APLEC DE LES FAMÍLIES
Amb el lema “La família, alegria del món!”, la Delegació Episcopal Pastoral
Familiar convoca per sisena vegada totes les famílies de la diòcesi a l’aplec
que tindrà lloc en el Santuari diocesà de la Mare de Déu de la Salut, a la
ciutat de Sabadell.
Aquesta trobada és, des dels seus inicis, un moment de trobada festiu i
formatiu alhora, de les famílies cristianes amb el seu pare i pastor, el bisbe
diocesà. Esdevé una ocasió per estrènyer els llaços d’una veritable comunió
diocesana i expressa la importància que la família, com a església domèstica,
té en la vida de l’Església.
A la nostra parròquia hi ha diverses realitats que ajuden a visualitzar i viure
aquesta centralitat de la família. Per una banda, hi ha diversos grups de
matrimonis que es troben regularment per a la seva formació, acompanyats
sempre per un sacerdot. Hi ha el Grup d’Espiritualitat Matrimonial, que està
format per 25 matrimonis. Té com a finalitat la formació permanent cristiana
en la família, amb projecció apostòlica i vinculat sempre a la vida de l’Església
i la comunitat parroquial. Existeix, també, el grup de pares del 5.5, que ha
nascut a partir de la inquietud manifestada per pares que participen en les
activitats de la parròquia amb els seus fills petits. Vol ajudar a la formació
cristiana i l’educació dels infants a través de la missió dels pares i les famílies.
Finalment, hi ha un grup de matrimonis joves que reflexiona també sobre
la vivència familiar en els primers anys del matrimoni. Es tracta de grups
oberts en els quals es pot participar i de què es pot formar part.
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Hi ha, també, un conjunt de matrimonis que ajuden a la preparació dels
sagraments del Baptisme i del Matrimoni. Els acollidors al Baptisme són un
grup format per 7 matrimonis i un mossèn, la finalitat dels quals és acollir
els pares i padrins que sol·liciten el baptisme per als seus fills, i oferir-los una
formació i preparació adients. El Centre de Preparació al Matrimoni (CPM)
està format per 5 matrimonis i un mossèn. La seva missió és acompanyar
les parelles de nuvis en el creixement del seu amor i de la seva fe, per mitjà
de les sessions de diàlegs entre grups de promesos, amb un matrimoni com
a moderador que els acompanya en el curset i la presència del mossèn. Una
preocupació creixent és afavorir l’acompanyament dels matrimonis joves i
la creació de grups de formació per ajudar-los en la seva vida matrimonial.
Tots som convidats a participar en la trobada el proper diumenge, dia 1 de
juny. L’horari és el següent:
11.30 Acollida i Gimcana Familiar
Hi haurà una mostra dels Moviments Familiars de la Diòcesi
13.00 Pregària a la Mare de Déu de la Salut i Ofrena floral
14.00 Dinar en famílies (cal portar el picnic)
16.00 Animació infantil, pel grup Bufanúvols; i una dinàmica per a adults,
a partir de la Carta a les Famílies del Papa Francesc
18.00 Celebració de l’Eucaristia, presidida pel Sr. Bisbe

celebracions
◗ Primeres comunions. Aquest diumenge, dia
25 de maig, a la 1 del migdia, reben la Primera
Comunió els infants Paula Cano Abad, David
Comendador Estepa, Anaïs Cortés Fernández,
Montserrat Cuevas López, Irene Ferrero Medina,
Maria Ferrero Moix, Maximilian Ferstl Castelló,
Júlia Hernández Cano, Bethelhem Jaumot Badia,
Pep Marsal Perearnau, Pau Ojeda Calvo, Jordi
Prats Castañé, Octavio Proaño Mancero, Anna
Sánchez Clotet, Mireia Sánchez Clotet, Carla Torres
Galindo i Ivet Vidal Oriach.
◗ Ordenació diaconal. Aquest 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. El
diumenge següent, dia 1 de juny, Mn. Emmanuel
exercirà de diaca en la missa de les 8 del vespre
i rebrà la felicitació de la parròquia.
◗ Sagraments de la Iniciació cristiana. Aquest
dissabte, dia 24 de maig, en la missa de 2/4 de
8 del vespre, Mireia Jiménez Montero rebrà els
sagraments de la Iniciació cristiana (Baptisme,
Confirmació i Eucaristia).
◗ Cloenda del curs de Pastoral Universitària.
El proper dimecres, dia 28 de maig, a 1/4 de 9
del vespre, a la Sala Capitular, el Sr. Bisbe presidirà
l’acte d’entrega de premis del Concurs Bíblic
Universitari, i seguidament, a les 8 del vespre,
presidirà la missa a la Catedral amb motiu de la
cloenda del curs de pastoral universitària. Són
convidats a participar-hi especialment els joves
universitaris.
◗ Confirmacions a la Catedral. Divendres que
ve, dia 30 de maig, a 2/4 de 5 de la tarda, el
Sr. Bisbe administrarà el sagrament de la
Confirmació a la Catedral a un grup d’alumnes
del Col·legi Immaculat Cor de Maria de Sentmenat.
◗ Casament. El proper dissabte, dia 31 de maig,
a les 5 de la tarda, contrauran matrimoni José
Manuel Pérez García i Sara López Palomares.
◗ Rosari per la Vida. Tindrà lloc dissabte vinent,

dia 31 de maig, a 2/4 de 9 del vespre, al Cambril
de la Mare de Déu de Montserrat.
◗ Solemnitat de l’Ascensió del Senyor. El proper
diumenge, dia 1 de juny, la Schola Cantorum de
Terrassa participarà amb els seus cants en la
missa de les 12 del migdia, en la Solemnitat de
l’Ascensió.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 19 de maig,
en la missa de les 8 del vespre, es va pregar per
l’etern descans de Renata Ciercieska Wollowic.
Al cel sigui.

activitats pastorals
◗ Consell Pastoral Parroquial. El Consell es reunirà
en sessió ordinària el proper dijous, dia 29 de maig,
a 2/4 de 9 del vespre. Entre altres temes, tractarà
sobre la preparació del Corpus Christi i el final de
curs, les activitats d’estiu i la preparació d’una
trobada d’inici de curs de responsables i membres
de grups i activitats de la parròquia.
◗ Preparació de les colònies. Amb motiu de la
preparació de les colònies, el proper dijous, dia
29 de maig, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc la
reunió de pares, i el dissabte, dia 31 de maig, a
2/4 de 8 del vespre, la reunió de l’equip de
monitors.
◗ Preparació del Sagrament de la Santa Unció.
El diumenge dia 8 de juny, a les 12 del migdia,
tindrà lloc la celebració comunitària del sagrament
de la Santa Unció. Prèviament, a les 11, tindrà
lloc la preparació i la confessió. Les persones
malaltes o grans que vulguin rebre aquest
sagrament cal que ho demanin als responsables
de pastoral de la salut, o que ho indiquin a la
sagristia o en el despatx parroquial.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 28 de
maig, a les 5 de la tarda.
◗ Comissió de Corpus. Dimecres, dia 28 de
maig, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Cloenda del curs de catequesi a Sant Francesc.
Diumenge, dia 1 de juny, a les 12 del migdia.
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