

PASSIÓ 

 

12 març: Lluc 11,14-36 

19 març: Joan 6, 1-15 

26 març : Joan 11, 1-45 

2 abril, Diumenge de Rams  Mateu 21, 1-11 

 

SETMANA SANTA 

3-04: Mt 21, 11-22 

4-04:Mt 22,15-46 

5-04: Mt 26,1-16 

6-04: Dijous Sant: Lc 23 , 13-32 

7-04: Divendres Sant: Jn. 19: 1-15 

8-04: Dissabte de Glòria Jn. 19, 16-42 

 

PASQUA DE RESURRECCIÓ 

DIUMENGE DE PASQUA, 

9-04: Mc 16, 1-18 

16-04: Jn. 20, 19-29 

23-04: Jn. 10, 1-18 

30-04: Jn. 15, 1-17 

7-05: Jn. 16, 1-23 

14-05: Jn. 14, 1-31 

 

 

ASCENSIÓ 

Del 18 al 27 maig:  Jn 16, 24-33 

 

PENTECOSTA 

28, 29, 30 maig: Jn. 14, 23-31 

 

2ª ÈPOCA TRINITÀRIA 

4-06: Jn. 3,1-13 

11-06: Jn. 4,1-14 

18-06: ju 4,15-34 

 

SANT JOAN 

24-06: Mc 1, 1-11 

25-06: Mt 3, 7-12 

 

 

Ídem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASCUA DE RESURRECION  

Luc.24 13,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCENSIÓ 

21- 05: Fets dels Apòstols 

1,6,14  

 

PENTECOSTA 

Fets dels Apòstols:2. 1-8 

 

Ídem. 

 

 

 

Ídem. 
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nostra Comunitat funcioni com cal. Us agraïm qualsevol forma de 

col·laboració per millorar la nostra eficàcia en aquestes feines. 

 

Gent que vulgui ajudar a preparar l’altar, la roba de culte i el local pel culte 

i les altre activitats dels caps de setmana. 

 

Coordina: Xavier Salvadó: Tel. 972 864 173 o bé 640 170 877 

 

Ministrants pel culte.  

Coordina: Mercedes Escobar: Tf: 635 92 07 04. 

 

Música pels cultes: Trobem a faltar músics o gent que pugui tocar un 

instrument, tant pel culte dels adults com pel dels nens i nenes.  

Coordina: Montserrat Batalla: 678 99 90 63 y Nicole. 

 

Atenció als nens i nenes de 7 a 14 anys  

Mentre es fa l’Acte de Consagració de l'Home. 

Diumenges de 12h a 13h, quan els pares tenen d’altres activitats.  Qui pot 

oferir de fer treballs manuals o d’altres coses interessants en aquests 

moments?  

Coordina: Pedro Luis Cuesta . Tf: 626 17 42 21. 

 

Confecció i cura dels vestiments i dels materials de culte 

Coordina : Montserrat Batalla: Tel 678 99 90 63 

 

Responsable de l’economia: Janine Künzi. Tel: 637 734 492. 

 

Responsable dels llibres: José Antonio Alemán. Tel: 630 967 409. 

 

Composició del cercle directiu de Barcelona 

- Presidència: Mª Rosa Costa 

- Secretaria: Carles Fahle 

- Tresoreria: Janine Künzi 

- Vocals: Carlos Amo, José Luis Calvo, José A. Alemán, Nicole Gilabert. 

 

 

 

                            SOSTENIMENT ECONÒMIC

 

La Comunitat de Cristians no rep cap tipus de subvenció o ajut oficial.  

Des del seu origen, com a moviment renovat i independent, existeix 

gràcies a l’esforç i a les donacions lliures dels membres i amics.  

Qui vulgui fer possible la seva existència pot fer una aportació 

regular (generalment mensual) segons la seva consciència i possibilitats.  

Son d'agrair les aportacions regulars, ja que reflecteixen la voluntat de 

que la Comunitat sigui una realitat en el món.  

El vostre suport econòmic fa possible que la Comunitat de Cristians 

pugui realitzar aquestes activitats i porti el seu impuls tant per la 

humanitat com per la Terra i el Cosmos. Moltes gràcies! 
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Les aportacions econòmiques es poden fer:  

- De forma periòdica mitjançant ingressos o transferències al compte bancari: 

 

Triodos Bank   ES39 1491 0001 2320 13256421 

      BIC: TRIOESMMXXX 

- De manera puntual, al cistell de l'entrada, al costat de la sala de celebracions.  

 

 

 

 

 

RESUM ECONÒMIC DE LA C.C. A BARCELONA  

A 31/12/2022 

 

INGRESSOS REGULARS (aportacions regulars de membres i  

amics)……………………………………………………………………….. 14.855,56 eur. 

. 

DESPESES CORRENTS (lloguers, aportacions a la Federació, aliments, 

administració, etc)……………………………………………………….. -38.850,84eur. 

RESULTAT ….……………………………………………………………... -23.995,28 eur.. 

INGRESSOS EXTRES (donacions, col·lectes, orientació pastoral, cursos, vendes 

llibres, etc)………………………………………………………………..... 22.701,82eur. 

SALDO fins el 31/08/2022..……….………..……………………...- 1.293,46 eur. 

 

 

 

 

 

 

Ingressos regulars 

Altres Ingressos  

 

0,00
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La Comunitat de Cristians, moviment de renovació religiosa. Comunitat a Barcelona. 
Inscrita en el Registre d' Entitats Religioses amb el número 2254-SG/A. CIF nº R0801835J 

 

 

 

 

El saldo a finals d'any és negatiu. Podeu veure que ni amb els ingressos 

extres (donacions, col·lectes, orientació pastoral, cursos, grups de treball, 

vendes, etc.) hem pogut equilibrar l’economia de la Comunitat.  

 

Gràcies a tots els que han aportat i encara aporteu, això ens permet afrontar 

les despeses! 

 

La nostra realitat és que, de moment, amb les aportacions regulars de 

membres i amics no podem sostenir la Comunitat i fins i tot amb les 

diverses activitats que desenvolupa la sacerdot i membres i amics, tenim un 

dèficit de 1.293,46 euros. 

 

Només gràcies a la generositat d´un dels nostres membres, que ha ofert 
donar la quantitat que ens hem quedat en negatiu, quedarà compensat 

aquest dèficit  
 

Fem, doncs, una crida a tots els que valoreu l’existència de la Comunitat 

perquè tant com pugueu col·laboreu en el seu manteniment econòmic, 

per poder, en el futur, encaminar nous projectes.  


