CAMPANYA CONTRA LA FAM
La Campanya Contra la Fam que cada any organitza Mans Unides
arriba a la seva seixantena edició. Des de la nostra parròquia del Sant
Esperit hem participat en la seva preparació i hem col·laborat amb
l’ajut econòmic des dels seus inicis, gràcies al grup de voluntaris de
Mans Unides que s’hi dedica.
La Campanya vol ajudar a prendre consciència als cristians i a la
societat en general de la necessitat de Déu, de cultura i d’alimentació
que afligeix encara una part important de la humanitat. La promoció
dels drets humans i la lluita contra la fam, mitjançant el suport a les
comunitats pobres en el seu desenvolupament, han estat sempre
part essencial del treball i la missió de Mans Unides.
El projecte d’enguany assignat al nostre Arxiprestat de Terrassa es
troba a Perú, a la Ciutat de Juliaca, a la zona del Puno. Es tracta
de col·laborar en el Centre de Promoció Urbana-Rural d’aquesta
població amb els recursos culturals i agrícoles perquè la població
marginada i més necessitada tingui accés a unes bones dependències
sòlides en la seva estructura. S'hi col·labora amb equips, materials i
subministraments, així com amb personal tècnic per a la formació i
capacitació educativa.
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Els beneficiaris directes del projecte són 420 dones, distribuïdes en
25 grups de mares que integren la Organització de dones de Juliaca,
ja que enguany els diferents projectes de Mans Unides subratllen la
importància d’ajudar les dones en el tercer món. El pressupost total
és 48.000 euros que es pensa cobrir amb la col·laboració de les
parròquies, escoles i institucions que col·laboren a l’Arxiprestat de
Terrassa.
Entre els actes que s’organitzen cal destacar el dia del dejuni voluntari,
que enguany serà el divendres 8 de febrer, i la col·lecta que es realitzarà
a totes les parròquies els dies 9 i 10 de febrer, a més d’altres actes que
s’organitzen a escoles i a través dels mitjans de comunicació.

activitats pastorals

celebracions

◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la col·lecta mensual extraordinària. A més de
la col·lecta, es recorda que també es pot col·laborar
fent-se subscriptor, o amb un donatiu a través de la
targeta a l’entrada del temple o a un dels dos
comptes corrents:

◗ Associació de Vídues de Terrassa. Aquest
diumenge, en la missa de les 12 del migdia, hi
participaran les membres de l’associació. El grup
de vídues es reuneix ordinàriament cada quart
diumenge de mes, a les 6 de la tarda, en el Centre
Eclesial, per a la seva formació i acompanyament.

- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA

◗ Exèquies. El dimecres 23 de gener, a les 4 de la
tarda, se celebraren les exèquies per la Sra. Anna
Sanahuja Carreras, que havia mort el dia anterior als
94 anys. Encomanem-la a la misericòrdia de Déu.

- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Trobada d’agents pastorals de l’arxiprestat.
Aquest diumenge, 10 de febrer, a la tarda, tindrà
lloc, a la parròquia de la Santa Creu, la trobada
anual d’agents de pastoral de les parròquies del
nostre arxiprestat de Terrassa (consells,
catequistes, voluntaris, acollidors, responsables,
etc.). Es presentarà el nou Pla Pastoral Diocesà,
Una Església a l’encontre de la persona.
Començarà a 2/4 de 5 de la tarda i es clourà amb
la pregària de Vespres, a les 7 de la tarda.
◗ Cicle de formació d’adults. L’Arxiprestat de
Terrassa organitza cada dilluns, des del 4 de febrer
a l’11 de març, un cicle de conferències obert a
tothom en el Centre Sant Esperit (Núm. 5) d’1/4
de 10 del vespre a 3/4 d’11 de la nit, amb el títol
“Casar-nos? Per què?” a partir de l’exhortació del
papa Francesc L’alegria de l’amor:
- 4 de febrer: Què està passant? És el mateix
casar-se que no casar-se? A càrrec de la Sra.
Maria Vidal, advocada
- 11 de febrer: Què té de propi el matrimoni
cristià? A càrrec dels Srs. Josep Hernández i
Montserrat Carrere, responsables de la
preparació al matrimoni (CPM)
- 18 de febrer: Val la pena tenir fills? Per
què? A càrrec dels Srs. Miquel Creus i Montse
Prats, membres de la Delegació de Pastoral
Familiar
- 25 de febrer: Educar els fills. Podem
transmetre’ls la fe? A càrrec dels Srs. Francesc
Busquets i Magda Freixas, matrimoni
responsable de grups de joves
- 4 de març: I davant les dificultats o els
naufragis, què? A càrrec de Mn. Joan Làzaro,
Vicari Judicial de Terrassa
- 11 de maç: És possible viure la fe i
l’espiritualitat en parella? A càrrec del P.
Gaspar Borda O. Carm., rector de la parròquia
del Carme de Terrassa.

◗ Missa exequial. El dilluns 28 de gener, en la missa
de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern descans
dels nostres germans difunts Rosa Capella Pons,
Montserrat Casas Vila, Maria Teresa Prat Setó, Anna
Sanahuja Carreras, Narcís Ventalló Surrallés i
Esperança Vilanova Castañé. Descansin en pau.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 6 de febrer, a les
5 de la tarda. A les 6, Cercle d’estudis sobre L’ermità
de Sant Miquel de Turbians de Mn. Francesc Cima,
obert a tothom, i Missa a les 7.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, 8 de
febrer, a les 7 de la tarda.
◗ Monitors de l’esplai. Dissabte, 9 de febrer, a
2/4 de 8 del vespre.

moviment de tresoreria
GENER 2019
Ingressos
Col·lecta 04/01
Col·lecta 13/01
Col.lecta 20/01
Col·lecta 27/01
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

1.413,28
1.405,75
1.629,19
1.603,20
3.455,29
620,00
1.509,45
11.636,16

Despeses
Personal
1.925,19
Neteja
1.559,97
Manteniment i Subministraments 5.150,28
Fons comú diocesà
4.326,48
Total sortides
12.961,92
Diferència
Déficit acumulat

- 1.325,76
15.603,33

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