UN NOU CURS SOTA LA PERSPECTIVA
DE LA SANTEDAT
El papa Francesc, a qui professem veritable devoció i afecte,
especialment en aquests moments, va publicar l’Exhortació Gaudete
et exsultate, sobre la crida a la santedat en el món contemporani, el
proppassat 19 de març de 2018. Les seves paraules ressonen en
nosaltres de bell nou a l’inici d’un curs pastoral com una veritable
invitació a aprofundir-hi.
El pontífex ens recorda, una vegada més, “la crida a la santedat
que el Senyor fa a cadascun de nosaltres, aquella crida que et
dirigeix també a tu: «Sigueu sants, perquè jo sóc sant» (Lv 11,45;
cf. 1Pe 1,16). El Concili Vaticà II ho va destacar amb força:
«Emparats amb tants i tan grans mitjans de salvació, tots els fidels,
de qualsevol estat i condició, són cridats pel Senyor, cadascun en
el propi camí, a aquella perfecció de santedat amb què el mateix
Pare és perfecte» “ (núm. 10).
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Una mica més endavant, reflexiona com, aquesta crida universal a
la santedat, cadascú l'ha de viure en la seva vida quotidiana. “Moltes
vegades tenim la temptació de pensar que la santedat està reservada
només als qui tenen la possibilitat de prendre distància de les
ocupacions ordinàries, per dedicar molt de temps a la pregària. No
és així. Tots som cridats a ser sants, vivint amb amor i oferint el
propi testimoniatge en les ocupacions de cada dia, allà on cadascú
es troba. Ets consagrada o consagrat? Sigues sant vivint amb alegria
el teu lliurament. Estàs casat? Sigues sant estimant el teu marit o
la teva dona i ocupant-te'n, tal com Crist ho ha fet amb l'Església.
Ets un treballador? Sigues sant complint amb honradesa i
competència teu treball al servei dels germans. Ets pare, mare, àvia
o avi? Sigues sant ensenyant amb paciència als nens a seguir Jesús.
Tens autoritat? Sigues sant lluitant pel bé comú i renunciant als
teus interessos personals” (núm. 14).
Aquestes reflexions del Sant Pare ens poden ajudar a tots nosaltres
a prendre’ns més seriosament, si cal, el nostre compromís com a
cristians, que rebem en el Baptisme, i a fer fructificar els dons que
Déu ha sembrat en els nostres cors. En l’Església podem trobar tot
el que necessitem per créixer en aquest camí de santificació: la
Paraula de Déu, els sagraments, la pregària, la vida i les activitats
de la parròquia, el testimoni dels altres cristians i dels sants, etc.

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 el diumenge dia 7 d’octubre. Les
persones que vulguin participar-hi poden
inscriure-s'hi en l’horari del despatx parroquial
(dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 8 de la
tarda).
◗ Curset del CPM. El primer curset per a les
parelles que properament contrauran matrimoni
tindrà lloc els dies 18 i 20, i 22 i 25 d’aquest mes
de setembre. El diumenge 22 de setembre
participaran en la Missa de les 8 del vespre.
◗ Inici de les activitats de joves. El divendres
21 de setembre s’iniciaran les activitats
d’adolescents i joves de la nostra parròquia.
Serà a partir de les 8 del vespre, amb la
presentació del curs i un sopar compartit.
◗ Economia. Tal com es va informar a finals de
juny, les intenses pluges caigudes aleshores
malmeteren la Sala Capitular. Durant aquests
mesos de setembre i octubre s’està treballant
per reforçar la teulada i impedir les filtracions
d’aigua i es procedirà a la substitució de tot el
parquet de la Sala i adequació de l’espai. El
cost total de les obres és de 29.599,46 euros,
dels quals l’assegurança cobreix 10.515,18
euros, i el Bisbat ha concedit una subvenció
de 9.542, 14 euros. La resta, és a dir, 9.542,14
euros s’ha de sufragar des de la parròquia.
Es pot col·laborar amb donatius puntuals, en
les col·lectes setmanals, fent-se subscriptor de
la parròquia amb les butlletes que es troben a
l’entrada del temple i a través de donatius a un
dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, 16 de
setembre, a les 6 de la tarda, reben el baptisme
els infants Chloè Aguilera Espinosa, Noa Desiré
Lara Namoc, Clàudia Llach Ibáñez, Lídia Llach
Ibáñez i Emma Mónica Leboso.
◗ Missa rociera. Aquest dissabte, dia 15 de
setembre, a les 6 de la tarda, Mons. Salvador
Cristau, Bisbe auxiliar, presideix a la Catedral la
Missa d’inici de curs de les germandats rocieres
presents a Catalunya.

agenda
◗ Preveres i diaques de l’Arxiprestat. Dilluns,
17 de setembre, a 2/4 d’1 del migdia.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 17 de
setembre, a les 6 de la tarda.
◗ Voluntaris del temple. Dilluns, 17 de
setembre, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Catequistes de Life teen. Dilluns, 17 de
setembre, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Divendres,21 de
setembre, a les 6 de la tarda.

moviment de tresoreria
JULIOL-AGOST 2018
Ingressos
Col·lecta 01/07
1.547,40
Col·lecta 08/07
1.000,00
Col.lecta 15/07
957,92
Col·lecta 22/07
847,44
Col·lecta 29/07
2.639,10
Col·lecta 05/08
516,32
Col·lecta 12/08
1.337,04
Col.lecta 19/08
1.241,73
Col·lecta 26/08
890,03
Quotes fixes
2.883,19
Publicacions
1.350,00
Donatius
510,00
Prestec
5.000,00
Total entrades
20.720,17
Despeses
Personal
3.637,23
Neteja
3.123,83
Manteniment i Subministraments
9.794,90
Fons comú diocesà
4.326,48
Total sortides
20.882,44
Diferència
- 162,27
Déficit acumulat
13.448,48
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