UN MÓN NOU,
UN PROJECTE COMÚ
Des de fa més de 50 anys Mans Unides treballa, com a entitat d’Església,
per eradicar la fam del món en una triple dimensió: la fam de Déu, la fam
de menjar i la fam de cultura. El seu treball ha estat tan valorat que, amb
els pas dels anys, s’ha institucionalitzat la Campanya contra la Fam com
una de les col·lectes de l’Església, que té lloc habitualment el segon
diumenge del mes de febrer.
Enguany, l’Arxiprestat de Terrassa, amb totes les seves parròquies, comunitats
i institucions eclesials, ha assumit un projecte concret de Mans Unides a
l’altiplà peruà, a la província de Chucuito.
Es tracta d’un projecte de Càritas en el districte de Juli, on hi ha quatre
comunitats rurals andines que basen la seva economia en la ramaderia i
especialment en la producció de làctics. L’objectiu del projecte és enfortir
la cadena productiva d’aquests productes mitjançant l’ampliació de
coneixements tècnics i innovacions tecnològiques i organitzatives. La previsió
és crear 93 nous llocs de treball i els beneficiaris del projectes seran prop
de 2.000 persones. El projecte té un cost total de 57.658 euros.
Actualment, la situació en aquestes comunitats és d’una profunda precarietat,
amb pocs ingressos familiars, manca d’ocupació, pobra qualitat de vida i
unes taxes molt elevades de desnutrició en la població infantil.
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La campanya d’enguany, amb el lema “Un món nou, projecte comú”, vol
sensibilitzar i moure a la col·laboració dels cristians en el compromís en
la construcció d’un món nou segons la voluntat de Déu, que d’alguna
manera queda recollit en el vuitè objectiu del Desenvolupament del Mil·lenni.
Per altra banda, Mans Unides dóna compte anualment dels seus ingressos
i despeses i d’aquesta manera hom pot comprovar la destinació dels
donatius recollits. L’any 2012 es recaptaren 48 milions d’euros, que es
distribuïren en 550 projectes: 241 a Àfrica, 128 a Amèrica i 181 a Àsia i
Oceania. La major part del que es va recaptar va ser gràcies a la col·laboració
de persones i entitats d’Església, i únicament un 15% a fons públics. De
tot el que es va recaptar, el 85% ha estat destinat als projectes concrets, i
únicament un 15% a l’administració i infraestructura de Mans Unides, i
a les campanyes de sensibilització i captació de recursos.
Un any més, els feligresos de la nostra parròquia som cridats a expressar
la fraternitat universal que es deriva de la nostra condició de batejats com
a fills de Déu, conscients que, amb el nostre ajut, col·laborem a l’extensió
del Regne de Déu enmig del món.

celebracions
◗ Festa de la Presentació del Senyor. Aquest diumenge
l’Església celebra la festa de la Presentació del Senyor en
el Temple. Amb aquest motiu, en totes les misses hi haurà
benedicció de candeles i processó al començament de
la missa.
◗ Associació de Vídues de Terrassa. Aquest diumenge,
els membres de l’associació participaran en la missa de
les 12 del migdia El grup de vídues es reuneix ordinàriament
cada quart diumenge de mes, a les 6 de la tarda, en el
Centre Eclesial per a la seva formació i acompanyament.
◗ Exèquies. El dia 22 de gener va morir, als 80 anys, la
Sra. Elvira Alegre Biosca. L’endemà, dia 23 de gener, a
les 3 de la tarda, se celebraren les exèquies pel seu etern
descans.
◗ Gremi d’instal·ladors. El proper dissabte, dia 8 de
febrer, en la missa de 2/4 de 8 del vespre participaran
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.
◗ Missa de difunts. Dilluns passat, dia 27 de gener, en
la missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans difunts Elvira Alegre Biosca,
Miquel Àngel de Miguel Díaz, Carme Carrasquer Labeira,
Maria Rosa Ramoneda Morera i Rosa Salas Oliveras.
◗ Jornada per la Vida Consagrada. Avui diumenge, amb
motiu de la Festa de la Presentació, l’Església celebra la
Jornada per la Vida Consagrada. A la tarda, en el Casal
Borja, té lloc la trobada dels religiosos de la diòcesi amb
el Sr. Bisbe, que presidirà l’Eucaristia.
Des de la parròquia agraïm la presència de les comunitats
religioses en la nostra comunitat, de les Filles de la Caritat
i de les Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra
Senyora i les felicitem. Amb els seus carismes propis fan
present l’Amor de Déu en una vida viscuda des de l’entrega
generosa i el servei als més necessitats, infants i ancians,
i en la presència i col·laboració en diversos àmbits de la
vida parroquial. Alhora, els encomanem en la pregària
perquè Déu susciti en els joves el desig de consagrar-se
exclusivament al seu servei en els germans.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té lloc
la col·lecta extraordinària mensual. En aquests moments,
com ja es va informar la setmana passada, la parròquia
ha de pagar encara 44,600 euros de la tercera fase de
les obres fetes a la teulada, en aquest cas a les zones del
Museu i del Cambril de la Mare de Déu de Montserrat,
que ha tingut un cost total de 52,095 euros; i encara

s’arrossega el pagament de 57,842 euros de les obres de
neteja, condicionament i millora del sistema de calefacció
i refrigeració de la nau central i la Capella del Santíssim,
que es va pressupostar en 90,000 euros. Una vegada
més s’agraeix la col·laboració de tots.
◗ Trobada arxiprestal d’acollidors de matrimonis. Aquest
diumenge, dia 2 de febrer, a la tarda, té lloc la trobada
arxiprestal del membres del Curs de Preparació al
Matrimoni. Serà a la parròquia de Sant Josep i començarà
a les 6 de la tarda amb la reflexió sobre el tema “Com
afrontar avui el tema dels fills en el curset del CPM”.
◗ Repartiment de premis del Concurs de Pessebres.
Aquest diumenge, a les 11 del matí té lloc el lliurament
de premis del concurs organitzat per l’Agrupació de
Pessebristes de Terrassa. L’enhorabona a tots els
participants i també als guanyadors.
◗ Recollida d’aliments. La recollida mensual d’aliments,
prevista per al proper cap de setmana ha estat traslladada
al següent, dies 15 i 16 de febrer, perquè la setmana
vinent coincideix amb la Campanya contra la Fam.
◗ Conferència mensual. El dissabte dia 15 de febrer el
Sr. Salvador Obiols, Director General de Càritas Diocesana
de Terrassa, pronunciarà la conferència Càritas som tots.
Serà a 2/4 de 6 de la tarda a la Sala Capitular, dintre del
cicle de conferències mensuals organitzades pel Grup
Avant. A la conferència presentarà els projectes i l’estructura
definitiva de la nova Càritas Diocesana.

moviment de tresoreria
GENER 2014
Entrades
Col·lecta 05/1
Col·lecta 12/1
Col.lecta 19/1
Col·lecta 26/1
Quotes fixes
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

2.928,26
2.045,45
1.824,69
2.424,45
2.862,85
848,50
45,00
12.979,20

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

2.420,09
1.844,91
6.400,69
4.406,98
15.072,67

Diferència

-2.093,47
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