AMB TU SOM UNA GRAN
FAMÍLIA
Aquest diumenge se celebra la Jornada de Germanor, que vol ajudar a
prendre consciència de la responsabilitat de tots els creients en el
manteniment de la vida de l’Església. El lema ajuda a situar aquesta
col·laboració en el marc de la responsabilitat que tenim com a batejats i,
per tant, com a membres de la gran família dels fills de Déu.
És bo recordar que les fons de finançament de l’Església són principalment
les aportacions directes dels cristians, ja sigui a través de les col·lectes i
donatius o a través de subscripcions. També és d’un bon ajut l’assignació
tributària de tantes persones, i les herències i els llegats que es puguin
deixar en testament.
Amb tot, és la subscripció periòdica (mensual, trimestral, semestral o
anual) la que es constitueix com el model més desitjable de finançament
de l'Església, ja que gràcies a aquesta periodicitat en el finançament es
pot administrar el pressupost de forma més eficaç per anar afrontant els
diferents problemes que dia a dia van sorgint en les diferents diòcesis del
nostre país.
Pel que fa a l'assignació tributària, podem dir que, des que es va establir
el nou sistema d'assignació tributària l'any 2007, ha anat augmentant el
percentatge de contribuents que marquen la casella de l'Església i que
reconeixen la seva tasca. En concret, en la Declaració de la Renda del
darrer any, augmenta el nombre absolut de persones que van assignar
l'Església en 23.174 noves declaracions.
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Aleshores el finançament de l'Església s'aconsegueix gràcies al Fons Comú
Interdiocesà, que és, com indica el seu nom, un fons comú des del qual es
reparteixen solidàriament els diners de la casella de l'Església en la
Declaració de la Renda. Aquestes aportacions es distribueixen solidàriament
entre totes les diòcesis.
Aquests recursos es destinen a la realització de les activitats pròpies de
l’Església, és a dir, a l’acció caritativa i social a través de Càritas, la
presència en hospitals, residències de gent gran, atenció i acompanyament
als desfavorits de qualsevol tipus, etc; també a l’acció celebrativa i la
celebració dels sagraments, i a l’acció evangelitzadora i formativa, a través
de la catequesi, les escoles i universitats, els esplais i moviments infants,
juvenils i d’adults, etc. Una part important es dedica també al sosteniment
del personal, clergat i laics, i una altra part al manteniment de temples i
edificis destinats a l’acció pastoral.
Tot això demana la col·laboració de tothom, perquè tots ens en beneficiem
i, a més, se'n beneficien els que tenen menys, i això també és un exercici
i una pràctica de la nostra fe. No s’hi val posar a excuses i mentides (l’Estat
ho paga, l’Església té diners, amb els contractes que fa en té prou, etc).
Ens pertoca a tots, a tots els membres de la família.

celebracions

agenda

◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda,
reben el Baptisme els infants Clara Fargas Garrido,
Bruno González Castro, Nil Ribas Prieto i Bruno Varo
Carmona.

◗ Grup de reflexió de Càritas. Dimarts, dia 14 de
novembre, a les 8 del vespre.

◗ Missa de cloenda de les Jornades Transmet.
Diumenge vinent, dia 19 de novembre, a les 12 del
migdia, Mons. Saiz Meneses presideix la Missa a la
Catedral amb motiu de la cloenda de les Jornades
Transmet i de la Jornada Mundial del Pobre,
declarada pel papa Francesc amb motiu de la
cloenda de l’Any de la Misericòrdia.

◗ Reunió de catequistes d’infants. Divendres,
dia 17 de novembre, a les 6 de la tarda.

◗ Cadena de Pregària per les Vocacions. El dilluns
dia 20 de novembre la nostra diòcesi pregarà
especialment per les vocacions al sacerdoci i la
vida consagrada en les diverses celebracions, així
com moltes persones a nivell personal, fent una
cadena ininterrompuda.

activitats pastorals
◗ Excursió de l’Esplai 0.5. Aquest diumenge,
12 de novembre, infants i monitors de l’esplai
gaudeixen d’un dia de convivència a Castellsapera
i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la
Serra de l’Obac. Mn. Agustín s’hi farà present i
celebrarà l’Eucaristia.

◗ Adoremus. Dijous, dia 16 de novembre, a 2/4
de 9 del vespre, a la Capella del Santíssim.

◗ Reunió d’acollidors de baptisme. Dissabte
vinent, dia 18 de novembre, a les 8 del vespre.
VI JORNADES TRANSMET
Des de fa anys, la diòcesi ofereix un cap de
setmana de formació a tots els cristians,
preveres, religiosos i laics. Enguany versarà
sobre “Les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació al servei de la nova evangelització”.
Es pot participar a tot o bé assistint a algun dels
actes previstos. L’horari és el següent:
Dissabte 18 de novembre. Al Centre Borja (Sant
Cugat del Vallès).
✵11.00h: Inauguració de les Jornades.
Conferència: La comunicació i les noves
tecnologies al servei de la Nova Evangelització.
A càrrec de Mons. Ginés García Beltrán, Bisbe
de Guadix, president de la Comissió Episcopal
de Mitjans de Comunicació de la CEE. Col·loqui
i, posteriorment, presentació d’un documental
sobre grans comunicadors de l’Església (Paloma
Gómez Borrero i Joaquín Navarro Valls).
✵ 16.00-18.00h: Taules rodones simultànies:
1. Família i noves tecnologies (Mn. Xavier Farrés,
Delegat Episcopal de Pastoral Familiar).

◗ Recessos d’Emaús. El cap de setmana del 24,
25 i 26 de novembre tindrà lloc el primer Recés
d’Emaús organitzat per la nostra parròquia. Serà a
la Casa de la Sagrada Família de Rubí. Les
persones interessades poden contactar amb
Mn. Fidel. El recés és una bona oportunitat per
a revifar la flama de la fe i el compromís cristià.

2. Ensenyament i noves tecnologies (Mn. Carles
Milà, Delegat Episcopal d’Ensenyament)

◗ Nomenament d’arxipreste. El Sr. Bisbe, després
d’haver realitzat les consultes, ha decidit nomenar

10.30h: Comunicació i Noves Tecnologies al
servei de la Pastoral Social. Jornada Mundial
del Pobre a totes les parròquies.

Mn. Josep Esplugas per a un nou mandat de quatre
anys com a arxipreste de Terrassa.

3. Parròquia, agents pastorals i noves
tecnologies (Sr. Juanjo Fernández, pedagog)
En acabar, pregària final, fent present, a través
dels mitjans de comunicació, els cristians
perseguits arreu del món.
Diumenge 19 de novembre

12.00h: Eucaristia. Presidida pel Bisbe de
Terrassa Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, a la
Catedral.
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