ANUNCI DE LES CELEBRACIONS
DE L’ANY 2019
La glòria del Senyor s’ha manifestat
i es continuarà manifestant, entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
En la successió de les diverses festes i solemnitats del temps,
recordem i vivim els misteris de salvació.
Centre de tot l’any litúrgic
és el Tríduum pasqual del Senyor crucificat, sepultat i ressuscitat,
que aquest any culminarà
en la nit santa de Pasqua que, amb goig, celebrarem el dia 21 d’abril.
Cada diumenge, Pasqua setmanal,
la Santa Església farà present aquest mateix esdeveniment,
en el qual Crist ha vençut el pecat i la mort.
Tots els altres dies sants brollen de la Pasqua, que n’és la font.
El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma,
que celebrarem el dia 6 de març.
L’Ascensió del Senyor,
que aquest any serà el dia 2 de juny.
El diumenge de Pentecosta,
titular de la nostra catedral i parròquia,
que enguany coincidirà amb el dia 9 de juny.
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La festa del Corpus,
que tindrà lloc el dia 23 de juny.
El primer diumenge d’Advent,
que celebrarem el dia 1 de desembre.
També les festes de la Mare de Déu, dels apòstols,
dels sants i, en la Commemoració de tots els fidels difunts,
l’Església, pelegrina a la terra, proclama la Pasqua del seu Senyor.
A ell, el Crist gloriós, el qui era, el qui és i el qui ve,
al qui és el Senyor del temps i de la història,
l’honor i la glòria pels segles dels segles. Amén.

celebracions
◗ Setmana de Pregària per la Unitat dels
cristians. Entre els dies 18 i 25 de gener tindrà
lloc la Setmana de Pregària per la Unitat dels
cristians. El divendres 18 tindrà lloc, a les 9 del
vespre, la pregària ecumènica a l’Església Unida
i en aquesta ocasió hi predicarà Mn. Fidel Catalán.
La cloenda serà presidida per Mons. Salvador
Cristau el dia 25 de gener, a les 7 de la tarda, amb
la Pregària de Vespres, a la Catedral.
◗ Trobada interdiocesana de diaques. El proper
dilluns, 21 de gener, se celebra la trobada dels
diaques amb motiu de la festa de Sant Fructuós,
Sant Auguri i Sant Eulogi. Enguany, aquesta trobada,
que aplega els diaques de les diòcesis de Barcelona,
Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, tindrà lloc a la
Catedral de Terrassa. Mons. Salvador Cristau, Bisbe
auxiliar, presidirà la Missa a les 8 del vespre, amb
l’assistència d’un bon nombre de diaques.
◗ Adoració al Santíssim. Cada dimecres al vespre,
a la Capella del Santíssim de la Catedral, hi ha
Adoració, oberta a tots els feligresos i organitzada
pels Recessos d’Emaús. Es comença tot just en
acabar la Missa i dura fins a un quart de deu quan
es dona la Benedicció amb el Santíssim. És un
temps propici per pregar en silenci, per fer
pregàries d’intercessió i per rebre el sagrament de
la Reconciliació.

activitats pastorals
◗ La pastoral prebaptismal. A partir d’aquest any,
la preparació i celebració del sagrament del
baptisme a la nostra parròquia presenta algunes
novetats, fruit de la reflexió realitzada darrerament.
Per una banda, la preparació s’amplia a dues
xerrades, dos dimecres seguits: una, sobre la
dimensió evangelitzadora de la família, i l’altra, sobre
la preparació específica i catequètica del sagrament
del baptisme. La primera serà realitzada per
matrimonis, i la segona, per un sacerdot. I la
celebració del sagrament, que fins ara es feia el
diumenge a la tarda, es farà, segons calendari
establert, el dissabte a la tarda o el diumenge al
migdia.
◗ Una nova manera de col·laborar. A partir
d’aquesta setmana, en el temple hi ha instal·lat a
l’entrada un aparell electrònic per tal d’afavorir la
col·laboració econòmica dels feligresos. Es tracta
de fer donatius que desgraven pel manteniment
del temple i activitats pastorals utilitzant la tarja,
que cada vegada és més utilitzada en les
operacions econòmiques que es realitzen.
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◗ Exèquies. El diumenge 23 de desembre, a les 11
del matí, se celebraren les exèquies pel Sr. Narcís
Ventalló Surrallés, que havia mort el divendres
anterior als 78 anys. El dissabte 29 de desembre,
a les 12 del migdia, se celebraren pel Sr. Ferran
Baró Pastor, mort als 52 anys el dia anterior. El
diumenge 30 de desembre a les 11 del matí,
s’oficiaren les exèquies pel Sr. Raimon Escudé
Pladellorens, que havia mort el dia anterior als 84
anys. Finalment, el divendres 4 de gener, a les 11
del matí, se celebraren les exèquies pel Sr. Màrius
Alonso Sampé, que havia mort el dia 2 als 95 anys.
Encomanem-los a la misericòrdia del Senyor.

Ingressos
Col·lecta 02/12
Col·lecta 09/12
Col.lecta 16/12
Col·lecta 23/12
Col·lecta 30/12
Col·lecta Càritas
Quotes fixes
Publicacions
Donatius

◗ Missa exequial. Dilluns passat, 7 de gener, en la
Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans dels nostres difunts Ferran Baró Pastor,
Àngela Coll Solà i Raimon Escudé Pladellorens.
Descansin en pau.

Despeses
Personal
Neteja
Col·lecta Càritas
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà

agenda
◗ Reunió de pares de segon de catequesi. Dijous,
17 de gener, a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala
Capitular.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 18 de gener, a
2/4 de 7 de la tarda.

Total entrades

Total sortides
Diferència
Déficit acumulat

2.051,82
2.305,92
1.701,62
2.210,87
2.831,63
3.784,70
3.013,18
1.000,00
1.193,00
20.092,74
2.254,11
1.947,17
3.784,70
3.926,88
4.326,48
16.239,34
3.853,40
11.844,00
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