TOT PREPARANT LA
TROBADA PARROQUIAL
En la trobada parroquial del proppassat curs es varen presentar les
accions que es volien treballar a la parròquia com a signe de l’Any de
la Misericòrdia. Fem-ne un breu repàs que ens ajudi a preparar millor
la trobada parroquial d’enguany del dia 8 de novembre:
1. A nivell de formació, ens proposàrem llegir la butlla “Misericordiae
vultus” i reflexionar-hi. Amb aquest motiu, s’ha promogut la difusió
d’aquest document, que s’està treballant en els diversos grups. Durant
aquest temps, moltes persones han adquirit el text de la Butlla i n'estan
fent la lectura i la formació a partir d’ell.
També s’ha tingut en compte, especialment, cada dimecres durant el
temps d’Advent en les meditacions que s’han fet a l’església de Sant
Francesc, així com en les conferències quaresmals de la Catedral. En
el Butlletí s’han dedicat diversos escrits a tractar sobre l’Any de la
Misericòrdia, ja sigui amb fragments de textos del Papa, ja sigui amb
comentaris sobre actituds, propostes, itineraris litúrgics, vivències, etc.
2. Pel que fa a celebracions, ens vàrem proposar ajudar a redescobrir
el sagrament de la Reconciliació i ampliar horaris de confessions,
incrementar els espais d’Adoració al Santíssim, rebre el do de la
indulgència i promoure peregrinacions.
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En referència al sagrament de la Reconciliació, s’ha editat un fullet
explicatiu que ajudi a preparar-se per rebre el sagrament, adreçat
especialment a les persones més allunyades, i hem constatat que ha
augmentat el nombre de persones que s’acosten a rebre el sagrament
durant aquest any, especialment durant la quaresma. En referència a
incrementar els espais d’Adoració al Santíssim, estem consolidant
l’adoració diürna cada dimecres a l’església de Sant Francesc, així com
a la Catedral cada dijous a la tarda. I és significatiu que s'hi ’estan
incorporant també els joves de la parròquia, que cada dijous
quinzenalment al vespre i cada divendres setmanalment també al vespre
fan pregària davant el Santíssim.
El fet de ser temple jubilar ha fet que s’hagin incrementat notablement
les peregrinacions durant tot l’any a la Catedral tant d’arxiprestats com
de parròquies i grups diversos de la diòcesi. Així mateix s’ha participat
en les peregrinacions diocesanes a Terra Santa, Polònia i Roma i els
joves a la Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia
3. Pel que fa a accions: ens hem proposat treballar les obres de
misericòrdia a la catequesi, l’esplai, amb els joves, en l’acció caritativa,
en la pastoral de la salut, etc.
En aquest aspecte, s’ha procurat especialment treballar i posar en
pràctica les obres de misericòrdia amb materials propis, que s’han
treballat en els diversos àmbits de la vida parroquial, amb els infants,
els joves i els adults.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de
la tarda, reben el baptisme els infants Noèlia
Cortina Kalamanska, Jaume Geis Urbano,
Marta Sillero Barthouskaya i Valentina Veloz
Franco.
◗ Missa d’inici de curs de catequesi. El
proper dissabte, dia 29 d’octubre, tindrà lloc
la Missa d’inici de curs de catequesi, a 2/4
de 7 de la tarda en la Missa Familiar.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 29
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, en acabar
la missa, tindrà lloc la pregària del rosari amb
aquesta intenció, al Cambril de la Mare de
Déu de Montserrat.
◗ Solemnitat de Tots Sants. El proper dimarts
dia 1 de novembre se celebra la Solemnitat de
Tots Sants. L’horari de les celebracions serà:
✤ El dilluns

dia 31 d’octubre: missa de vigília
a les 8 del vespre
✤ El dimarts dia 1 de novembre: missa a les
9 i a les 10 del matí, a les 12 del migdia i a
les 8 del vespre. El Sr. Bisbe presidirà la
missa a les 12 del migdia.

◗ Commemoració dels Fidels Difunts. Se
celebrarà el dimecres dia 2 de novembre en
l’horari de les misses de fèria: a les 8 del matí,
a les 12 del migdia i les 8 del vespre. Les
famílies que han perdut un ésser estimat
durant aquest darrer any són convocades
especialment a la Missa de les 8 del vespre.

activitats pastorals
◗ Jornada del Domund. Aquest diumenge té
lloc a tota l’Església la Jornada Mundial de
les Missions que va instituir l’any 1926 el
papa Pius XI, que enguany arriba a la seva
norantena edició. En aquesta jornada som
convidats a pregar pels missioners i a oferir
el nostre ajut econòmic a través de la
col·lecta.
◗ Convivència de joves a Gisclareny. El dies
30 i 31 d’octubre i 1 de novembre tindrà lloc,
al Casal del Roser de Gisclareny, la
convivència dels joves que participen en els
grups de la parròquia (Life teen).
◗ Trobada parroquial d’inici de curs. Serà
el dimarts dia 8 de novembre, des de les 8
a 2/4 de 10 del vespre, a la Sala Capitular.
Hi són convidats, especialment, tots els
responsables de grups i àmbits de pastoral i
els seus col·laboradors (consells, juntes,
catequistes, visitadors, voluntaris, monitors,
joves, etc.) , així com tots els feligresos que
vulguin participar-hi.

agenda
◗ Adoremus. Dijous, dia 27 d’octubre, a 2/4
de 9 del vespre.
◗ Responsables de catequesi. El divendres
dia 4 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda.

◗ Exèquies. El divendres dia 14 d’octubre, a
les 11 del matí, se celebraren les exèquies
pel Sr. Marcelino Oliva Pons, que havia mort
el dimecres dia 12, als 82 anys. Descansi en
pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 17
d’octubre, en la Missa de les 8 del vespre
s’ha pregat especialment per l’etern descans
dels nostres germans difunts Pilar Andrés
Rodríguez, Adela Ariño Meler, Sara Marín
Ramos i Marcelino Oliva Pons.
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