COMPARTEIX EL QUE
IMPORTA
El proper cap de setmana tindrà lloc la 59 campanya de Mans
Unides, una organització catòlica nascuda a casa nostra per lluitar
contra la fam de Déu, la fam de menjar i la fam de cultura. Per això
promou el desenvolupament integral de l’ésser humà per tal que
cada persona humana pugui viure la seva dignitat com a fill estimat
de Déu.
El projecte en què es demana la nostra col·laboració enguany està
situat al poble de Bhamragarh, en el districte de Gadchiroli, a
l’estat de Maharastra, a l'Índia. El seu responsable, el prevere
diocesà Fr. Johny Narikatt, de la diòcesi de Chanda. Es tracta de
col·laborar en la construcció d’un internat per a 60 nenes amb un
gran dormitori, cuina, menjador i zona de sanitaris, a més del
mobiliari corresponent.
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És una zona on el 60 % de la població viu sota el llindar de la
pobresa i amb un alt índex d’analfabetisme. En aquest municipi hi
ha dues escoles, però no hi tenen accés les noies que viuen en
les tribus, veïnats i la selva. Amb aquesta construcció tindran dret
a l’escolarització i l'allotjament. El projecte total és de 57.831
euros, i hi participem els arxiprestats de Terrassa, Rubí, Sant Cugat
i Montcada.
El lema de la campanya d’enguany és prou significatiu:
“Comparteix el que importa”. Compartir el que importa és posar
en comú la vida de les persones, les seves capacitats i recursos,
el compromís per a un món millor en el qual les persones puguin
disposar dels mitjans necessaris per viure amb dignitat, ser
conscients de la pròpia responsabilitat com a fills de Déu.
Compartir esdevé la conseqüència d’aquells que sabem i
experimentem que Déu, fent-se home, ha compartit la nostra
vida, fet en tot igual que nosaltres, llevat del pecat, i ens ensenya
a viure-hi semblantment. És això el que importa en el fons!

activitats pastorals

celebracions
◗ Propera ordenació de diaques permanents. El
diumenge 25 de febrer, a les 6 de la tarda, a la
Catedral, el Sr. Bisbe ordenarà quatre nous diaques
permanents al servei de la diòcesi. Es tracta dels
Srs. Eduardo Pire, Paolo Petrolillo, Manuel Abat i
Pere Pardo. Encomanem-los en la pregària i
acompanyem-los amb la nostra presència.
Amb aquest motiu, la Missa de les 8 del vespre es
traslladarà a l’església de Sant Francesc i se
celebrarà a ¼ de 9 del vespre.
◗ Exèquies. El dilluns 22 de gener, morí la Sra. Amàlia
Rius Cot als 98 anys. Les exèquies se celebraren
l’endemà dimarts, a les 4 de la tarda, a la Catedral.
Descansi en pau.
◗ Dimecres de Cendra. El dimecres 14 de febrer
s’inicia el temps de la quaresma. Els actes previstos
són:
✭Missa amb imposició de la cendra, a les 8 del
matí i les 12 del migdia.
✭Recés a partir del Missatge de quaresma del papa
Francesc, a 2/4 de 7 de la tarda, a l’església de Sant
Francesc, i benedicció amb el Santíssim a ¼ de 8
del vespre.
✭Missa amb imposició de la cendra, presidida pel
Sr. Bisbe, a les 8 del vespre.
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◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la primera col·lecta extraordinària de l’any, en
la qual es demana, en la mesura de les possibilitats
de cadascú, incrementar l’aportació setmanal que
fem per al manteniment de la parròquia, les seves
activitats i el temple. Des del Consell d’Economia es
fa una crida a ser conscients de la nostra
responsabilitat per tal de mantenir la casa de Déu
amb la mateixa cura amb què mantenim les nostres
llars.
També es pot col·laborar amb un donatiu a un
dels dos comptes corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Trobada d’agents de pastoral de l’arxiprestat.
Aquest diumenge a la tarda, té lloc a la parròquia de
Sant Josep la trobada anual dels agents de pastoral i
col·laboradors de les 16 parròquies de l’Arxiprestat de
Terrassa. La trobada s’inicia a 2/4 de 5 de la tarda amb
la pregària i la presentació, per part del P. Gaspar Borda
O. Carm., de l’exhortació “Amoris laetitiae” del papa
Francesc i la seva aplicació a la vida parroquial. La
trobada es clourà a les 7 de la tarda amb la Pregària de
Vespres.
◗ Consell Pastoral Parroquial. Dimecres, 7 de
febrer, a les 8 del vespre, es reunirà en sessió
ordinària el Consell Pastoral de la parròquia per
revisar la recent Visita Pastoral i les seves
implicacions en la vida de la comunitat parroquial.
També es tractarà sobre la Quaresma i la Pasqua,
a més de temes d’economia i patrimoni.
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◗ Recés d’Emmaús. Entre els dies 9 i 11 de març
tindrà lloc, a la Casa d’Espiritualitat de la Sagrada
Família de Rubí, el proper recés d’Emmaús per a
dones. Les persones interessades a tenir informació i
participar-hi poden demanar-ho a Mn. Fidel Catalán.

Despeses
Personal
2.693,32
Neteja
1.655,72
Manteniment i Subministraments
5.410,96
Fons comú diocesà
4.299,76
Total sortides
14.059,76

◗ Vespres Vocacionals. Aquest diumenge, a les 7
de la tarda.

Diferència
Dèficit acumulat

1.023,84
402,05

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 7 de febrer,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis,
i Missa a les 7 a la capella de la residència sant
Josep Oriol.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, 9 de
febrer, a les 7 de la tarda.
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