PROGRAMA D'ACTIVITATS
De Passió a Sant Joan
Abril - Juliol 2019
Benvolguts amics i membres de la Comunitat
de Cristians.
És amb alegria i gratitud que recordem la
celebració d'inauguració de la nostra seu.
Persones de totes les edats van acudir a
celebrar aquest nou pas en el recorregut de la
nostra comunitat. Iniciem el dia amb l'Acte de
Consagració de l'Home, una manera molt bella
d'exercitar l'atenció cap a allò essencial i
recordar el nostre comès com a humanitat.
Després les exposicions de pintura i escultura,
el conte amb teatret de taula, el concert donat
pels joves, els balls i cants, la paella elaborada
amb tant art, així com les postres i la posada
d'un cartell provisori van acabar d'engalanar
aquest dia amb la col·laboració de tots.
Podem reconèixer en això un reflex del que
volem oferir al món: una llar en què l'ànima
s'elevi a la seva missió sagrada, un lloc de trobada on s'entreteixeixi el cultural i el
social, un espai en el qual percebre el que ens uneix enfront de la pluralitat que ens
caracteritza com a individus.
El programa que us presentem per als propers mesos, ofereix aquesta diversitat pel
que fa a activitats, seminaris, oportunitats de trobada i, com no!, la possibilitat
d'acudir a rebre els sagraments, font de vida present i futura per a tothom.
Us hi esperem!
Nicole
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Acte de Consagració de l'Home
Dissabtes i diumenges: 10:00 h (excepte si s'indica el contrari).
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 la porta es tancarà
puntualment a l'hora fixada. Es pot arribar al lloc del culte amb mitja hora d'antelació.

Nova celebració: Dijous 8,30 h
Dijous 11 d'abril. 9 de maig. 6 juny (Ascensió). Pausa al juliol i agost.

Acte dominical per als nens (entre 7 i 14 anys)
11:10 h Acollida de les famílies i nens per la comunitat present. Cant i conte com a
preparació a l'Acte dominical per als nens seguit de la celebració de l'Acte Dominical
per als nens.
S'avisarà amb temps l'horari del muntatge i col·locació de l'altar i altres elements per al
culte i per a la resta d'activitats (se sol·licita la col·laboració de membres i amics)

ATENCIÓ ALS INFANTS de 7 a 14 años
Només els diumenges:
durant l'Acte de Consagració de l'Home, de 10h a 11h, hi haurà una activitat
pedagògica específica pera ells. Coordina: Janine Künzi (Mestra Waldorf).
Se sol·licita una aportació de 3 € / nen.
Cal confirmar l'assistència dels nens.
S'agraeix crear un clima d'acollida i preparació per a l'Acte dominical per als nens.
Per facilitar aquest espai l'acte cúltic per als nens es realitza gairebé
immediatament després de l'Acte de Consagració de l'Home.
Contacte: Janine Kunzi.
Mail: janinekunzi@gmail.com Tel: 637 734 492
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Abril. Temps de Passió
Dijous 4 d'abril
A la Casa Rudolf Steiner a Barcelona.
-19:00 a 21:00 h Grup d'estudi: "Aprehendre de forma renovada a Crist. La cristologia
avui, un repte! "
La primera hora la dediquem a ampliar continguts per després seguir amb
l'acostament a l'Evangeli de Mateu des d'una metodologia goetheana.
Aportació: 20 €

A C. Mediona 22 A. Planta baixa, seu de la Comunitat
Divendres 5 de abril

• 17:00 a 19:00 h L'Evangeli al llarg del cicle anual litúrgic des d'un acostament
Goetheà. Amb Nicole.
• 19:30 a 21:00 h Taller d'atenció i desenvolupament personal, recolzant-nos en el
llibre de Fridriech Rittelmeyer: "12 Meditacions".
S'agraeix confirmar l'assistència a Nicole: 626.572.068.
Tota aportació lliure per la participació als grups d'estudi és ben rebuda, ja que ens
permet prosseguir amb el nostre treball.

Dissabte 6 d'abril

• 09:30 h Assaig dels Cants
• 10:00 h Acte de Consagració de l'Home
• 11:30 a 12:15 Intercanvi al voltant de la comunitat.
• 12:15 a 13:30 h Experiència d'una assistenta social orientada a la protecció de la
infància i adolescència a Barcelona. Obrirem un espai per intercanviar sobre aquesta
situació quotidiana de l'quefer professional de Marisol Zuil.
• 14:00 h Dinar comunitària (cadascú pot portar alguna cosa per compartir).
• 15:30 a 17.00 h Trobada de membres. Per seguir aprofundint en les nostres
relacions kàrmiques. A cada reunió obrirem un espai d'escolta a la biografia d'un dels
nostres membres. En un segon temps anirem aprofundint en el Credo de la Comunitat
de Cristians.
• 17:15 a 19:00 h Reunió del Cercle Directiu.

Diumenge 7. Tercer diumenge de Passió

• 09:30 h Assaig dels Cants
• 10:00 h Acte de Consagració de l'Home
• 11:10 h Acollida de les famílies i nens per la comunitat present. Cant i conte com a
preparació a l'Acte dominical per als nens entre 7 i 14 anys.
• 12:45 a 16:00 h Trobada dels joves aspirants a la Confirmació amb Nicole Gilabert,
Sacerdot.
• 13:30 h Dinar comunitària (Porteu alguna cosa per compartir)
• 17:00 a 18.30 h "La filosofia de la llibertat". Grup obert a joves a partir de 18 a 81
anys
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dimecres 10

• 19:00 a 20:30 h Grup d'economia. "L'aspecte intern de la qüestió social”.

Dijous 11
• 8.30 h Acte de Consagració de l'Home.
• 16:00 a 18:00 Reunió del Cercle Directiu.
Divendres 12
• 16:30 h Trobada de joves (de 14 a 18 anys) amb Nicole Gilabert.
• 19:00 a 20:30 h Parsifal. "Aprofundint el mite de l'home modern" Per a
adults
Si us plau, confirmar assistència a Nicole: 626.572.068.
Dissabte 13
Taller mensual 13 l'abril. 11 maig. 8 juny
• 10:00 a 14:00 h "Aprenent a viure" Temes que s'aniran tractant al llarg
d'aquestes trobades.
- Pelegrins a la terra,
- Conquerint la pau interior: transformant els desafiaments del propi destí.
- Dols y pèrdues: resistències i oportunitats.
- Acompanyant les persones en fase terminal.
- Les ànimes difuntes i les ànimes no nascudes, la nostra relació amb el no
visible.
Si us plau, confirmar assistència a Nicole: 626572068

Maig. Setmana Santa. Època de Pasqua
Dijous 2.

• 16:00 a 18: 00h Reunió del Cercle Directiu

divendres 3

• 18:00 a 20:00 h Grup de Treball Goetheà. Coordina, José Antonio Alemán.
• 20:15 a 21:15 h "Aprofundint el mite de l'home modern" Per a adults

Dissabte 4 de maig. Trobada comunitari al voltant de l'obra de Van Gogh.

• 09:30 h Assaig dels Cants
• 10:00 h Acte de Consagració de l'Home
• 11:30 a 12:15 h Intercanvi comunitari
• 12:15 Conferència a càrrec de Nicole Gilabert "Van Gogh i la seva obra" i visita i dinar
conjunt a l'exposició al Plaza de Miquel Tarradell de Port Vell.

Diumenge 6.

• 09:30 h Assaig dels Cants
• 10:00 h Acte de Consagració de l'Home
• 11:10 h Acollida de les famílies i nens per la comunitat present. Cant i conte com a
preparació a l'Acte dominical per als nens entre 7 i 14 anys.
• 12:30 h Trobada amb els confirmants fins a les 16:00 h
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• 17:00 a 18.30 h "La filosofia de la llibertat". Grup obert a joves a partir de 18 a 81
anys

Dimecres 8
• 19:00 a 20:30 h Grup d'economia. "L'aspecte intern de la qüestió social".
.

Dijous 9

• 08:30 h Acte de Consagració de l'Home, seguit d'intercanvi comunitari
• 19:00 a 21:00 h Grup d'estudi: "Aprehendre de forma renovada a Crist. La cristologia
avui, un repte! ". A la Casa Rudolf Steiner a Barcelona
La primera hora la dediquem a ampliar continguts per després seguir amb
l'acostament a l'Evangeli de Mateu des d'una metodologia goetheana.
Aportació: 20 €

A C. Mediona 22-A, seu de la Comunitat.
Divendres 10
• 18.00 h Conferència "El pas de la infantesa a la joventut", a càrrec de Michael Bruhn
(Rector de la nostra Regió).
• 20:00 h Tancament cúltic. Assaig de la Confirmació amb els ministrants.

Dissabte 11

• 10:00 h Confirmacions a les 10h seguit sense interrupció de l'Acte de Consagració
de l'Home
• 11:15 h Celebració amb un esmorzar especial
Per a Adults
Taller mensual 11 maig del forma excepcional a la tarda
• 16:00 a 20:00 h "Aprenent a viure" Temes que s'aniran tractant al llarg d'aquestes
trobades.
- Pelegrins a la terra,
- Conquerint la pau interior: transformant els desafiaments del propi destí.
- Dols y pèrdues: resistències i oportunitats.
- Acompanyant les persones en fase terminal.
- Les ànimes difuntes i les ànimes no nascudes, la nostra relació amb el no visible.
Si us plau, confirmar assistència a Nicole: 626572068

Juny. Ascensió i Pentecostès
Dijous 30 de maig. Dia de l'Ascensió
• 16.00 a 18:00 h Reunió del Cercle Directiu.

Divendres 31 de maig

• 18:00 a 20:00 h Grup de Treball Goetheà. Coordina, José Antonio Alemán.
• 20:15 a 21:15 h Taller d'atenció i desenvolupament personal, recolzant-nos en el
llibre de Fridriech Rittelmeyer: "12 Meditacions".

Dissabte 1

• 09:30 h Assaig dels Cants
• 10:00 h Acte de Consagració de l'Home
• 11:30 h Intercanvi comunitari: "La nostra comunitat després de tres mesos de la
inauguració".
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• Xerrada amb col·loqui: "Ascensió i Pentecosta en l'art". Amb Nicole.
• 14:00 h Dinar comunitària: compartint les nostres suculentes receptes!
• 15:30 a 17.00 h Trobada de membres.
Tarda de trobades de te i pastes.
• 18.00 h Cinefòrum amb els nostres joves.

Diumenge 3
• 09:30 h Assaig dels Cants
• 10:00 h Acte de Consagració de l'Home
• 11:10 h Acollida de les famílies i nens per la comunitat present. Cant i conte com
a preparació a l'Acte dominical per als nens entre 7 i 14 anys.
• 11:45 h bateig i celebració comunitària
• 12:30 a 13:30 h Col·loqui "Significat del bateig"
• 17:00 a 18:30 h Grup d'estudi sobre "La filosofia de la llibertat", ¡obert a tots els
joves de 18 a 90 anys ..!

Dimecres 6

• 19:00 a 20:30 h Grup d'economia. "L'aspecte intern de la qüestió social".

Dijous 7
• 8.30 h Acte de Consagració de l'Home, seguit d'intercanvi comunitari.
A la Casa Rudolf Steiner a Barcelona.
• 18:00 a 20:00 h Grup d'estudi: "La Cristologia en la nostra època: Jesucrist, Qui era
realment? "
Abastar la realitat de la vinguda de Jesucrist en la seva dimensió física espiritual és un
procés viu, en contínua metamorfosi.
Apropar-nos a vivenciar aquest gran misteri i la seva importància per a la humanitat és
una de les finalitats d'aquestes trobades.
Després d'un espai d'intercanvi i exposició de continguts, ens centrarem en
experimentar el missatge de l'Evangeli aplicant el mètode Goetheà. ..retornar, entre
tots, vida a la Paraula escrita a través de la creació d'imatges, la vivència dels gestos i
sentiments ... ens ajudarà a intuir part de l'essència del que llegim i a despertar a la
seva aplicació pràctica en la nostra vida quotidiana. Us hi esperem!

A C. Mediona 22-A, seu de la Comunitat.
Divendres 8

• 16:30 a 18:30 h Trobada de joves (de 14 a 18 anys) amb Nicole Gilabert.
• 19:00 a 20:30 h Parsifal. "Aprofundint el mite de l'home modern" Per a adults
Si us plau, confirmar assistència a Nicole: 626.572.068.

Dissabte 9
Taller mensual
• 10:00 a 14:00 h "Aprenent a viure" Temes que s'aniran tractant al llarg d'aquestes
trobades.
- Pelegrins a la terra.
- Conquerint la pau interior: transformant els desafiaments del propi destí.
- Dols y pèrdues: resistències i oportunitats.
- Acompanyant les persones en fase terminal.
- Les ànimes difuntes i les ànimes no nascudes, la nostra relació amb el no visible.
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Si us plau, confirmeu assistència a Nicole: 626572068

Juliol. Època de Sant Joan
Dijous 4 de juliol
• 16.00 a 18:00 h Reunió del Cercle Directiu.
Del 2 al 10 de Juliol Campament de Joves a Tordera. Amb continuació, del 10 al 17
de juliol, Campament a la Vall de Bohi i Taüll.

Dissabte 6
Programa per concretar.

Diumenge 7

• 09:30 h Assaig dels Cants
• 10:00 h Acte de Consagració de l'Home. Amb participació de tot el campament.
• 11:10 h Acollida de les famílies i nens per la comunitat present. Cant i conte com a
preparació a l'Acte dominical per als nens entre 7 i 14 anys.

Del 24 al 27 de juliol. Retir al voltant de "Néixer a si mateix", a Terol. Amb Nicole.

ALTRES ACTIVIVITAS DE LA COMUNITAT A BARCELONA
• Grup d'apropament a l'Evangeli de Lluc. amb Nicole
Exercitant el mètode goetheà -1- recreació del que s'ha llegit, 2-moviments o gestos, 3vivència de l'ànima, 4-essència transmesa.
Anirem desvetllant imatges i continguts d'aquests escrits sagrats, portant-los a la
nostra vida quotidiana des de la sorpresa, l'interès i el despertar a un obrar coherent i
autèntic.
Lloc Tordera-Barcelona.
Dimarts, de 18 a 20: 00h.
Properes dates: 9 d'abril / 7 de mai / juny 4

• Transicions, trobades artístiques
Trobades setmanals de dues hores de durada, els dilluns de 18 a 20 h en els quals
treballarem la temàtica de la transformació, pintant un mateix motiu en diferents fases
(metamorfosi de la planta, de la papallona, fases del dia, de l'any, etc. ). Diferents
tècniques ens ajudaran en aquest camí d'exploració.
Tots els dilluns
Preu 40 € al mes. material inclòs
Impartit per Mercedes Escobar, formació d'Il·lustració a La Llotja i Artteràpia Hauschka
en Artteràpia El Pont.

• Dansa lliure Malkovsky.
La Dansa Lliure de François Malkovsky (1889 - 1982) és una activitat artística que
inclou l'aspecte físic, anímic i espiritual de l'ésser humà. La seva base té en compte les
lleis i els moviments propis de l'ésser humà, de la naturalesa i del cosmos. Entre les
seves imatges-moviment, fonamentals per a l'aprenentatge, estan el bressolar, la mar,
el foc, la roda, el sembrador, el fil de seda, el rem, cavalcar ... i molts més. La seva
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exercitació busca restaurar el moviment natural de l'ésser humà, basat en l'equilibri,
l'harmonia i l'economia de l'esforç.
Classes els dijous de cada setmana. De 18:30 a 20:30 h. Impartit per Pedro Luis
Cuesta.
• Taller de costura.
Arranjaments de roba i brodats. Es pot portar la seva pròpia màquina per aprendre qui
no sàpiga.
Dates: 27 abril, 25 maig i 22 de juny. De 10 a 13 h.
Coordina: Sofia Llaurada. Contacte: sofialabrada@yahoo.com
• Trobada de membres de la Comunitat. Del 22 al 26 d'Agost. Lloc per determinar.
S'enviarà en breu informació amb més detalls.

INFORMACIÓ i CONTACTE
barcelonacomunitatdecristians@gmail.com
www.comunidaddecristianos.es
Pedro Luis Cuesta: E-mail: plcuesta@ub.edu / Tel. 626 17 42 21
Janine Kunzi E-mail: janinekunzi@gmail.com
/ Tel: 637 73 44 92

ORIENTACIÓ PASTORAL
Individual, per parelles i joves en situacions de crisi o bé de necessitat de
acompanyament.
Per a concertar una cita dirigir-se a Nicole Gilabert:
Tel 91 859 09 90 (Madrid); 93 764 12 74 (Barcelona)
Móvil: 626 57 20 68
E-Mail: nicolegilabert@gmail.com

LLOC DE LES ACTIVITATS
Centre terapèutic “Ab-Clínica”.
C / Mediona, nº 22, Vallcarca,
Barcelona.
Metro: Vall d' Hebrón (L3 verde / L5 azul)
Sortida: Avda. 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 ARRIBAR DES DEL METRO:
Metro Vall d’Hebron- Sortida Mercat. Pujar
escales per C/ General Mendoza.
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SACERDOTS DE LA COMUNITAT A ESPANYA
Nicole Gilabert (Madrid- Barcelona- Bilbao)
Francisco Coronado (Madrid- Alacant- València)

EVANGELIS D' AQUEST PERIODE

De Passió a Sant Joan

ADULTS
Passió (des del 24 març al 20 abril)
24 Març- Lluc 11,14-36
31 Mar- Joan 6, 27-40
7 abr- Joan 8, 1-11
14 abr- Diumenge de Rams (Inici de la
Setmana Santa)
Setmana Santa
Diumenge de Rams: 14 abr- Mateu 21, 111
15 abr- Mateu 21, 18-21
16 abr- Mateu 22, 15-33
17 abr- Marc 14, 3,9
Dijous Sant, 18 abr- Lluc 13,1-15
Divendres Sant, 19 abr- Lluc 23, 26-48
20 abr- Joan 19, 16-42
Pasqua
Diumenge de Pasqua. 21abr- Marc 16, 128 abr- Jn 20, 19-31
5 Maig Jn 10, 1-21
12 Maig Jn Jn, 1-17
19 de Maig Jn 16, 1-33
26 de Maig Jn 14, 1-21
Ascensió
30 maig- Jn 16, 1-23
2 juny- Jn 16, 1-23
Pentecostes
9,10,11 de juny- Jn 14, 23-31
Tercera Època Trinitària
16 de joan Jn 17,6-11
23 de joan Jn 1-18

NENS
Idem.

Idem.

Jn. 20,11-18
Jn. 20,19-29
Lc. 24.13-32
Lc. 24,33,49
Jn. 21, 1-14

Fets Ap. 1,6-14
Fets Ap. 2, 1-8

Sant Joan
24 de Juny i 30 de juny- Mc.1,1-11
7 de juliol- Jn 1, 19-34
14 de juliol- Jn 3, 22-36
21 de juliol- Mt 11, 1-15
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