PROJECTE “QUEDEM”
Una de les accions de l’actual Pla Pastoral Diocesà Una Església a
l’encontre de la persona per aquest curs fa referència a crear equips
per a la integració dels immigrants nouvinguts a les parròquies i
comunitats i preparar materials adients. La comunitat cristiana és
com una família en sortida a l’encontre d’aquells que truquen a la
seva porta per demanar ajut tant si és material com d’altres tipus,
com l’acolliment, la integració, etc. Des de Càritas i també a través
de les Conferències de Sant Vicenç de Paül i la Fundació Busquets,
s’ajuda especialment totes aquestes persones. Per a aquells amb
qui no compartim la mateixa religió aquest ajut és sobretot material
i també de suport per a la seva reinserció social. Per a aquells amb
qui compartim la mateixa fe aquest ajut va més enllà i ha de procurar
la seva integració en la vida de la comunitat parroquial. Darrerament
s’ha constatat un increment de cristians llatinoamericans que han
de fugir de llurs països per les condicions adverses que pateixen a
nivell econòmic, social i polític.
Des del grup de Càritas de la parròquia s’ha reflexionat sobre com
portar a la pràctica aquesta acció del Pla Pastoral tenint en compte
la diversitat de persones que truca a la porta de la parròquia. Una
reflexió que ha estat compartida també des del petit consell que
col·labora en l’església de Sant Francesc. Fruit d’aquesta reflexió
s’inicia el projecte “Quedem” a l’entorn de l’església de Sant Francesc,
de l’Hospital, ja que és un lloc que propicia d’entrada l’encontre amb
persones amb qui compartim la mateixa fe i que majoritàriament són
immigrants, des dels seus països llatinoamericans.
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El projecte “Quedem” és una iniciativa de Càritas per tal d’acollir i
compartir amb les persones un espai comunitari de cooperació i ajuda
mútua. Va adreçat a totes les persones que vulguin participar-hi,
especialment els nouvinguts, i a tothom qui vulgui compartir vivències
i aprendre a escoltar en un marc de fraternitat i amb iniciatives per
tal d’afavorir la convivència entre les persones, l’ajuda mútua a
diferents nivells i la integració en la vida cristiana parroquial. La
proposta és convocar a l’església de Sant Francesc un diumenge al
mes, a la sortida de la missa de les 11 del matí. La primera trobada
està prevista per al diumenge 2 de febrer.
Aquells que s’interessin per aquest projecte poden demanar
informació en el despatx parroquial o a la sagristia, tant de la
Catedral com de l’església de Sant Francesc.

celebracions
◗ Setmana de pregària per la unitat dels
cristians. Entre els dies 18 i 25 de gener
l’Església Catòlica i les altres esglésies i
confessions cristians dediquen aquesta
setmana a pregar per la tan desitjada unitat
dels cristians. Durant aquests dies és bo que
cadascú ho tingui present en la seva pregària
personal, així com també en les diverses
celebracions. La cloenda tindrà lloc el proper
dissabte 25 de gener, a les 5 de la tarda, a
la Catedral, i la pregària serà presidida per
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar.
◗ Exèquies. El dijous 9 de gener, a les 4
de la tarda, se celebraren les exèquies pel
Sr. Ramon Oller Puiggrós, que havia mort
el dia anterior als 93 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. El dilluns 13 de gener, en la
Missa de les 8 del vespre, es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts
Hermínia Amat Venero, Consol Berenguer
Martí, Pilar Calderón Algàs, Francisca
Casasampera Mollà, Maria Figueras Mós,
Mariana Pons Terés, Josep Roig Junyent i
Concepció Villanueva. I es tingué un record
en l’aniversari del traspàs de Josep M. Palau
i Òscar Gómez. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Reunió de pares de Primera Comunió.
Dimarts, 21 de gener, a les 8 del vespre, tindrà
lloc a la Sala Capitular la reunió amb els pares
per informar sobre les dates de la Primera
Comunió així com sobre la seva preparació i la
normativa de la parròquia al respecte.
◗ Grup de Càritas. Divendres que ve, 24 de
gener, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la
reunió per tal d’ultimar la proposta del
projecte “Quedem”. La reunió està oberta
també a les persones interessades a
conèixer aquesta iniciativa o que volen
participar-hi.
◗ Jornada missionera de la Santa Infància.
El proper diumenge, 26 de gener, se celebra
la jornada de la Santa Infància, que vol
promoure entre els infants la pregària, la
sensibilització i la col·laboració missionera en
les obres pontifícies. A la nostra parròquia es
tindrà present a la catequesi infantil durant
aquesta setmana.

agenda
◗ Preveres i diaques de l’Arxiprestat. Dilluns,
20 de gener, a 2/4 d’1 del migdia, al Centre
Eclesial.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 20 de gener,
a les 5 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 22 de
gener, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, 23 de gener, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Servei d’Ordre. Divendres, 24 de gener, a
les 9 del vespre.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 25 de gener, a
2/4 de 8 del vespre.

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
Telèfon: 93 783 04 66 – A/e: santesperit742@bisbatdeterrassa.org – www.santesperit.org

