CADENA DE PREGÀRIA
PER LES VOCACIONS
Cada any, durant el mes de novembre, totes les diòcesis amb seu a
Catalunya intensifiquem la nostra pregària per les vocacions fent una
cadena de pregària. Els dies 10, 20 i 30 de novembre són assignats
a la nostra diòcesi de Terrassa, tot i que no són els únics en què hem
de fer aquesta pregària tan necessària en els temps actuals.
En el web www.cadenadepregaria.cat trobarem materials i testimonis
que ens poden ajudar en aquesta pregària, així com a inscriure’ns-hi
per tal que sigui ininterrompuda (cadenadepregaria@gmail.com ).
Què podem fer des de la parròquia? Oferir la Missa cada un d’aquests
dies assignats a la diòcesi per les vocacions al sacerdoci. De fet, cada
dijous, la Missa a la nostra parròquia té aquesta intenció. Una bona
manera és participar especialment aquell dia en la Missa. També pot
ajudar fer una petició explícita en la nostra pregària personal o
comunitària.
Què podem fer des de les famílies? Pregar junts un misteri del rosari
i oferir-lo per les vocacions, fer una estona de pregària en família,
comentar en el context familiar algun dels testimonis o veure algun
dels vídeos que trobareu a la pàgina web abans esmentada.
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Què podem fer des dels diferents grups parroquials? Promoure una
estona de pregària més intens i llarg de l’habitual el dia que tenim
assignat com a diòcesi, o algun dels dies propers, si és que no
coincideix amb la nostra reunió periòdica. Fer aquesta pregària també
a nivell personal.
Què es pot fer des de les comunitats religioses? Fer cada dia del mes
una pregària per les vocacions, introduir la petició concreta en la
pregària de laudes i vespres, pregar junts un misteri del rosari, promoure
una vetlla de pregària per les vocacions, fer-hi participar les persones
que col·laboren en el treball apostòlic d’aquesta petició, etc.

celebracions
◗ Cloenda diocesana de l’Any de la
Misericòrdia. El diumenge dia 13 de
novembre, a les 8 del vespre, Mons. Saiz
Meneses presidirà la Missa a la Catedral
amb motiu de la cloenda diocesana de l’Any
de la Misericòrdia.
◗ Ordenació de preveres. El diumenge dia
20 de novembre, Solemnitat de Jesucrist Rei
de l’Univers, Mons. Saiz Meneses presidirà
la Missa a la Catedral a les 6 de la tarda i
ordenarà tres nous preveres al servei de la
diòcesi. Es tracta dels diaques Eduardo Pire
Mayol i Eduard Martínez Quinto, molt
vinculats a la nostra parròquia, i de Rubén
Garcia Cruz. Encomanem-los en la nostra
pregària i acompanyem-los en la celebració.
Amb aquest motiu la Missa de les 8 del
vespre es trasllada a l’església de Sant
Francesc i se celebrarà a ¼ de 9 del vespre.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 9 de
novembre, a les 5 de la tarda. Seguidament,
Cercle d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Acollidors de baptismes. Dimecres, dia 9
de novembre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Adoremus. Dijous, dia 10 de novembre, a
2/4 de 9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Trobada parroquial d’inici de curs. Tindrà
lloc el proper 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.
L’horari serà:
- 8 del vespre: pregària i presentació
- ¼ de 9 del vespre: presentació gràfica del
treball realitzat a partir de l’Any de la
Misericòrdia a la nostra parròquia
- 2/4 de 9 del vespre: conferència de Mn.
David Abadias, Missioner de la Misericòrdia:
Què ens ha de quedar de l’Any de la
Misericòrdia?
- 9 de la nit: diàleg posterior i informacions
- 1/4 de 10 de la nit: refrigeri final i cloenda

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Té lloc aquest cap
de setmana en totes les misses. En el Butlletí
de la setmana passada s’oferí una àmplia
informació per tal de conèixer acuradament la
situació econòmica de la parròquia i animar
especialment a ser-ne corresponsables en el
sosteniment de l’economia parroquial. A més de
la col·laboració en cada missa, o d’un donatiu
puntual (compte núm.: 0182- 1786- 130200130534 del BBVA), també es pot fer a través
d’una subscripció periòdica, que assegura uns
ingressos fixos. Aquestes dues modalitats darreres
desgraven en la declaració de la renda.
◗ Conferència sobre l’Any de la Misericòrdia a
la Residència Sant Josep Oriol. Dimarts, dia 8
de novembre, a les 5 de la tarda, Mn. Xavier
Aróztegui pronunciarà una conferència sobre
l’Any de la Misericòrdia a les religioses i residents
de Sant Josep Oriol. Serà la preparació per tal
que el dijous, dia 10 de novembre, passin la Porta
de la Misericòrdia a la Catedral.
◗ Excursió de l’Esplai 0.5. El proper dissabte,
dia 12 de novembre, tindrà lloc la primera
sortida del curs de l’esplai. Serà a la Font de
la Budellera, a la serra de Collserola. Marxaran
al matí en tren i tornaran a la tarda per
participar en la Missa Familiar.
◗ Informació de Càritas arxiprestal. A Càritas
ja hem iniciat tots els projectes d’aquest curs.
Un d’ells és el Racó dels Infants. Tenim uns
quants nadons de pocs mesos i fan falta
hamaques (les típiques “hamaquitas”) perquè
es puguin gronxar sols, ja que manquen
braços per poder atendre’ls a tots alhora. Si
algú en disposa pot portar-les al C. Topete 23,
així com també aniria bé que algú s'oferís
dimarts al matí per ajudar com a mainadera.
◗ Campanya de Germanor. El proper cap de
setmana té lloc la Campanya de Germanor, en
la qual es demana la nostra generosa aportació
solidària per al manteniment de la diòcesi i
totes les seves obres d’apostolat, de formació
i d’acció caritativa i social, així com també de
celebracions, manteniment de temples,
organització, sosteniment del clergat, etc.
Gràcies a l’ajut de molts amb els seus donatius
i aportacions, amb l’assignació tributària, amb
l’aportació de les parròquies al Fons Comú
Diocesà, i amb aquesta col·lecta especialment
es pot mantenir un bon servei des de l’Església
a les persones i a la societat! Siguem, doncs,
conseqüents amb la nostra fe i pràctica cristiana
i expressem una vegada més la generositat que
se’n desprèn.
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