CADENA DE PREGÀRIA
PER LES VOCACIONS
Com cada any, durant el mes de novembre les diòcesis amb seu a Catalunya
organitzen la cadena de pregària per les vocacions. Es tracta d’una iniciativa
coordinada per tal que durant un mes es mantingui la pregària ininterrompuda
per donar compliment al manament del Senyor: “Pregueu, doncs, l’amo dels
sembrat que enviï segadors als seus sembrats” (Mt 9,38).
A la diòcesi de Terrassa tenim encomanada la pregària els dies 10, 20 i 30
d’aquest mes de novembre. Es pot fer de forma personal, comunitària, o
familiar. Cal inscriure-s'hi a través del web www.cadenadepregaria.cat, o
enviant un correu electrònic a l’adreça cadenadepregaria@gmail.com o bé
trucant al número de telèfon 655 432 782 indicant qui sou i l’hora en la
qual us uniu a la cadena de pregària.
A la nostra parròquia hi ha constituït un Grup de Pregària per les Vocacions,
format per persones que cada dia es comprometen a pregar per les vocacions
sacerdotals i la vida consagrada. Una bona manera és formar-ne part
demanant-ho a algun dels mossens de la parròquia. Els membres d’aquest
grup, a més, es comprometen, sempre que puguin, cada primer diumenge
de mes a participar en la Pregària de Vespres a les 7 de la tarda, que té aquell
dia aquesta intenció vocacional. De cara a fer la pregària personal diària pot
ser útil, per a aquells que estan familiaritzats amb les noves tecnologies,
consultar l’aplicació de mòbil VocationGo, que ofereix un ampli ventall de
suggeriments i materials.
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En les celebracions de la Missa en aquests dies assenyalats, així com en les
reunions de grups de la parròquia, també es pregarà especialment per les
vocacions, unint-nos d’aquesta manera com a comunitat cristiana a la cadena
de pregària. Es recomanable també especialment fer-se'n ressò en les reunions
amb infants i joves durant aquests mateixos dies.
Amb la protecció i guiatge del Sant Esperit de Déu, la nostra parròquia viu
la importància del foment de les vocacions per tal de familiaritzar els infants,
i ajudar els adolescents i joves a descobrir la seva vida com una resposta a
la crida de Déu per viure el seu amor i misericòrdia, ja sigui a través de la
vida matrimonial, en el sacerdoci o la vida consagrada.
El proper divendres, dia 10 de novembre, serà el primer dia de la cadena de
pregària per a la nostra diòcesi.

celebracions
◗ Missa de cloenda del primer Recés d’Emaús.
Aquest diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda, Mons. Saiz
Meneses presideix la Missa a la Catedral amb motiu
de la cloenda del primer Recés d’Emaús organitzat
per la parròquia.
◗ Vespres per les Vocacions. Aquest diumenge, a
les 7 de la tarda, la pregària comunitària de Vespres
que es fa cada diumenge serà per les Vocacions.
Són convidats a participar-hi especialment els
membres del Grup de Pregària per les Vocacions
i, en general, tots els feligresos que vulguin
sumar-s’hi.

agenda
◗ Voluntaris del temple. Dilluns, dia 6 de
novembre, a 2/4 de 7 de la tarda, a la sagristia
de la Catedral.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 8 de
novembre, a les 5 de la tarda. Seguidament, cercle
d’estudi i Missa a la Capella de Sant Josep Oriol.
◗ Grup del CPM. Dimecres, dia 8 de novembre,
a les 9 de la nit.
◗ Reunió de l’Equip de Litúrgia. Diumenge que
ve, dia 12 de novembre, a ¾ d’11 del matí, a la
sagristia de la Catedral.
TROBADA PARROQUIAL el dia 7 de
novembre a la Sala Capitular
✵ 8 del vespre: pregària i presentació
✵ ¼ de 9 del vespre: conferència de Mn. Manuel
Coronado, Secretari de la Visita Pastoral, La
preparació espiritual i pastoral de la Visita
Pastoral
✵ ¾ de 9 del vespre: presentació de la
distribució de celebracions i reunions de grups
amb motiu de la Visita Pastoral
✵ 9 del vespre: reflexió sobre la parròquia,
preparada des del Consell Pastoral
✵ ¼ de 10 de la nit: precs i preguntes, i
informacions vàries
✵ 2/4 de 10 de la nit: refrigeri final i cloenda

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la col·lecta extraordinària mensual pel
manteniment del temple i les activitats pastorals.
També es pot col·laborar fent-se subscriptors i a
través de donatius a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Recessos d’Emaús. El cap de setmana del 24,
25 i 26 de novembre tindrà lloc el primer Recés
d’Emaús organitzat per la nostra parròquia. Serà a
la Casa de la Sagrada Família de Rubí. Les persones
interessades poden contactar amb Mn. Fidel. El
recés és una bona oportunitat per a revifar la flama
de la fe i el compromís cristià.
◗ Inauguració de l’Espai de Columbaris. El
dimecres dia 8 de novembre, a les 7 de la tarda,
el Sr. Bisbe presidirà la benedicció de l’Espai de
Columbaris, situat a una part de l’antiga Capella
del Sant Crist, al Museu de la Catedral.
◗ Peregrinació diocesana a Fàtimas. Entre els
dies 9 i 12 novembre el Sr. Bisbe presidirà la
Peregrinació diocesana a Fàtima amb motiu del
centenari de les aparicions de la Mare de Déu.
Un bon grup de feligresos de la parròquia hi
participarà.

moviment de tresoreria
OCTUBRE 2017
Ingressos
Col·lecta 1/10
Col·lecta 8/10
Col.lecta 15/10
Col·lecta 22/10
Col·lecta 29/10
Col·lecta Missions
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

1.931,71
1.352,93
2.700,16
1.269,08
1.696,09
3.000,00
1.368,08
750,00
855,00
14.923,05

Despeses
Col·lecta Missions
3.000,00
Personal
1.524,06
Neteja
1.544,52
Manteniment i Subministraments
4.280,85
Fons comú diocesà
4.299,76
Total sortides
14.649,19
Diferència
Dèficit acumulat

273,86
1.216,82
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