TROBADA DIOCESANA
DE CÀRITAS
El nostre Bisbe, en la seva recent carta pastoral Una Església samaritana
per a un temps de crisi (2015), ens recorda que “l’amor que ve de Déu
s’ha de manifestar a nivell personal i també com un acte de la comunitat.
L’Església està cridada a ser una comunitat d’amor, un amor que no és
una simple organització d’ajuda als necessitats, sinó l’expressió de l’acte
d’amor més profund amb què Déu ens ha creat, que al mateix temps
suscita en els nostres cors la inclinació a estimar. Per això l’amor al
proïsme és una obligació per a cada fidel i per a tota la comunitat eclesial.”
És per això que l’acció caritativa i social és una responsabilitat de cada
fidel i de tota la comunitat, també diocesana.
Des de la creació de Càritas Diocesana, l’any 2012, s’ha intensificat el
treball coordinat a la diòcesi en aquest àmbit tan important i tan necessari
en el context actual, i s’ha avançat en la conscienciació que és una missió
de la qual tots participem. És per aquest motiu que ara es convoca a la
trobada “Som Càritas” totes les persones que, d’una manera o altra, a
través de Càritas, de les Conferències de Sant Vicenç de Paül, de Mans
Unides, de la Pastoral de la Salut, de la Fundació Busquets, o d’altres
institucions, col·laboren a dignificar la vida de les persones com a imatge
de Déu, tant en les necessitats materials com en les espirituals. La trobada
tindrà lloc dissabte vinent, dia 16 de maig, en el Santuari Diocesà de la
Mare de Déu de la Salut, a la ciutat de Sabadell.
L’horari previst de la trobada és el següent:
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10h.
11h.

Arribada i acollida
Benvinguda i distribució en tallers (acompanyament,
família i infància, inserció laboral, formació, inclusió social, etc)
13h.
Missa presidida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses
14.30h. Dinar de germanor
16h.
Animació musical amb el grup Bufanúvols
17h.
Cloenda

Les persones que vulguin participar-hi s’han d’inscriure al despatx
parroquial o a Càritas Arxiprestal, fins al proper dimecres. El preu és 10
euros, preu que inclou el dinar i el material de la trobada.
La jornada ens ajudarà a compartir, conèixer les persones que col·laboren,
aprofundir en la tasca que es fa i, sobretot, donar gràcies a Déu per tot
el treball que, sovint discretament i sense fer soroll, es fa a favor de les
persones més necessitades.

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia 10 de
maig, en la missa de la 1 del migdia, reben la Primera
Comunió els infants Mayeli Campos Maila, Sònia Cano
Abad, Guillem Gomà Mas, Mireia Jové Casado, Clàudia
López Farelo, Elsa López Farelo, Mireia Monge Esteve,
Guillem Morera Roldán, Katya Perez Ropero, Júlia Puig
Martín, Iratxe Daniela Rodríguez Martínez, Carla Roldán
Alarcón, Alba Romero Mota, Diana del Mar Ruiz Veloza,
Elsa Vall Pujolar, Ricard Verdaguer Sánchez, Anna Vollking
Sánchez i Anna Zurdo Boher.
◗ Confirmacions. El proper dimarts, dia 12 de maig, a
2/4 de 6 de la tarda, rebran la confirmació un grup
d’alumnes del col·legi El Gresol de Terrassa; dimecres,
dia 13 de maig, també a 2/4 de 6 de la tarda, seran
confirmats un grup d’alumnes del col·legi El Pinar de
Nostra Senyora de Valldoreix; divendres, dia 15 de maig,
a 2/4 de 5 de la tarda, un grup d’alumnes del centre
Immaculat Cor de Maria de Sentmenat; finalment, dissabte,
dia 16 de maig, en la missa de 2/4 de 8 del vespre, un
grup d’alumnes del col·legi Pureza de María de Sant Cugat
del Vallès.
◗ Escola de Pregària. Divendres que ve, dia 15 de maig,
a 2/4 de 9 del vespre, el sr. Bisbe presidirà a la Catedral
l’Escola de Pregària per a Joves.
◗ Solemnitat de l’Ascensió. El proper diumenge se
celebra la solemnitat de l’Ascensió, traspassada del dijous,
dia 14 de maig. Amb aquest motiu, la Schola Cantorum
de Terrassa acompanyarà amb els seus cants la missa de
les 12 del migdia.
◗ Exèquies. Dissabte passat, dia 2 de maig, a les 10 del
matí, se celebraren les exèquies pel Sr. Pere Baltà Carbonell,
que havia mort el dia anterior als 69 anys. I el diumenge
dia 3 de maig, a les 11 del matí, pel Sr. Albert Requena
Ubach, que havia mort als 31 anys el dia anterior.
Encomanem-los a la misericòrdia de Déu.
◗ Missa exequial. En la missa exequial de dilluns passat,
dia 4 de maig, a les 8 del vespre, vam pregar especialment
pel descans etern dels nostres germans difunts Salvadora
Moré Folc, M. Lluïsa Bernardo Felip, Lourdes Cortés
Ciurana i Juan Carlos Zúñiga. Descansin en pau.

agenda
◗ Pastoral de la Salut. Dilluns, dia 11 de maig, a les 6
de la tarda, a la Residència Sant Josep Oriol.
◗ Reunió de pares de confirmació. Dissabte, dia16 de maig,
a les 5 de la tarda. en el Centre Sant Esperit (Núm. 5).
◗ Catequesi a Sant Francesc. El proper diumenge, dia
17 de maig, a les 12 del migdia.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana té
lloc la recollida mensual d’aliments. En aquesta ocasió
es demana que es porti oli, llet i Nocilla, que seran
distribuïts a les famílies necessitades a través de la
Fundació Busquets.
◗ Inscripcions a les colònies. Les inscripcions tenen
lloc els dissabtes 9 i 16 de maig, de 2/4 de 8 del
vespre, a les 8 del vespre. Enguany les colònies tindran
lloc del 12 al 19 de juliol a Mas Batllori (Pla de l’Estany).
Prèviament hi haurà els campaments per a
adolescents, del 9 al 12 de juliol, a Sant Llorenç de
la Muga (Alt Empordà).
◗ Visita guiada a la Catedral. El proper dimarts, dia
12 de maig, a les 11 del matí, el Sr. Joan Antoni Pujals
farà una visita guiada a la Catedral, oberta a totes les
persones que vulguin conèixer més de prop el nostre
temple, les seves interioritats, anècdotes, característiques, etc.
◗ Conferència mensual. El proper dissabte, dia 16
de maig, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc la conferència
mensual a la Sala Capitular. En aquesta ocasió, el P.
Bernabé Dalmau OSB, monjo de Montserrat, parlarà
sobre “El Congrés Litúrgic de Montserrat”.

moviment de tresoreria
ABRIL DE 2015
Entrades
Col·lecta 05/4
Col·lecta 12/4
Col.lecta 19/4
Col·lecta 26/4
Quotes fixes
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

2.866,48
2.020,82
2.125,25
1.405,83
4.366,65
800,00
321,50
13.906,53

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

2.320,83
2.123,61
4.872,52
4.406,98
13.723,94

Diferència

182,59
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