OBJECTIUS PASTORALS
DE LA DIÒCESI
El Pla Pastoral Diocesà, La bona nova del servei, arriba enguany al seu cinquè
i darrer curs d’aplicació. Per a aquest curs 2017-2018, els objectius proposats
són els següents:
1. Promoure un equip per a la formació permanent a la diòcesi.
2. Propiciar la coordinació entre la catequesi de postcomunió i els moviments
infantils.
3. Coordinar diocesanament la pastoral prematrimonial i el treball amb els
acollidors de baptisme i elaborar els materials de suport.
4. Organitzar i oferir a tots els àmbits de la pastoral, i especialment a les
parròquies, mitjans humans i materials per a l’acolliment dels pobres i dels
que passen necessitat, així com atenció espiritual i un tracte personalitzat que
faci possible la seva integració a les comunitats cristianes.
5. Organitzar periòdicament un curs d’anunci de la fe en Jesucrist per a les
persones allunyades de la fe i per a les persones no batejades.
6. Promoure i potenciar l’associacionisme laïcal, en coordinació amb els
moviments, per afavorir la dimensió evangelitzadora dels laics.
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Els objectius proposats per a aquest curs ens ajuden a les comunitats
parroquials i institucions de la diòcesi a organitzar el nou curs pastoral. Si ens
hi fixem detingudament, a nosaltres ens ajuden a orientar el treball amb els
infants propiciant una major coordinació entre la catequesi i l’esplai, tasca
encomanada als catequistes i monitors. També ens fan tenir present la
importància de la nostra formació com a cristians, que cal cuidar i potenciar
per tal de respondre als reptes del moment actual.
La preparació del baptisme i el matrimoni demanen, a la vegada, una atenció
més acurada i aprofundida, tenint present que moltes de les parelles que s'hi
acosten viuen allunyades de la fe, missió encomanada als equips d’acollidors
de baptisme i del CPM. Els Recessos d’Emmaús ben segur que seran un bon
ajut adreçat a les persones allunyades de la fe i de l’Església i promouen el
compromís evangelitzador, juntament amb els grups d’adults presents a la
parròquia.
Finalment, la crida a l’atenció i acompanyament dels més necessitats ha estat
recollida per Càritas parroquial i el treball coordinat amb les altres institucions
i grups d’atenció als necessitats presents a la parròquia. Tenim un curs, doncs,
amb uns objectius ben marcats i que demanen la intensitat del nostre
compromís.

celebracions
◗ Missa rociera. Aquest dissabte, a les 6 de la
tarda, Mons. Saiz Meneses presideix a la Catedral
la Missa d’inici de curs de les germandats rocieres
presents a Catalunya.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, reben el baptisme els infants Eric Ballestín
Garcia, Soffia Isabella Gomes Moreno, Leo Muñoz
Fernández i Candela Perales Vidiella.
◗ Represa de l’Adoració al Santíssim a Sant
Francesc. A partir de dimecres, dia 20 de
setembre, l’església de Sant Francesc tornarà a
obrir-se cada dimecres de 2/4 de 10 del matí a
2/4 de 8 del vespre. A les 7 de la tarda es resarà
el Rosari.
◗ Casament. Dissabte que ve, 23 de setembre, a
les 5 de la tarda, contrauran matrimoni Pedro
Hermoso Puga i Marta Ruano Aldea.
◗ Comiat de Mn. Emili Marlés i Mn. Carlos
Valenciano. El diumenge dia 1 d’octubre, a les 8
del vespre, se celebrarà la Missa en acció de
gràcies pel servei ministerial realitzat per Mn. Emili
i Mn. Carlos al llarg d’aquests anys. Les persones
que vulguin col·laborar en l’obsequi que se’ls farà,
poden fer la seva aportació a la sagristia o als
mossens de la parròquia.

agenda

activitats pastorals
◗ Inscripcions a la catequesi. Les inscripcions a
la catequesi tenen lloc el dimarts i el dijous de 6 a
8 de la tarda, en el despatx parroquial fins a final
d’aquest mes de setembre. S'hi poden inscriure
els infants a partir del 3r curs de Primària per a la
Primera Comunió. Els infants que el curs passat
varen realitzar ja el primer curs no cal que s'hi
inscriguin.
◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc diumenge vinent, dia 8 d’octubre. Les
persones que vulguin participar-hi poden inscriure’s
en l’horari del despatx parroquial (dilluns, dimecres
i divendres, de 6 a 8 de la tarda).
◗ Seminaristes destinats a la parròquia. Durant
aquest nou curs els seminaristes que col·laboraran
en la pastoral juvenil i en les celebracions litúrgiques
són en Jan Martínez, que ja hi era, i l’Enric Catalán
i en Joan Marc Flaqué, que s’hi incorporen aquest
curs.
◗ Càritas arxiprestal. Des de Càritas arxiprestal
inicien un nou projecte per ensenyar a cosir.
Necessiten màquines de cosir, en bones condicions,
i voluntaris que sàpiguen cosir i tinguin idea de fer
patronatges.

◗ Reunió de preveres de l’Arxiprestat. Dilluns, dia
18 de setembre, a la 1 del migdia en el Centre
Eclesial.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 22 de
setembre, a ¾ de 6 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres dia, 22 de
setembre, a 2/4 de 7 de la tarda
◗ Trobada de colònies. Diumenge, 24 de setembre,
a 2/4 de 6 a la Sala Capitular
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