TROBADA PARROQUIAL
El dimarts dia 7 de novembre tindrà lloc a la Sala Capitular de la Catedral
la trobada d’inici de curs de la nostra comunitat parroquial a la qual es
convoquen els representants de tots els grups parroquials i els feligresos en
general.
En aquesta ocasió estarà dedicada a la preparació de la Visita Pastoral que
tindrà lloc el mes de desembre a la nostra parròquia. L’horari previst és el
següent:
◆8 del vespre: pregària i presentació
◆ ¼ de 9 del vespre: conferència de Mn. Manuel Coronado, Secretari de

la Visita Pastoral, sobre La preparació espiritual i pastoral de la Visita
Pastoral
◆ ¾ de 9 del vespre: presentació de la distribució de celebracions i

reunions de grups amb motiu de la Visita Pastoral
◆ 9 del vespre: presentació gràfica del treball de preparació de la Visita

Pastoral fet des del Consell Pastoral
◆ ¼ de 10 de la nit: precs i preguntes i informacions vàries
◆ 2/4 de 10 de la nit: refrigeri final i cloenda
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Tenint en compte el tema de reflexió i donada la immediatesa de la
proximitat de la Visita Pastoral, és convenient que participin en la trobada
representants dels 42 grups constituïts actualment a la parròquia i que
participaran més directament en la Visita, a més de tots els feligresos que
vulguin fer-s'hi presents.
Encomanem des d’ara el treball de reflexió i preparació tant de la Trobada
Parroquial com de la Visita Pastoral, tot confiant que ens ajudin a renovar
i impulsar la pastoral parroquial enmig de la nostra societat, necessitada
de l’amor i la misericòrdia de Déu.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de setmana
té lloc la col·lecta extraordinària a favor del
manteniment del temple i les necessitats de la
parròquia.
Des del Consell d’Economia de la parròquia s’està
fent una crida per conscienciar-nos de la
responsabilitat en el manteniment de l’economia
parroquial. Cal reconèixer que hi ha hagut una millora.
Tot i això, encara estem lluny d’assolir l’autofinançament
que permeti equilibrar el pressupost i fer front a les
millores que caldria fer per necessitat. S’ha de dir que
encara hi ha persones que no col·laboren en res i
d’altres s’abonen a posar monedes de les més petites
que troben. Gràcies a la generositat d’uns, n'hi ha
d’altres que sembla que se n’aprofitin.
En aquests darrers anys s’ha fet un notable esforç,
per una banda, per reduir partides concretes que
afecten l'ornamentació del temple, la neteja, i la
calefacció, i en canvi s’ha impulsat un increment del
nombre de subscriptors (ES98 0182 6260 0302 0013
0534 del BBVA i ES82 2100 3385 3622 0009 3346
de La Caixa), encara insuficient.
◗ Venda de castanyes. Com és ja habitual, els joves
i monitors de l’Esplai 0.5 venen castanyes aquest cap
de setmana amb motiu de la festa de Tots Sants, a la
Plaça Vella. Tot ajudant a mantenir una bona tradició,
els beneficis que s’obtinguin serviran per sufragar
beques de colònies.
◗ Trobada de subscriptors de Germanor. Amb motiu
de la proximitat de la Jornada de Germanor (12 de
novembre) el Sr. Bisbe convoca els subscriptors de
la diòcesi el dissabte 4 de novembre, a les 11 del
matí, a una Missa a la Catedral i, a les 12 del migdia,
a una trobada a la Cúria Diocesana per presentar el
balanç econòmic i agrair la col·laboració de tantes
persones.

◗ Recessos d’Emaús. Els dies 3, 4 i 5 de novembre
tindrà lloc el primer Recés d’Emaús organitzat per la
nostra parròquia per a dones. Serà a la Casa
d’Espiritualitat de la Sagrada Família de Rubí. I els
dies 24, 25 i 26 de novembre tindrà lloc el primer
Recés d’Emaús per a homes, també al mateix lloc.
Les persones interessades a participar-hi poden
contactar amb Mn. Fidel. Diumenge que ve, dia 5 de
novembre, el Sr. Bisbe presidirà la Missa de cloenda
del primer Recés, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Catedral.

celebracions
◗ Solemnitat de Tots Sants. Dimecres, dia 1 de
novembre, se celebra la Solemnitat de Tots Sants.
L’horari de les celebracions serà el següent:
✢ Dimarts, dia 31 d’octubre: missa de vigília, a
les 8 del vespre
✢ Dimecres, 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.
◗ Commemoració dels Fidels Difunts. Dijous, dia 2
de novembre, l’Església prega pels seus difunts.
L’horari de les celebracions serà com els dies de
fèria: a les 8 del matí, a les 12 del migdia i a les 8
del vespre. Es convida d’una manera especial a
participar en la missa de les 8 del vespre les famílies
que han sofert la pèrdua d’un ésser estimat durant
aquest darrer any.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 23 d’octubre, en
la Missa de les 8 del vespre es pregà per l’etern
descans dels nostres germans difunts Lola Cadafalch
Gabriel, Josep Colomer Santanach, Assumpció
Gibert Salafranca, Pilar Verdera Letosa, Josep Serra
Florencia i Ramon M. Turull Balcells. Descansin en
pau.

agenda
◗ Rosari per la Vida. Aquest dissabte, dia 28
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Adoremus. Dijous, dia 2 de novembre, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Vespres per les Vocacions. Diumenge vinent, dia
5 de novembre, a les 7 de la tarda.
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