JORNADA DIOCESANA
El dissabte dia 22 d’octubre el Sr. Bisbe ens convoca a tots a la Jornada
diocesana amb motiu de l’Any de la Misericòrdia al Santuari diocesà
de la Mare de Déu de la Salut.
La trobada tindrà lloc durant al matí de 10 a 2. Hi haurà àmbits
específics per a infants, joves i adults i famílies.
A les 10 tindrà lloc l’arribada al Santuari. A partir d’aleshores, els
infants de catequesi tindran activitats pròpies (passar per la Porta de
la Misericòrdia i participar en una gimcana sobre les obres de
misericòrdia) organitzades per la Delegació de Catequesi. També els
adults i les famílies participaran en diverses activitats i tallers organitzats
per la Delegació de Pastoral Familiar i passaran per la Porta de la
Misericòrdia. Durant tot el matí hi haurà la possibilitat de rebre el
Sagrament de la Reconciliació dintre el temple.
Els joves, per la seva banda, realitzaran un pelegrinatge a peu organitzat
per la Delegació de Pastoral Juvenil. Sortiran a les 8 del matí des de
Castellar els del Vallès Occidental i des de Gallecs els del Vallès Oriental
i, en arribar al Santuari, passaran també per la Porta de la
Misericòrdia.
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A la 1 del migdia està prevista la solemne celebració de l’Eucaristia,
presidida per Mons. Saiz Meneses a l’esplanada del Santuari,
concelebrada pels preveres i amb la participació de tothom, que
culminarà la jornada.
Per tal de facilitar l’assistència dels feligresos, des de l’arxiprestat de
Terrassa s’organitzarà l’anada al Santuari en autocars. Les persones
que vulguin inscriure-s'hi – infants i adults- han de fer-ho en el despatx
parroquial (dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 del vespre) abans
del 17 d’octubre. El preu de l’autocar és de 5 euros.
Posem tota la nostra diòcesi sota l’esguard maternal de Maria i que
ella ens ajudi a experimentar la veritable font de la misericòrdia, per
tal de ser-ne testimonis enmig de les nostres parròquies, grups i
famílies.

celebracions
◗ Inici de la celebració de la Missa familiar. A partir
d’aquest dissabte, dia 1 d’octubre, es torna a celebrar
la Missa familiar a la Catedral a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Missa a Sant Francesc. Aquest diumenge, dia
2 d’octubre, se celebra la festa titular de l’església
de Sant Francesc, en la proximitat del dia 4
d’octubre, festivitat de Sant Francesc. Amb aquest
motiu Mn. Fidel Catalán, Rector de la parròquia i
Vicari Episcopal, presidirà la Missa a les 11 del matí.
◗ Pregària de Laudes. A partir del dilluns, dia 3
d’octubre, es recupera la pregària comunitària de
Laudes, cada dia de dilluns a dissabte, a 2/4 de 9 del
matí.
◗ Celebració de Sant Francesc d’Assís. Dimarts,
dia 4 d’octubre, Mons. Saiz Meneses celebrarà la
Missa a les 11 del matí a la Residència Sant Josep
Oriol amb motiu de la festa patronal de les RR.
Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra
Senyora (Darderes).
◗ Festa de la Mare de Déu del Roser. Tindrà lloc el
proper divendres, dia 7 d’octubre. La Schola
Cantorum de Terrassa participarà en la missa de les
8 del vespre i, en acabar la celebració, amb el Cant
dels Goigs del Roser. Abans, a 2/4 de 8 del vespre,
tindrà lloc la pregària del Rosari davant l’altar de la
Mare de Déu del Roser.
◗ Exèquies. Dimarts passat, dia 27 de setembre, a
2/4 de 5 de la tarda, es van celebrar les exèquies per
la Sra. Maria Grané Porta, que morí el diumenge dia
25 de setembre als 94 anys. A continuació, a les 5 de
la tarda es van celebrar pel Sr. Salvador Lorente
Romero, que morí el dilluns dia 26 de setembre als
65 anys. El dimecres 28 de setmbre s'han celebrat a
les 5 de la tarda les exèquies per la Sra. Encarnació
Salvador Soriano, que morí el dia anterior als 91 anys.
Descansin en pau.
◗ Missa exequial. En la Missa de dilluns passat,
dia 26 de setembre, es va pregar especialment pel
descans etern dels nostres germans difunts Lluís
Graells Camps i Rosa M. Humet Samper.

agenda
◗ Voluntaris del temple. Dilluns, dia 3 d’octubre,
a les 6 de la tarda.
◗ Reunió de pares de segons curs. Dimarts,
dia 4 d’octubre, a les 8 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 5
d’octubre, a les 5 de la tarda. Seguidament,
Cercle d’estudis, i Missa a les 7.
◗ Reunió de pares de primer curs. Dimecres,
dia 5 d’octubre, a les 8 del vespre.
◗ Catequistes de primer curs. Dijous, dia 6
d’octubre, a les 6 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 7
d’octubre, a les 6 de la tarda

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de
setmana té lloc la primera col·lecta extraordinària
d’aquest curs. Com ja es va informar a la
feligresia el proppassat cap de setmana, durant
l’estiu les entrades econòmiques han disminuït,
però les despeses s’han mantingut, la qual
cosa fa que l’economia parroquial estigui en
números vermells en aquests moments. Això
ens porta a demanar fermament una bona i
responsable col·laboració de tots!
◗ Romeria a Montserrat. Aquest diumenge un
bon nombre de feligresos, joves i grans de la
parròquia participen en la Romeria arxiprestal
a Montserrat. Els mossens es faran presents a
partir del migdia a Montserrat i concelebraran
a les 5 de la tarda amb Mons. Cristau en la
Missa a la Basílica.
◗ Inici de curs a l’esplai. Aquest dissabte, dia 1
d’octubre, inicia les seves activitats l’Esplai 0.5
de la parròquia, a les 4 de la tarda. Aquest any
les inscripcions es podran realitzar al web de
l'Esplai www.esplai05.com. També es podran fer
durant els primers dissabtes en horari d'arribada
d'infants a l'esplai. Aquest dissabte, a ¾ de 5 de
la tarda, té lloc la primera reunió de pares de
l’esplai. Enguany l’esplai presenta diverses
novetats: el nou responsable és l’Oriol Vives i el
nou consiliari Mn. Agustín Villalba.

moviment de tresoreria
SETEMBRE 2016
Ingressos
Col·lecta 04/09
Col·lecta 11/09
Col.lecta 18/09
Col·lecta 25/09
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

1.367,23
1.623,14
1.759,68
1.331,59
1.714,46
600,00
2,275,00
10.671,10

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà

1.876,49
1.529,22
2.019,78
4.249,69

Total sortides
Diferència

9.675,18
995,92

Dèficit acumulat

- 8.037,08
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