JORNADES TRANSMET
Els dies 27 i 28 d’octubre la diòcesi organitza la setena edició
d’aquestes jornades de formació adreçades a tots els diocesans: als
preveres i diaques, als religiosos i religioses, i als laics que col·laboren
a les parròquies, comunitats i moviments, i a tothom en general.
Enguany el tema de reflexió és la pastoral vocacional i juvenil, tenint
en compte que és el tema de treball del Sínode de Bisbes que té lloc
aquest mes d’octubre a Roma.

L’horari és el següent:
Dissabte 27 d’octubre, al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès:
10.30h Acollida.
11h

Inauguració a càrrec del Sr. Bisbe.
Conferència “La pastoral vocacional i juvenil”, a càrrec de
Mons. José Manuel Lorca, Bisbe de Cartagena, i col.loqui.
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13h

Presentació del nou Pla Pastoral Diocesà: “Una Església a
l’encontre de la persona”.

14h

Dinar.

16h

Parlem de... pastoral vocacional, pastoral de joventut i vida
consagrada, amb la col·laboració musical de la Gna. Glenda.

18h

Cloenda de la jornada.

Diumenge 28 d’octubre a Terrassa:
10.30h Protagonistes, els infants: Eduquem per al futur. Trobada
d’infants i adolescents de 6 a 16 anys a la Plaça Vella.
12h

Missa a la Catedral, presidida pel Sr. Bisbe, i cloenda de les
Jornades.

S'hi pot participar un sol dia o bé tots dos dies. L’entrada és lliure.
Inscripcions al web: www.bisbatdeterrassa.org especialment per al
dinar del dissabte.

celebracions
◗ Solemnitat de la Mare de Déu de la Salut.
Divendres, 19 d’octubre, se celebra la
solemnitat de la Mare de Déu de la Salut,
patrona de la diòcesi. A la Catedral se
solemnitzarà en les misses de les 8 del matí i
les 12 del migdia, i Mons. Salvador Cristau,
Bisbe auxiliar, presidirà la Missa a les 8 del
vespre.
◗ Missa familiar d’inici de catequesi. Dissabte
vinent, dia 20 d’octubre participaran en la Missa
els infants de catequesi, acompanyats per les
seves famílies. També les catequistes rebran,
durant la celebració, la Benedicció per realitzar
la seva tasca durant aquest nou curs pastoral.
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. El
proper diumenge, dia 21 d’octubre, en la Missa
de les 12 del migdia, se celebrarà la festa de
l’Arxiconfraria Teresiana. Participaran també en
la Pregària de Vespres, a les 7 de la tarda. Un
any més, la parròquia felicita de tot cor les
teresianes pel seu testimoni de fe i el compromís
en els diversos àmbits de la pastoral.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 8 d’octubre,
en la Missa de les 8 del vespre , es va pregar per
l’etern descans de les nostres germanes difuntes
Núria Iglesias Germain i Francisca Manzanares
Brocal. Al cel siguin.

agenda
◗ Reunió de preveres i diaques de
l’Arxiprestat. Dilluns, 15 d’octubre, a 2/4 d’1
del migdia al Centre Eclesial.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 15 d’octubre, a
les 6 de la tarda, a la Rectoria.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 17 d’octubre,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Pastoral de la Salut. El divendres 19 d’octubre
a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Escola de Pregària per a Joves. El divendres
19 d’octubre a 2/4 de 9 del vespre a la Catedral.

activitats pastorals
◗ Jornada Mundial de les Missions. Tindrà lloc
el proper cap de setmana. El lema d’enguany
és “Canvia el món”. Aquesta jornada ens ajuda
a expressar el dinamisme evangelitzador de la
nostra fe i el compromís amb l’activitat
missionera de tota l’Església, així com també a
donar suport a la tasca evangelitzadora dels
missioners en els països més pobres, amb l’ajut
econòmic i la pregària.
◗ Consell Pastoral Parroquial. Es reunirà en
sessió ordinària el proper dijous, 18 d’octubre,
a les 8 del vespre. Entre altres temes prepararà
la Trobada Parroquial del mes de novembre i
reflexionarà sobre la situació econòmica de la
parròquia.
◗ Economia. S'hi pot col·laborar fent-se
subscriptors habituals, a través de les col·lectes
setmanals o bé fent una aportació a un dels
següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

moviment de tresoreria
SETEMBRE 2018
Ingressos
Col·lecta 02/09
Col·lecta 09/09
Col.lecta 16/09
Col·lecta 23/09
Col·lecta 30/09
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

915,27
1.686,97
1.005,08
1.954,89
2.156,80
1.498,16
540,00
1.737,11
11.494,28

Despeses
Personal
1.389,25
Neteja
1.559,97
Manteniment i Subministraments
4.558,75
Fons comú diocesà
4.326,48
Total sortides
11.834,45
Diferència
Déficit acumulat

- 340,17
24.042,43

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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