CELEBRACIÓ DEL DESÈ
ANIVERSARI DE LA DIÒCESI
Benvolguts/des,
Déu vos guard.
Com ja sabeu, el diumenge dia 15 de juny de 2014 s’escaurà el desè
aniversari de la creació de la nostra diòcesi, que va fer el Sant Pare
Joan Pau II, canonitzat enguany, amb la butlla Christifidelium salutem.
D’aleshores ençà, a poc a poc, i amb l’ajut de tots els diocesans,
preveres, diaques, religiosos i laics, hem anat teixint la vida diocesana,
dotant-la de les estructures i organismes diocesans necessaris per tal
de complir la missió que el Senyor encomanà als seus deixebles i als
seus successors.
Amb la perspectiva del transcurs dels anys, hem de dir que ha estat
un camí fet en comunió i corresponsabilitat, no exempte de dificultats,
i amb no poques mancances materials, un camí fet amarat d’il·lusió
i esperança. És just reconèixer que, amb la bona voluntat i col·laboració
de tots, s’ha anat configurant amb el pas dels anys amb una fesomia
i identitat pròpies.
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Us convido, doncs, a donar gràcies a Déu per aquests anys de vida
diocesana. És ben cert que, en aquest trajecte, no ens ha faltat el que
he anomenat “la gràcia dels orígens”, i que amb l’ajut de Déu hem
iniciat aquesta singladura. Demanem a la vegada que Ell ens ajudi a
ser col·laboradors seus per tal d’oferir al nostre món el veritable rostre
de l’Església, acollidora, propera i sensible als més necessitats, i la
joia de l’Evangeli, com ens demana el Papa Francesc.
Us prego que us reserveu el dia 15 de juny a la tarda per als actes
que estem organitzant. A les 6 hi haurà la presentació dels deu anys
de vida diocesana, i a les 8 del vespre, l’Eucaristia, ambdós actes a
la Catedral. Feu extensiva aquesta invitació a tots els responsables i
col·laboradors de les activitats parroquials i arxiprestals, delegacions,
moviments i institucions eclesials presents a la diòcesi.
Amb la meva benedicció
† Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

celebracions
◗ Primeres comunions. Aquest diumenge, dia
18 de maig, a la 1 del migdia, reben la Primera
Comunió els infants Pere Amat Casellas, Jan
Capellades Marcet, Regina Carpio de las Heras,
Gina Carvajal Mercadé, Quim Clapés Lloveras,
Pere Clapés Lloveras, Ivet Colomer Marsellé,
Marina Chico Jover, Carla López Sanz, Arnau Mata
Garcia, Santi Muñoz Romeo, Carla Polo Anton,
Anna Ruiz Armengol, Natàlia Sánchez Salvador
i Ramon Vilar Alsina.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la
tarda, reben el baptisme els infants Arnau Beltran
Rodríguez, Biel Salguero Díaz, Biel Duani Sacristán
i Àlex Martínez González. A les 6 de la tarda seran
batejats Paula Borrego Serra, Eric Díez González,
Clara Ardito Ocaña, Ainhoa Ballesteros Domínguez
i Aitana Gutiérrez Sánchez.
◗ Ordenació diaconal. El proper 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 i Albert
Agib Mikhail. Amb aquest motiu la missa de les
8 del vespre es trasllada a l’església de Sant
Francesc i se celebrarà a 1/4 de 9 del vespre.
◗ Exèquies. El divendres dia 9 de maig, a les 4
de la tarda, es feren les exèquies per la Sra. Marta
Ribas Fortuny, que havia mort el dia anterior als
89 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 12 de maig,
en la missa de les 8 del vespre, es va pregar per
l’etern descans de Marta Ribas Fortuny i José
Luis Calderón Ruesca. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana
té 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.

◗ Inscripcions a les colònies. Aquest dissabte,
dia 17 de maig, a la tarda, després de la Missa
familiar, es faran a l’Esplai les inscripcions a les
colònies i campaments que, com cada estiu,
organitza 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. La ruta començarà també el
9 de juliol amb una travessa resseguint el riu Ter
per Osona, i el dia 12 s’incorporaran també a les
colònies.
◗ Reunió de voluntaris del temple. Aquest
dilluns, dia 19 de maig, a les 7 de la tarda, tindrà
lloc una sessió formativa per a tots els voluntaris
que col·laboren a l‘acolliment en el temple.
◗ Reunió de pares de primer curs de catequesi.
El proper dimecres, dia 21 de maig, a 2/4 de 9
del vespre, tindrà lloc a la Sala Capitular la darrera
reunió d’aquest curs.
◗ Lliurament de premis del Concurs Bíblic. El
proper dissabte, dia 24 de maig, a les 11 del matí,
tindrà lloc l’entrega de premis en el Centre Cultural.
Enguany han estat premiats tres infants que
participen en la catequesi de la nostra parròquia.

moviment de tresoreria
Abril 2014
Entrades
Col·lecta 06/4
Col·lecta 13/4
Col.lecta 20/4
Col·lecta 27/4
Quotes fixes
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

3.068,75
2.190,80
3.193,81
3.211,86
4.299,39
845,00
45,00
16.854,61

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

2.605,62
1.856,60
3.849,46
4.406,98
12.718,66

Diferència

4.135,95
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