LES ACCIONS DEL PLA
PASTORAL DIOCESÀ PER
AL CURS 2018-2019
El dissabte 27 d’octubre de l’any passat, el Sr. Bisbe va promulgar el
nou Pla Pastoral Diocesà, Una Església a l’encontre de la persona.
Aquest pla pastoral orientarà les accions de la diòcesi durant aquests
propers cinc cursos.
El document està inspirat en dues exhortacions del papa Francesc,
L’alegria de l’evangeli (2013), sobre l’anunci de l’Evangeli en el món
actual, i Alegreu-vos i celebreu (2018), sobre la crida a la santedat en
el món contemporani.
Les diferents accions previstes estan orientades en aquests documents
i tenen present la realitat concreta en la qual vivim. Som convidats a
ser una Església que surt a l’encontre de cada persona per anunciar
l’Evangeli i l’amor de Déu a través de cada activitat, celebració, acció
o gest concret. Aquests accions volen ajudar especialment a formar
deixebles missioners cridats a la santedat, a fer de l’Església una casa
amb les portes obertes i en sortida envers els més necessitats, i que
ens ajudi a tots a experimentar el gust de formar part d’aquest poble
de Déu.
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En la Trobada Parroquial celebrada el 4 de desembre a la Sala Capitular,
Mn. Carles Cahuana, Secretari General i Canceller del Bisbat, ens féu
la presentació del document, i diumenge passat, 10 de febrer, anà a la
trobada de l’Arxiprestat de Terrassa on es féu la recepció del Pla i es
van concretar les propostes. La setmana vinent serà el nostre Consell
Pastoral el que tractarà també sobre aquestes propostes i accions
concretes, que tots hem de conèixer, encomanar-les en la pregària i
treballar per portar-les a pràctica, segons ens pertoqui.
Les accions previstes per a aquest curs a tota la diòcesi són aquestes:
1. Oferir cursos de formació permanent per a laics i religiosos, per al
primer anunci de la fe, sobre temes d’actualitat i de cara a tasques
de responsabilitats en les comunitats.
2. Elaborar un directori diocesà per a la pastoral exequial.
3. Organitzar en cada parròquia la pastoral de la salut amb un
coordinador responsable , i consolidar la coordinació entre les parròquies
i el Servei Religiós Hospitalari.
4. Propiciar formes diverses per viure la fraternitat sacerdotal i expressar
la comunió.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest dissabte reben el baptisme, a
2/4 de 6 de la tarda, els infants que properament
rebran la Primera Comunió, que són: Clara Cano
Humet, Angelina Fabiola Carpio Murillo, Ariana
Estela Carpio Murillo, Marta Pérez Garrido, Marina
Rodriguez Martinez, Ali (Hassan) Tabiolo, Candela
Tovar Moreno, Lola Tovar Moreno i Belén Valverde
Matilla.
◗ Missa amb les Entitats Andaluses de Terrassa.
El proper diumenge, dia 24 de febrer, a les 11 del
matí, Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar,
celebrarà a la Catedral la Missa organitzada amb
la col·laboració de la Coordinadora de les Entitats
Culturals Andaluses de Terrassa, en la proximitat
de la festa del Dia d’Andalusia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 11 de febrer, en
la Missa de les 8 del vespre es va pregar
especialment pel descans etern dels nostres
germans difunts Rosario Esplugues Francés i
Montserrat Martí Burjons. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Voluntaris del temple. Des de fa més de dos
anys, a la nostra parròquia hi ha un grup de
persones que, durant els matins, de les 10 del matí
a 2/4 d’1 del migdia, per torns, de dilluns a
divendres, vetllen pel temple i acullen les persones
que hi entren. Aquest servei de voluntariat és molt
ben valorat i necessari en aquests moments.
Caldria ampliar el seu nombre, especialment
perquè hi ha la voluntat d’obrir el temple també el
dissabte matí. Les persones interessades a
col·laborar-hi poden adreçar-se a Mn. Fidel.
◗ Consell Pastoral Parroquial. El proper dijous, 21
de febrer, a les 8 del vespre, es reuneix, en sessió
ordinària, el Consell Pastoral Parroquial. Entre altres
temes es tractarà sobre l’aplicació de les accions
del Pla Pastoral Diocesà a la parròquia, la
preparació dels temps de Quaresma i Setmana
Santa i la situació de l’economia parroquial.
◗ XIV Jornada de Pastoral de la Salut. El proper
dissabte, 23 de febrer, tindrà lloc la trobada
diocesana dels grups de visitadors de malalts i
pastoral de la salut de les parròquies de la diòcesi.
Serà en el Casal Popular de Rubí. Començarà a
2/4 de 10 del matí i acabarà a 2/4 de 2 del migdia.

Enguany es reflexionarà sobre el sofriment, i la
ponència serà a càrrec del Dr Josep Pascual
Torremadé. especialista en Geriatria.
◗ Cicle de formació d’adults. Té lloc en el Centre
Sant Esperit (Núm. 5) d’1/4 de 10 del vespre a 3/4
d’11 de la nit, amb títol “Casar-nos? Per què?” a partir
de l’exhortació del papa Francesc L’alegria de l’amor.
Les properes sessions són:
- 18 de febrer: Val la pena tenir fills? Per què?
A càrrec dels Srs. Miquel Creus i Montse Prats,
membres de la Delegació de Pastoral Familiar.
- 25 de febrer: Educar els fills. Podem
transmetre’ls la fe? A càrrec dels Srs. Francesc
Busquets i Magda Freixas, matrimoni responsable
de grups de joves.
- 4 de març: I davant les dificultats o els
naufragis, què? A càrrec de Mn. Joan Làzaro,
Vicari Judicial de Terrassa.
- 11 de març: És possible viure la fe i
l’espiritualitat en parella? A càrrec del P.Gaspar
Borda O.Carm., rector de la parròquia del Carme
de Terrassa.
◗ Dinar arxiprestal solidari. El diumenge 3 de març
a les 14h té lloc la trobada de cristians de l'Arxiprestat
de Terrassa amb el Sr. Bisbe, compartint un dinar
solidari. Les inscripcions s'han de fer en el despatx
parroquial.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 18 de febrer, a
les 6 de la tarda, a la Rectoria.
◗ Voluntaris del temple. Dilluns, 18 de febrer, a
les 7 de la tarda, a la Rectoria.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 20 de febrer, a
les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis, i
Missa a les 7.
◗ Grup de reflexió de Càritas. Dimecres, 20 de
febrer, a les 8 del vespre, en el Centre Sant Esperit
(Núm. 5).
◗ CPM. El dimecres 20 de febrer a 2/4 de 10 de
la nit a la Rectoria.
◗ Reunió general de catequistes. El divendres 22
de febrer a les 6 de la tarda a la Rectoria.
◗ Consell d’Economia. El divendres 22 de febrer
a les 7 de la tarda a la sagristia de la Catedral.
◗ Rosari per la Vida. El dissabte 23 de febrer a
2/4 de 8 del vespre a la Capella del Santíssim.
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