ANUNCI DE LES CELEBRACIONS
DE L’ANY 2020
La glòria del Senyor s’ha manifestat
i es continuarà manifestant, entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
En la successió de les diverses festes i solemnitats del temps,
recordem i vivim els misteris de salvació.
Centre de tot l’any litúrgic
és el Tríduum pasqual del Senyor crucificat, sepultat i ressuscitat,
que aquest any culminarà
en la nit santa de Pasqua que, amb goig, celebrarem el dia 12 d’abril.
Cada diumenge, Pasqua setmanal,
la Santa Església farà present aquest mateix esdeveniment,
en el qual Crist ha vençut el pecat i la mort.
Tots els altres dies sants brollen de la Pasqua, que n’és la font.
El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma,
que celebrarem el dia 26 de febrer.
L’Ascensió del Senyor,
que aquest any serà el dia 24 de maig.
El diumenge de Pentecosta,
titular de la nostra catedral i parròquia,
que enguany coincidirà amb el dia 31 de maig.
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La festa del Corpus,
que tindrà lloc el dia 14 de juny.
El primer diumenge d’Advent,
que celebrarem el dia 29 de novembre.
També les festes de la Mare de Déu, dels apòstols,
dels sants i, en la Commemoració de tots els fidels difunts,
l’Església, pelegrina a la terra, proclama la Pasqua del seu Senyor.
A ell, el Crist gloriós, el qui era, el qui és i el qui ve,
al qui és el Senyor del temps i de la història,
l’honor i la glòria pels segles dels segles. Amén.

celebracions
◗ Baptismes. Dissabte passat, 4 de gener,
reberen el baptisme els infants Laura Carreras
D’hondt, Lucca Trasolini Santoro i Luna Elena
Trasolini Santoro.
◗ Missa familiar d’inici de trimestre. Aquest
dissabte, 11 de gener, es reprèn la celebració
de la Missa Familiar els dissabtes a 2/4 de 7 de
la tarda, pel fet d’inicar-se el segon trimestre en
les activitats de la catequesi i de l’esplai.
◗ Vespres vocacionals. Aquest diumenge, festa
del Baptisme del Senyor, tindrà lloc, a les 7 de
la tarda, la Pregària de Vespres per les
Vocacions. Hi participaran especialment els
membres del grup de Pregària per les Vocacions
de la parròquia.
◗ Setmana de Pregària per la Unitat dels
cristians. Entre els dies 18 i 25 de gener tindrà
lloc la Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. La cloenda serà presidida per Mons.
Salvador Cristau, el dia 25 de gener, a les 5 de la
tarda, a la Catedral.
◗ Missa des difunts de l’Associació de la Visita
domiciliària de les capelletes de la Sagrada
Família. Dimarts, 14 de gener, a les 12 del
migdia, se celebrarà la missa en sufragi pels
difunts de l’associació que promou la presència
de les capelletes de la Sagrada Família a les llars
de la nostra parròquia.
◗ Exèquies. El dissabte 21 de desembre, a les
10 del matí, se celebraren les exèquies pel Sr.
Josep Roig Junyent, que havia mort el dijous
anterior als 87 anys. Descansi en pau.

activitats pastorals
◗ Curs de preparació al Matrimoni. Els dies 14
i 16, i 21 i 23 de gener, dimarts i dijous, tindrà
lloc el curs de preparació per a les parelles que
han decidit contreure matrimoni properament.
Diumenge vinent, 19 de gener, participaran
també en la Missa de les 8 del vespre i es
pregarà especialment per ells.
◗ Consell de Sant Jaume. Dimecres, 15 de
gener, a les 8 del vespre, es reunirà el consell
de l’església de Sant Jaume del Pla Bonaire sota
la presidència de Mn Fidel Catalán, que n’és
també el rector. Es farà un repàs de la situació
de la capella i dels projectes per al nou any.

◗ No fer rebaixes en l’economia. Ara que ens
trobem en temps de rebaixes, val la pena
recordar que no estaria bé aplicar això a la
nostra aportació a la parròquia. Com podreu
comprovar, en l’estat de comptes la situació
econòmica ordinària de la parròquia demana
que entre tots mantinguem la nostra aportació
i, si és possible, l’augmentem per tal de
mantenir les prestacions i serveis a la feligresia.
Es pot també col·laborar fent donatius en
l’aparell electrònic que hi ha a l’entrada del
temple, especialment els que no acostumen a
portar diners en metàl·lic, o fent-se subscriptor
de la parròquia i a través de donatius a un dels
següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

agenda
◗ Consell d’Economia. Divendres, 17 de gener,
a les 6 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 17 de gener,
a 2/4 de 7 de la tarda.

moviment de tresoreria
DESEMBRE 2019
Ingressos
Col·lecta 01/12
Col·lecta 08/12
Col.lecta 15/12
Col·lecta 22/12
Col·lecta 29/12
Col·leca de Caritas Nadal
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

1.838,33
1.452,18
1.667,67
1.066,77
3.715,29
1.200,00
2.748,65
750,00
2.326,00
16.764,89

Despeses
Personal
2.887,53
Neteja
1.583,36
Manteniment i Subministraments 8.043,53
Col·leca de Caritas Nadal
1.200,00
Fons comú diocesà
4.391,91
Total sortides
18.106,33
Diferència
Déficit acumulat

- 1.341,44
11.030,62
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