TROBADA PARROQUIAL
Una de les accions del Pla Pastoral Diocesà Una Església a
l’encontre de la persona per a aquest curs 2019-2020 fa
referència a la necessitat “d’optimitzar les possibilitats que
ofereixen les noves tecnologies a través d’una major coordinació
diocesana i la projecció de l’Església”.
Cada vegada més ens trobem en una societat marcada per la
influència dels mitjans de comunicació i les xarxes socials,
que condicionen en bona mesura les nostres vides, les dels
més joves i les dels no tan joves. És un fet sobre el qual ens
cal reflexionar i esdevé un repte que hem d’afrontar com a
comunitat cristiana per tal de posicionar-nos-hi i, a la vegada,
per tenir un espai enmig d’aquest món, que té moltes
possibilitats bones. És per aquest motiu que la trobada
parroquial d’enguany vol reflexionar sobre aquest fet amb l’ajut
d’un expert en la matèria.
En aquesta trobada, com cada any, hi som convidats tots els
feligresos de la parròquia, i especialment els membres que
participen en els diversos grups i els responsables d’activitats
i àmbits de la parròquia. Serà el dimarts 19 de novembre a la
Sala Capitular. L’horari previst és el següent:
20h - Pregària inicial i presentació
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20.15 - Conferència a càrrec de Mn. Ramon Ollé, Delegat de
Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona: “Els
mitjans de comunicació i les xarxes socials al servei de l’anunci
de l’Evangeli”
Col·loqui posterior
21h - Proposta de renovació dels mitjans de comunicació de
la parròquia
Informacions diverses
21.30h - Refrigeri final

celebracions
◗ Missa amb motiu dels 50 anys del club Cimal.
Aquest dissabte, a les 5 de la tarda, Mons. Saiz
Meneses presideix la Missa a la Catedral amb
motiu del cinquantè aniversari de la creació del
Club Cimal a Terrassa.
◗ Cadena de pregària per les vocacions. El
mes de novembre, les diòcesis amb seu a
Catalunya el dediquen a pregar per les
vocacions. A la diòcesi de Terrassa aquesta
pregària s’intensifica els dies 10, 20 i 30.
Tinguem-ho present en la nostra pregària
personal i comunitària.
◗ Rosari pels cristians perseguits. Tindrà lloc
el proper dissabte, 16 de novembre, a ¾ de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim. Un bon
nombre de persones dediquen cada dia la
pregària d’una part del rosari per tants germans
nostres perseguits arreu del món. Les persones
que vulguin participar-hi poden demanar-ho als
mossens.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 4 de novembre,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar,
especialment, pel descans etern dels nostres
germans difunts M. Dolors Andreu Sàez, Miquel
Barrachina Cubillo i Montserrat Vigués Guàrdia.
Al cel siguin.

moviment de tresoreria
OCTUBRE 2019
Ingressos
Col·lecta 06/10
1.952,65
Col·lecta 13/10
2.055,13
Col·lecta 20/10
1.172,83
Col·lecta 27/10
1.444,46
Col·lecta Missions
1.800,00
Quotes fixes
1.139,79
Publicacions
600,00
Donatius
10.140,00
Total entrades
20.304,86
Despeses
Personal
1.662,92
Neteja
1.583,36
Manteniment i Subministraments 13.932,71
Col·lecta Missions
1.800,00
Fons comú diocesà
4.391,91
Total sortides
23.370,90
Diferència
- 3.066,04
Déficit acumulat
6.914,63

activitats pastorals
◗ Jornada de Germanor. Aquesta cap de
setmana té lloc la Jornada de l’Església
diocesana, la jornada de Germanor. Una
vegada més, es demana la nostra generosa
aportació solidària per al manteniment de la
diòcesi i totes les seves obres d’apostolat, de
formació i d’acció caritativa i social, així com
també de celebracions, manteniment de
temples, organització, sosteniment del
clergat, etc.
Gràcies a l’ajut de molts, amb els seus
donatius i aportacions, amb l’assignació
tributària, amb l’aportació de les parròquies
al Fons Comú Diocesà, i amb aquesta
col·lecta, especialment, es pot mantenir un
bon servei des de l’Església a les persones i
a la nostra societat.
◗ Convivència dels joves a Gisclareny. El
proper cap de setmana tindrà lloc la
convivència d’aquest trimestre dels joves
de la parròquia (Life teen) en el Casal del
Roser de Gisclareny.
◗ Recés parroquials per a dones. El cap de
setmana, del 22 al 24 de novembre, la
parròquia, a través dels recessos d’Emaús,
organitza el proper recés per a dones a la Casa
d’espiritualitat de la Sagrada Família de Rubí.
Les persones interessades a participar-hi poden
contactar amb els responsables o amb els
mossens.

agenda
◗ Adoremus. Dijous, 14 de novembre, a 2/4
de 9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Assemblea del Centre Cultural El Social.
Dissabte, 16 de novembre, a les 7 de la tarda.
◗ Missa de cloenda del recés d’Emaús per
a homes. Diumenge vinent, 17 de novembre,
a 2/4 de 7 de la tarda, a la Catedral.
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