ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
AL SERVEI DE LA VIDA CRISTIANA
Per tal de preparar-nos per a la Trobada parroquial del proper dimarts,
19 de novembre, oferim a continuació la reflexió que el nostre Bisbe va
fer en la seva primera carta pastoral, Testimonis de Jesucrist en la societat
del segle XXI (2007):
“Els mitjans de comunicació social tenen en l’actualitat una expansió i
incidència tals que influeixen poderosament en les persones concretes
i en les cultures de tot el món. El seu impacte és incalculable sobre la
configuració mental de les persones, així com sobre les actituds religioses
i morals. Segurament s’han convertit en el principal mitjà no només
informatiu sinó fins i tot formatiu de moltes persones, i influeixen
especialment en els infants i els joves.
Per això és tan important formar uns usuaris dels mitjans que siguin
madurs i crítics. Com a Església, hem de sentir una preocupació especial
i hem de prendre una actitud activa per ajudar pares i educadors a trobar la
millor manera d’assumir l’impacte dels mitjans -i de les noves tecnologies
multimèdia- en la formació de les persones. Les noves tecnologies són eines
que poden servir per al millor i per al pitjor. Poden esdevenir instruments
que trenquin la passivitat dels usuaris i fomentin la interactivitat i la
capacitat crítica i valorativa. Però també poden portar a la superficialitat,
a la vulgaritat, a l’individualisme.
En la nostra diòcesi hem de procurar, en primer lloc, fer servir els mitjans
de comunicació social i les noves tecnologies per a l’anunci i la difusió
de la Bona Nova de l’Evangeli. En segon lloc, en la mesura de les nostres
possibilitats, integrar el missatge cristià en aquest nou areòpag,
evangelitzar-lo, treballar per a la transformació d’aquests mitjans de
manera que estiguin al servei de la veritat i el bé.”
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Dimarts, dia 19 de novembre, a la Sala Capitular de la Catedral.
L’horari previst és:
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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”.

COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

20h - Pregària inicial i presentació.

Col·loqui posterior.
21h - Proposta de renovació dels mitjans de comunicació de la
parròquia.
Informacions diverses.
21.30h - Refrigeri final.
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.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest cap de setmana, dissabte
a les 5 de la tarda i diumenge a la 1 del migdia,
reben el baptisme els infants Martina Anaya
Vegas, Thiago Anaya Vegas, Àlex Expósito
Fernández, Lea Fernández Liberal, Martina
Romero Rodríguez, Eva Rubio Chávez, Nil
Rubio Membrilla i Valentina Salmerón Molina.
◗ Cadena de pregària per les vocacions. El
proper dimecres, 20 de novembre, la nostra
diòcesi té encomanada la pregària en la
Cadena de pregària per les Vocacions.
Tinguem-ho present en la nostra pregària
personal i comunitària.
◗ Missa de Santa Cecília. El proper divendres,
22 de novembre, se celebra la memòria de
Santa Cecília, patrona de la música. Amb
aquest motiu se solemnitzarà la Missa de les
8 del vespre amb l’acompanyament d’una
coral de la ciutat.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 11 de
novembre, en la Missa de les 8 del vespre, es
va pregar especialment per l’etern descans dels
nostres germans difunts Aida Orobitg Ribera i
Ramon Verdaguer Morera. Descansin en pau.

agenda

activitats pastorals
◗ Convivència de l’esplai. Aquest diumenge
els infants i monitors de l’Esplai 0.5 participen
en un dia d’excursió i convivència per la serra
de Collserola, de les 10 del matí fins a les 5 de
la tarda.
◗ Recés parroquials per a dones. El cap de
setmana del 22 al 24 de novembre, la
parròquia, a través dels recessos d’Emaús,
organitza, a la Casa d’espiritualitat de la
Sagrada Família de Rubí, el proper recés
per a dones. Les persones interessades a
participar-hi poden contactar amb els
responsables o amb els mossens.
◗ Economia parroquial. Com tots els feligresos
deuen haver pogut comprovar, en aquests
moments les despeses de la parròquia superen
els ingressos. Aquesta situació no és gens
còmoda, ja que retallar les despeses en aquests
moments és força complicat perquè s’hauria
d’aplicar a subministraments sensibles com són
la llum, l’aigua o el gas de la calefacció. Des del
Consell d’Economia de la parròquia es recorda
que, si cada feligrès aportés cada diumenge 2
euros, la parròquia tindria superàvit! A aquells
que poden ser més generosos i mantenen una
aportació superior a aquesta quantitat, els ho
agraïm.

◗ Reunió de preveres i diaques de
l’Arxiprestat. Dilluns, 18 de novembre, a 2/4
d’1 del migdia, en el Centre Eclesial.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 18 de
novembre, a les 5 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 20 de
novembre, a les 5 de la tarda. Seguidament,
cercle d’estudis obert a tothom, amb la reflexió
sobre “L’ermità de Turbians” de Mn. Francesc
Cima, i Missa a les 7.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 22 de
novembre, a les 6 de la tarda.
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