TOTS SANTS I
ELS FIDELS DIFUNTS
Al Cel, només podem entrar-hi gràcies a la sang de l'Anyell, gràcies a la sang
de Crist. És precisament la sang de Crist la que ens va justificar, ens va obrir les
portes del Cel. I si avui recordem aquests germans i germanes nostres que ens
van precedir en la vida i són al cel, és perquè ells van ser rentats per la sang
de Crist. Aquesta és la nostra esperança: l'esperança de la sang de Crist. Una
esperança que no defrauda. Si caminem en la vida amb el Senyor, Ell no decep
mai.
L'apòstol Joan deia als seus deixebles: «Mireu quina prova d'amor ens ha donat
el Pare: ser anomenats fills de Déu. I ho som!. El món no ens reconeix , perquè
no l’ha reconegut a ell. Estimats, ara som fills de Déu, però encara no s’ha
manifestat allò que serem. Sabem que, quan es manifestarà, serem semblants
a ell, perquè el veurem tal com és» (1Jn 3, 1-2). Veure Déu, ser semblants a
Déu: aquesta és la nostra esperança. I avui, precisament en el dia dels sants i
abans del dia dels morts, cal pensar una mica en l'esperança: aquesta esperança
que ens acompanya en la vida. Els primers cristians pintaven l'esperança amb
una àncora, com si la vida fos l'àncora llançada a la vora del Cel i tots nosaltres
en camí cap a aquesta riba, agafats a la corda de l'àncora. És una bella imatge
de l'esperança: tenir el cor ancorat allà on estan els nostres avantpassats, on
hi ha els sants, on hi ha Jesús, on hi ha Déu. Aquesta és l'esperança que no
decep; avui i demà són dies d'esperança.
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L'esperança és una mica com el llevat, que eixampla l'ànima; hi ha moments
difícils en la vida, però amb l'esperança l'ànima segueix endavant i mira el que
ens espera. Avui és un dia d'esperança. Els nostres germans i germanes estan
en la presència de Déu i també nosaltres estarem allà, per pura gràcia del Senyor,
si caminem pels camins de Jesús. Conclou l'apòstol Joan: «I tothom qui té
aquesta esperança en ell es torna pur, tal com Jesucrist és pur» (v.3). També
l'esperança ens purifica, ens alleugereix; aquesta purificació en l'esperança en
Jesucrist ens fa anar de pressa, amb promptitud. Cadascú de nosaltres pot
pensar en l'ocàs de la seva vida: «Com serà el meu ocàs?». Tots nosaltres tindrem
un ocàs, tots. Ho miro amb esperança? Ho miro amb l'alegria de ser acollit pel
Senyor? Això és un pensament cristià, que ens dóna pau. Avui és un dia d'alegria,
però d'una alegria serena, tranquil·la, de l'alegria de la pau. Pensem en l'ocàs
de tants germans i germanes que ens van precedir, pensem en el nostre ocàs,
quan arribarà. I pensem en el nostre cor i preguntem-nos: «On està ancorat el
meu cor?». Si no estigués ben ancorat, ancorem-lo allà, en aquesta riba, sabent
que l'esperança no defrauda perquè el Senyor Jesús no decep.

De la homilia de Tots Sants de S. S. Francesc (1 de novembre de 2013)

celebracions

activitats pastorals

◗ Solemnitat de Tots els Sants. L’horari de les
celebracions amb motiu de Tots Sants és el següent:
- Divendres, dia 31 d’octubre: missa de vigília, a
les 8 del vespre
- Dissabte, dia 1 de novembre: missa a les 9 i a
les 10 del matí, a les 12 del migdia i a 2/4 de 8
del vespre (no serà missa de vigília de diumenge)
◗ Commemoració dels Fidels Difunts. L’horari de les
celebracions dels Fidels Difunts aquest diumenge és
a les 9 i a les 10 del matí, a les 12 del migdia, i a les
8 del vespre. Les famílies que han perdut un ésser
estimat són convidades especialment a la missa de
les 12, amb la participació de la Schola Cantorum de
Terrassa.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 27 d’octubre,
en la missa de les 8 del vespre, es pregà especialment
pel descans etern de la nostra germana Concepció
Bernat Soldevila. Descansi en pau.

agenda
◗ Responsables de catequesi. Divendres, dia 7 de
novembre, a les 6 de la tarda.
◗ Assemblea del Centre Cultural El Social. Dissabte,
dia 8 de novembre, a les 7 de la tarda.

◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té
lloc la col·lecta extraordinària mensual de la parròquia
pel manteniment del temple i obres d’apostolat. També
es poden fer arribar els donatius a través del compte:
0182- 1786- 13- 02000130534 del BBVA, o bé fent-se
subscriptor de la parròquia. Tal com es va recordar el
proppassat cap de setmana, tots cerquem de viure al
millor possible i, en canvi, no sempre pensem en la casa
de Déu i en l’ajut als altres. Revisem a consciència la
nostra aportació, que podria ser, per exemple, almenys
en les col·lectes extraordinàries, el doble del que fem
habitualment. Us donem les gràcies per endavant.
◗ Convivència de joves a Gisclareny. Aquest cap de
setmana els joves de la parròquia (Lifeteen) es trobaran
al Casal del Roser a Gisclareny gaudint d’un cap de
setmana de convivència. Els acompanyarà Mn. Emili.
Encomanem en la pregària els fruits espirituals i pastorals
de la trobada.
◗ Recés per a matrimonis. El Grup de Pares 5.5 organitza
un recés obert per a matrimonis el dissabte dia 8 de
novembre, a Caldes de Montbui. El tema serà: L’evangeli
de la família, del papa Francesc. Començarà a les 11
del matí i acabarà a les 6 de la tarda. Les persones que
vulgui participar-hi s'hi poden inscriure al correu electrònic:
natalia@solanellas.com.
◗ Recollida mensual d’aliments. La recollida d’aliments
del mes de novembre tindrà lloc els dies 15 i 16 de
novembre. Seran destinats a les famílies necessitades
a través de Càritas.

moviment de tresoreria
TROBADA PARROQUIAL

OCTUBRE 2014
Entrades
Col·lecta 05/10
Col·lecta 12/10
Col.lecta 19/10
Col·lecta 26/10
Col·lecta Missions
Quotes fixes
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

1.837,66
1.961,08
1.456,16
1.706,85
2.000,00
1.477,85
800,00
314,00
11.553,60

Despeses
Personal
Neteja
Col·lecta Missions
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

2.125,62
1.812,25
2.000,00
3.567,48
4.406,98
13.912,33

Diferència

-2.358,73

Dimarts que ve, dia 4 de novembre, a les 8 del
vespre, es convoca els responsables i membres
dels grups, entitats i associacions de la parròquia
i els feligresos en general a una trobada d’inici de
curs a la Sala Capitular. L’horari previst és el següent:
- 8 del vespre: pregària i presentació
- 1/4 de 9 del vespre: presentació de la vida
parroquial en power point
- 2/4 de 9: conferència del Sr. Jaume Galobart,
Secretari del Consell Pastoral Diocesà i Delegat
Episcopal de Catecumenat sobre: La pastoral
parroquial en clau de Nova Evangelització
- 2/4 de 10 de la nit: diàleg posterior i
informacions
- 3/4 de 10 de la nit: refrigeri final i cloenda
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