L’ESGLÉSIA DEPÈN DE
TOTS NOSALTRES
Com cada any, el Secretariat per al Sosteniment de l'Església de la
Conferència Episcopal Espanyola anima els catòlics i totes les persones
que valoren la tasca de l'Església a marcar la X a favor de l'Església
en la seva Declaració de la Renda. En aquesta ocasió el lema de la
Campanya és "Fes de la teva Declaració de la Renda una declaració
de principis".
Tots els continguts en referència a aquesta campanya estan ja
disponibles a les webs conferenciaepiscopal.es i xtantos.es. XTANTOS
està també present a Facebook (www.facebook.com/xtantos) i al Twitter
@Xtantos.
El que es recapta a través de l’Assignació Tributària, amb el gest lliure
i voluntari de cadascun dels contribuents que així ho desitgen, suposa
aproximadament el 25% del finançament de l'Església. La resta s'obté
mitjançant altres mecanismes de col·laboració directes dels feligresos,
com són les col·lectes, les subscripcions, els donatius, etc. És important,
doncs, ser conscients d’aquesta campanya de l’Església, però també
mantenir i incrementar l’aportació directa a les nostres comunitats
parroquials.
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Des de 2008, el sosteniment de l'Església a l’estat espanyol depèn
exclusivament dels catòlics i de totes aquelles persones que reconeixen
la tasca de l'Església. Els que lliurement vulguin fer-ho, poden marcar
la casella de l'Església Catòlica en la seva Declaració. Un 0,7 per cent
dels seus impostos es dedicarà així, sense cost addicional per al
contribuent, a l'enorme tasca que l'Església desenvolupa. És compatible
amb marcar la casella anomenada "Fins socials". En aquest cas, l'Estat
dedicarà un 0,7% a aquests fins i un 0,7% a l'Església.
Com bé saben milions de contribuents, marcar la X és un gest senzill.
No suposa a ningú ni pagar més, ni que li retornin menys. No costa
res i, no obstant això, rendeix molt. L'Església se segueix comprometent,
any rere any, a garantir i mantenir el sosteniment de les activitats
bàsiques que realitza, en els nivells acostumats d'eficàcia i austeritat.
Marcant la X a favor de l'Església, en la Declaració de Renda, es fa
tota una declaració de principis i es contribueix al fet que l'Església
pugui seguir prestant un veritable servei al bé comú de la nostra
societat.

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia 11
de maig, a la 1 del migdia, reben la Primera Comunió
els infants Jan i Sara Alonso Vil, Marc Bernades
Querol, Andrea Cortés Zamora, Mireia Farré Jover,
Judith i Pablo Gómez Nogueras, Maria Jimeno
González, Gisela Marín Garcia, Judit Parra Bartralot,
Jonathan Pérez Féliz, Maria Pérez López, Paula i
Marina Pons Ros, Marina Reig López, Cristina
Rodríguez Rovira, Oriol Simó Martí, Sol Suárez
Granados, Jan Tapiolas Miravete i Bernat Vilanova
Lloveras.
◗ Confirmacions. Aquest diumenge, dia 11 de maig,
a les 9 del vespre, el Sr. Bisbe confirma un nombrós
grup de 30 joves, dels quals 13 són de la parròquia
del Sant Esperit i l’Església de Sant Francesc, i els
altres de l’Escola Pia de Terrassa, el Col·legi Europa
de Sant Cugat del Vallès, i altres llocs. Encomanemlos en la nostra pregària.
Els dies 13 i 14 de maig, a 2/4 de 6 de la tarda, el
Sr. Bisbe administrarà el sagrament de la Confirmació
a la Catedral a dos grups d’alumnes de col·legi La
Farga de Mira-sol.
I el diumenge, dia 18 de maig, en la missa de les
8 del vespre, el Sr. Bisbe encara confirmarà un grup
d’alumnes del Col·legi Pureza de María de Sant
Cugat del Vallès.
◗ Escola de Pregària per a Joves. Divendres, dia
16 de maig, a 2/4 de 9 del vespre, el Sr. Bisbe
presidirà l’Escola de Pregària per a Joves, a la
Catedral.
◗ Exèquies. El dimarts dia 29 d’abril, a les 4 de la
tarda, es feren les exèquies per la Sra. Pepita Alsina
Sahuco, que havia mort el dia 17 d’abril als 91 anys.
I el divendres dia 2 de maig, a les 11 del matí, es
feren per la Sra. Pepita Vinyals Elias, que havia mort
el dia anterior. Encomanem-les a la misericòrdia de
Déu.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 5 de maig, en
la missa de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern
descans de Pepita Vinyals Elias i Montserrat Portella
Cortés, i també per Josefina Marcet Saladrigas, en
el primer aniversari del seu traspàs. Descansin en
pau.

◗ Ordenació diaconal. El diumenge dia 25 de maig,
a les 6 de la tarda, a la Catedral, el Sr. Bisbe conferirà
el Sagrat Orde del Diaconat als seminaristes
Emmanuel Pujol Troncoso, que col·labora a la
parròquia del Sant Esperit, i Albert Agib Mikhail, que
col·labora a la parròquia de Sant Cristòfor.
Encomanem-los des d’ara en la nostra pregària i
acompanyem-los en aquell dia.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana,
dies 17 i 18 de maig, tindrà lloc la recollida mensual
d’aliments per a les famílies necessitades. En aquesta
ocasió es demana que es porti farina, sucre, llet i
oli, que seran distribuïts a través de Càritas Parroquial.
◗ Reunió del Sr. Bisbe amb els membres de la
Confraria del Sant Crist. Dilluns, dia 12 de maig,
el Sr. Bisbe es reunirà a 2/4 de 7 de la tarda en el
Centre Sant Esperit (Núm.5) amb els membres de
la Confraria del Sant Crist per avaluar i revisar la
celebració del Viacrucis del Divendres Sant pels
carrers de la ciutat.
◗ Conferència mensual. La conferència que havia
de pronunciar Mons. Joan E. Jarque el dissabte dia
17 de maig a la tarda ha estat suspesa temporalment
per indisposició del conferenciant. Ja n'avisarem
oportunament.
◗ Inscripcions a les colònies. Els dies 10 i 17 de
maig a la tarda, després de la Missa familiar, a l’Esplai
hi haurà les inscripcions a les colònies i campaments
que organitza cada estiu la parròquia. Del 12 al 19
de juliol tindran lloc les colònies a la Casa Don Bosco
a Castellnou del Bages. Els campaments començaran
el 9 de juliol a Sant Pere de Torelló i s’incorporaran
a les colònies el dia 12. I la ruta començarà també
el 9 de juliol i es farà una travessa resseguint el riu
Ter per Osona, i el dia 12 s’incorporaran també a
les colònies.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 14 de maig,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis,
i missa a les 7.
◗ Pastoral de la Salut. Dijous, dia 15 de maig, a
2/4 de 7 de la tarda.
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