SOLIDARIS AMB EL
TERCER MÓN
Des de fa 55 anys, Mans Unides ofereix l'oportunitat d’expressar la
solidaritat amb els nostres germans cristians que viuen en el tercer món.
La nostra parròquia hi ha col·laborat des dels seus inicis, i entre els seus
membres hi ha persones pioneres en aquesta campanya que vol lluitar
contra la fam de menjar, la fam de cultura i la fam de Déu, a través de
projectes concrets.
El lema de la Campanya contra la Fam de 2015 és prou suggeridor:
Lluitem contra la pobresa, t’hi apuntes? És una pregunta que vol arribar
al cor de cada feligrès per tal de suscitar una resposta generosa que neix
de la convicció que la fraternitat universal respon a la voluntat de Déu
per a tota la humanitat, obra de la seva creació.
Enguany la nostra aportació servirà per cobrir un projecte educatiu a
l’Àfrica, en concret a la República de Benín, al poble de Riffo. Es tracta
d’un poble aïllat, a 250 quilòmetres de Cotonou, la principal població del
país, en el departament de Collines. La població és molt pobra, i es dedica
a l’economia de subsistència, a l’agricultura i a la ramaderia. La major
part dels habitants no saben ni llegir ni escriure i sobreviuen en condicions
precàries.
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L’any 2012, pels efectes devastadors d’un tornado, l’escola del poble va
quedar pràcticament destruïda. El projecte vol ajudar a la reconstrucció
de l'escola, que dóna cabuda a 600 alumnes. Servirà per a la construcció
d’un mòdul per a tres aules, despatx i magatzem, la compra de tot
l’equipament bàsic (taules i cadires) i la construcció d’un bloc per a 6
latrines.
El projecte està valorat en 35.060 euros, que es volen recollir amb les
aportacions de les parròquies, comunitats i escoles de l’arxiprestat de
Terrassa. Com en altres ocasions, confiem en la resposta generosa
d’aquells que viuen la solidaritat amb els que més pateixen aquí a casa
nostra i a altres indrets del planeta.
El divendres 6 de febrer és el dia del dejuni voluntari; per aquest motiu
i la col·lecta tindrà lloc el proper cap de setmana, els dies 7 i 8 de febrer.

celebracions

activitats pastorals

◗ Festa de Sant Antoni Abat. Aquest dissabte, dia
31 de gener, en la missa de 2/4 de 8 del vespre
participen els membres de l’Associació Amics de
Sant Antoni Abat, amb la presència de la Bandera,
la Junta Directiva i socis, amb motiu de la celebració
de la seva festa a la ciutat de Terrassa.

◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té
lloc la col·lecta extraordinària a la nostra parròquia. També
es poden fer arribar els donatius a través del compte:
0182-1786-13-0200130534 del BBVA, o bé fent-se
subscriptor de la parròquia. Com en l’anterior col·lecta,
demanem als feligresos, de forma orientativa, doblar
l'aportació ordinària setmanal.

◗ Festa de la Presentació del Senyor. Tindrà lloc
el proper dilluns, dia 2 de febrer. En totes les misses,
a les 8, del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del
vespre, hi haurà benedicció de candeles i processó
a l’inici de cada celebració. La missa de les 8 del
vespre serà presidida per Mons. Salvador Cristau,
Bisbe Auxiliar, amb motiu de la Jornada per a la
Vida Consagrada i amb l’assistència de religiosos de
la diòcesi.

◗ Repartiment de premis del Concurs de Pessebres.
Aquest diumenge, a les 11 del matí, té lloc el lliurament
de premis del concurs organitzat per l’Agrupació de
Pessebristes de Terrassa. L’enhorabona a tots els
participants i també als guanyadors.

◗ Missa pel Gremi d’instal·ladors de Terrassa i
comarca. El proper dissabte, dia 7 de febrer, en la
missa de 2/4 de 8 del vespre participaran
representants del Gremi d’instal·ladors de Terrassa
i Comarca, amb motiu de la seva festa patronal, i es
pregarà especialment pels difunts de l’associació.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 26 de gener,
en la missa de les 8 del vespre es va pregar pel
descans etern dels nostres germans difunts Andrés
Rodríguez Tovar i Joan Sellarés Arnau. Descansin
en pau.

◗ Trobada diocesana de formació. Dilluns, dia 2 de febrer,
la diòcesi ha organitzat un matí de formació per a preveres,
diaques, religiosos i laics. Serà de les 11 del matí a 2/4 de
2 del migdia en el Centre Borja de Sant Cugat del Vallès.
El P. Maximiliano Herráiz, carmelita descalç i expert en la
figura de Santa Teresa de Jesús, ens presentarà les grans
aportacions de Santa Teresa i l’actualitat del seu missatge
amb motiu de l’Any Jubilar Teresià.
◗ Responsables de catequesi. Divendres que ve, dia 6
de febrer, a les 6 de la tarda, es reunirà l’equip responsable
de catequesi per tal de preparar el temps de Quaresma
i Pasqua per a la catequesi infantil.
◗ Trobada arxiprestal d’acollidors de promesos. Diumenge
vinent, dia 7 de febrer, tindrà lloc la trobada arxiprestal dels
matrimonis que preparen els promesos per al seu casament.
Serà a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere.

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
Amb motiu de la Festa de la Presentació del Senyor, l’Església celebra la Jornada per la Vida
Consagrada. En la nostra diòcesi aquesta jornada tindrà dos moments importants. Aquest diumenge,
dia 1 de febrer, a la tarda, en el Centre Borja de Sant Cugat del Vallès Mons. Salvador Cristau
presideix una trobada de formació, celebració i convivència amb els religiosos. I l’endemà dilluns,
dia 2 de febrer, el mateix Bisbe Auxiliar celebra la Missa a les 8 del vespre a la Catedral, amb la
participació dels religiosos de la diòcesi.
La parròquia del Sant Esperit aprofita aquesta Jornada per felicitar els membres de les dues
comunitats religioses presents en el territori parroquial, les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül i les Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora. Unes i altres col·laboren
activament en la pastoral parroquial a través de l’atenció als necessitats i als malalts, la litúrgia i
la pastoral juvenil, i la presència en el consell pastoral parroquial. Amb la seva vida esdevenen
signe de l’amor de Déu i de la vivència dels consells evangèlics de pobresa, obediència i castedat.
Encomanem-les en la nostra pregària i preguem el bon Déu perquè nombroses joves descobreixin
la crida de Déu a una vida joiosa de servei i entrega.
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