ANUNCI DE LES CELEBRACIONS
DE L’ANY 2017
La glòria del Senyor s’ha manifestat
i es continuarà manifestant, entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
En la successió de les diverses festes i solemnitats del temps,
recordem i vivim els misteris de salvació.
Centre de tot l’any litúrgic
és el Tríduum pasqual del Senyor crucificat, sepultat i ressuscitat,
que aquest any culminarà
en la nit santa de Pasqua que, amb goig, celebrarem el dia 16 d’abril.
Cada diumenge, Pasqua setmanal,
la Santa Església farà present aquest mateix esdeveniment,
en el qual Crist ha vençut el pecat i la mort.
Tots els altres dies sants brollen de la Pasqua, que n’és la font.
El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma,
que celebrarem el dia 1 de març.
L’Ascensió del Senyor,
que aquest any serà el dia 28 de maig.

BAPTISME
DE JESÚS
8 de gener de 2017

El diumenge de Pentecosta,
titular de la nostra catedral i parròquia,
que enguany coincidirà amb el dia 4 de juny.
La festa del Corpus,
que tindrà lloc el dia 18 de juny.
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El primer diumenge d’Advent,
que celebrarem el dia 3 de desembre.
També les festes de la Mare de Déu, dels apòstols,
dels sants, i en la Commemoració de tots els fidels difunts,
l’Església, pelegrina a la terra, proclama la Pasqua del seu Senyor.
A ell, el Crist gloriós, el qui era, el qui és i el qui ve,
al qui és el Senyor del temps i de la història,
l’honor i la glòria pels segles dels segles. Amén.

activitats pastorals

celebracions
◗ Adoració a l'església de Sant Francesc. A
partir del proper dimecres, dia 11 de gener, es
recupera l’Adoració al Santíssim a l’església de
Sant Francesc, que està oberta des de 2/4 de
10 del matí a 2/4 de 8 del vespre. A les 7 de
la tarda es resa comunitàriament la pregària
del Rosari.
◗ Missa familiar. A partir del proper dissabte,
dia 14 de gener, es torna a celebrar la Missa
familiar a 2/4 de 7 de la tarda, després del
parèntesi de les festes nadalenques.
◗ Exèquies. El dimarts 13 de desembre morí
la Sra. Ester Bueno Pau als 51 anys i se'n
celebraren les exèquies el dijous 15 de
desembre, a les 4 de la tarda. El Sr. Enric Pérez
Martín morí el divendres 23 de desembre als
76 anys i les exèquies tingueren lloc l’endemà
dissabte, 24 de desembre, a les 4 de la tarda.
Finalment, la Sra. Maria Neus Ferrer Vives morí
el dia 26 de desembre als 86 anys i les
exèquies es feren el dia 28 de desembre, a 2/4
de 5 de la tarda. Descansin en pau.

moviment de tresoreria
DESEMBRE 2016
Ingressos
Col·lecta 04/12
Col·lecta 11/12
Col.lecta 18/12
Col·lecta 25/12
Col·lecta Càritas Nadal
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

2.343,09
2.757,54
2.224,09
3.048,44
3.500,00
2.717,23
600,00
2,875,00
20.065,39

Despeses
Personal
3.466,49
Neteja
1.601,82
Manteniment i Subministraments
4.517,59
Càritas Nadal
3.500,00
Fons comú diocesà
4.249,69
Total sortides
17.335,59
Diferència
2.729,80
Dèficit acumulat
3.216,10

◗ Represa de la catequesi i dels grups
d’adolescents i joves. Aquesta setmana
recomencen els grups de catequesi de Primera
Comunió, de dilluns a dijous, a les 6 de la tarda.
Divendres, dia 13 de gener, es reuniran les
catequistes, a les 6 de la tarda les de primer
curs, i a les 7 de la tarda les de segon curs.
Per la seva banda, els adolescents (Edge) i els
joves (Life teen) es tornaran a reunir a partir
del proper divendres, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Represa de les activitats de l’Esplai. El
dissabte vinent l’esplai torna a convocar els
infants per a les activitats setmanals. A ¾ de
5 de la tarda tindrà lloc també la reunió dels
pares per informar de les activitats previstes
per al segon trimestre.
◗ Conferència mensual. El dissabte dia 21 de
gener, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc a la
Sala Capitular la conferència “L’espiritualitat
de Martí Luter”, a càrrec del P. Hèctor Vall SJ,
amb motiu de la commemoració del 500
aniversari de l’inici de la reforma protestant.
L’acte, organitzat per la Federació de Cristians
de Catalunya, forma part de les activitats que
realitzaran amb motiu de la Setmana de
Pregària per la Unitat dels Cristians.

agenda
◗ Reunió de monitors de l’esplai. Aquest
dissabte, 7 de gener, a 2/4 de 5 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 11 de
gener, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’estudis, i Missa a les 7 del vespre.
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