CAMPANYA CONTRA
LA FAM 2020
Un any més, Mans Unides ofereix la oportunitat d’expressar la
solidaritat cristiana amb aquells que pateixen veritable fam de Déu,
fam de cultura i fam de menjar. Des de fa 60 anys, gràcies a la
iniciativa de les dones d’acció catòlica d’aleshores, aquesta entitat
d’Església col·labora en la lluita contra la fam i la pobresa per tal
que la persona pugui viure la seva vida integral com a fill de Déu.
El lema d’enguany és “Qui més pateix el maltractament del planeta
no ets tu”, i està emmarcat en la crida que fa el papa Francesc a
cuidar el planeta tal com recull en la seva encíclica Laudato sí.
La conversió ecològica que demana el pontífex passa per un canvi
en la mentalitat de les persones per tal d’aprofitar degudament els
recursos, contribuir a lluitar contra el deteriorament ambiental i
treballar per la sostenibilitat del planeta. D’aquesta manera es
col·labora a millorar l’obra de Déu, la seva creació, que culmina en
l’ésser humà, que està cridat a la comunió personal amb Ell.
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El projecte que ha assumit l’Arxiprestat de Terrassa en aquesta ocasió
es troba ubicat a la diòcesi de Camagüey, a Cuba, i està dirigit pels
pares jesuïtes. Es tracta d’ajudar aproximadament 300 persones que
malviuen en situacions d’atur, entre ells un nombre important de joves,
ja sigui a la ciutat o a les zones rurals. Gràcies al nostre ajut es
podrà promoure la creació, a través de cooperatives i altres iniciatives,
de petites activitats comercials per tal de sortir de la situació de
pobresa i precarietat en què viuen i generar d’aquesta manera xarxes
solidàries i cooperació entre ells. L’import total d’aquest projecte
és de 31.419 euros.
Que la nostra generositat sigui expressió de l’amor i la misericòrdia
de Déu, i també compromís per ajudar a eradicar la fam en el nostre
món tan deteriorat. Gràcies per la vostra col·laboració.

celebracions
◗ Baptisme d’infants en edat catequètica.
Aquest dissabte, a les 5 de la tarda, reben el
baptisme 14 infants que es preparen per rebre
properament la Primera Comunió: Yaima
Sugey Arroyo Rosero, Lua Ballestar Oliveira,
Nicolàs Cárdenas Schulz, Zoe Cárdenas
Schulz, Lucia Gutierrez López, Irene Padilla
del Peral, Sara Riera Cócera, Enric Riera
Cócera, Nil Rodríguez Castro, Nona Rodríguez
Castro, Carlota Rodríguez Sancho, Meritxell
Sabuquillo Oliet, Ona Sabuquillo Oliet i Emma
Salvadó Buscarons.
◗ Missa pel Gremi d’instal·ladors de Terrassa
i comarca. Aquest dissabte, participaran en la
Missa de les 8 del vespre representants del
Gremi d’instal·ladors de Terrassa i Comarca
amb motiu de la seva festa patronal, i es
pregarà especialment pels difunts de
l’associació.
◗ Festa de Sant Antoni Abat. El proper
dissabte, dia 15 de febrer, en la Missa de les
8 del vespre, hi participaran els membres
de l’Associació Amics de Sant Antoni Abat,
amb la presència de la Bandera, la Junta
Directiva i socis, amb motiu de la celebració
de la seva festa a la ciutat de Terrassa.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 3 de
febrer, en la Missa de les 8 del vespre, es
va pregar especialment pel descans etern
dels nostres germans difunts Oriol Ibáñez
Rodríguez, Eloisa Morote Gracia i Francisco
Remolà Badia, i es tingué un record en
l’aniversari del traspàs de Marc Romeu Font.
Al cel siguin!

activitats pastorals
◗ Life teen conference. El proper cap de
setmana, el Monestir de Montserrat acull
una vegada més la trobada europea dels
responsables i catequistes que utilitzen
aquest mètode evangelitzador entre els
adolescents i joves. De la nostra parròquia,
hi participarà un grup important de
catequistes i joves.
◗ Visites a la Catedral. Gràcies als voluntaris
del temple, la parròquia pot acollir grups de
persones (joves o adults) que sol·liciten
visitar la catedral. Aquestes darreres
setmanes ho han fet grups d’alumnes del
Sagrat Cor. Divendres vinent ho faran el
seminaristes del curs d’Introductori.
◗ XV Jornada de Pastoral de la Salut. El
dissabte 22 de febrer tindrà lloc la trobada
diocesana amb tots els col·laboradors de la
pastoral de la salut de les parròquies. En
aquesta ocasió es farà a l’Hospital General
de Catalunya i es reflexionarà sobre
l’acompanyament de les persones grans i
els malalts que pateixen la soledat. Gràcies
a tots els voluntaris que hi col·laboren, la
parròquia es pot fer present en la vida de
les persones grans, malaltes o afeblides. Si
hi ha persones interessades a col·laborar en
aquest àmbit de la pastoral, ho poden
demanar a un dels mossens de la parròquia.

agenda
◗ Càritas parroquial. Dilluns, 10 de febrer, a les
8 del vespre.
◗ Adoremus. Dijous, 13 de febrer, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim
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