DISTRIBUCIÓ DE LA VISITA
PASTORAL 2017
Diumenge 3 de desembre:
11h - Benedicció de pessebres i responsables de l’Associació de Pessebristes de
Terrassa.
Divendres 8 de desembre:
12h - Missa estacional.
13.30h - Visita a la Fundació Centre Social Catòlic.
Dissabte 9 de desembre:
11h - Conversa personal amb els preveres.
14h - Visita a la comunitat de Filles de la Caritat i a la Fundació Busquets.
Diumenge 10 de desembre:
14h - Visita a l’església de Sant Jaume.
Dilluns 11 de desembre:
10h - Visita a l’Escola Pia.
13.30h - Visita a l’Escola Petit Estel.
14h - Visita al Centre Valira.
Dimarts 12 de desembre:
18h - Reunió amb el Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya i
Concurs Bíblic.
20h - Reunió amb el Consell Pastoral i el Consell d’Economia.
22h - Reunió amb els membres dels Cursets de Cristiandat.
Dimecres 13 de desembre:
16h - Visita a l’Escola Airina.
17.30h - Reunió amb els responsables d’acció social: Càritas, Mans Unides,
Conferències de Sant Vicenç de Paül i Pastoral de la Salut.
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19h - Reunió amb els responsables de grups de pietat: Adoració diürna, Apostolat
de l’Oració, Capelletes de la Sagrada Família, Arxiconfraria Teresiana, Grup Mateu
18,19, Rosari per la Vida, Rosari pels Cristians Perseguits, Grup de Pregària per
les Vocacions i Confraria Mare de Déu de Montserrat.
20.30h - Reunió amb els catequistes d’infants, monitors d’esplai i catequistes
de joves.
Dijous 14 de desembre:
11.30h - Visita al temple, responsables, rectoria i dependències i llibres
sagramentals.
17h - Reunió amb els Grups d’Oració i Amistat.
19h - Visita al Club Cimal.
21h - Reunió amb els acollidors de baptisme i membres del CPM.
Divendres 15 de desembre:
13.30h - Visita a la Residència Sant Josep Oriol i a la comunitat de Franciscanes
Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora.
20.30h - Reunió amb els grups de joves.

Diumenge 17 de desembre:
11h - Missa a l’església de Sant Francesc.
Dilluns 18 de desembre:
16h - Visita a l’Escola Vedruna.
19h - Reunió amb la Confraria del Sant Crist.
21h - Reunió amb els responsables dels Recessos d’Emaús.
Dimecres 20 de desembre:
19h - Visita al Club Sínia.
21h - Reunió amb grups de matrimonis i adults: GEMSET, Pares 5.5, matrimonis joves i Aprofundiment
de la fe.
Divendres 22 de desembre:
20h- Reunió amb els responsables de litúrgia i celebracions: equip de litúrgia, grup de lectors, Schola
Cantorum de Terrassa, Capella de Música, Voluntaris del temple, Comissió de Corpus i Servei d’Ordre.

celebracions

activitats pastorals

◗ Cadena de Pregària per les Vocacions. Dijous,
dia 30 de novembre, la nostra diòcesi pregarà
especialment per les vocacions al sacerdoci i la
vida consagrada en les diverses celebracions i a
nivell personal.

◗ Preparació de l’Advent amb els infants. De
dilluns a dijous, a ¾ de 7 de la tarda, els infants
de catequesi tindran una petita trobada de
preparació per l’Advent a la Capella del Santíssim
i es convida a participar-hi els pares i familiars.

◗ Missa familiar d’inici d’Advent. El proper
dissabte, 2 de desembre, en la Missa Familiar de
2/4 de 7 de la tarda participaran especialment els
infants de catequesi i l’esplai i llurs famílies.

◗ Assemblea de la Confraria del Sant Crist. Dijous,
dia 30 de novembre, a les 7 de la tarda, està
convocada l’assemblea anual de la Confraria del
Sant Crist al Centre Sant Esperit (Núm. 5). En la
reunió es presentarà la memòria d’activitats i el
balanç econòmic de l’any, així com els projectes per
al proper any.

◗ Benedicció de pessebres i Inici de l’Advent. El
proper diumenge, 3 de desembre, a les 11 del matí,
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà la
benedicció de pessebres en els locals situats sota
l’atri del temple. A continuació, Mons. Cristau
presidirà la Missa, a les 12 del migdia, amb motiu
de l’inici del temps litúrgic de l’Advent.
◗ Vespres Vocacionals. El proper diumenge, 3 de
desembre, a les 7 de la tarda la Pregària de Vespres
serà per les vocacions i es convida especialment
totes les persones que vulguin unir-s’hi amb aquesta
intenció.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 20 de
novembre, en la Missa de les 8 del vespre es va
pregar per l’etern descans dels nostres germans
difunts Carme Amat Badrinas, Soledad Pujades
Freixanet, Francesc Ros Carné i Margarita Salvador
Salas; també es tingué un record en l’aniversari del
traspàs de Francesc Brugueres Ruscà i M. Josefa
Garcia Torras. Al cel siguin.

◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de setmana
tindrà lloc la darrera col·lecta extraordinària d’aquest
any per les necessitats de la parròquia, especialment
pel pagament d’obres de manteniment del temple.
Des del Consell d’Economia de la parròquia es
demana un esforç als feligresos per tal col·laborar-hi.
També es pot fer a través donatius (ES98 0182 6260
0302 0013 0534 del BBVA i ES82 2100 3385 3622
0009 3346 de La Caixa) o fent-se subscriptor de la
parròquia.

agenda
◗ Adoremus. Dijous, 30 de novembre, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 1 de desembre,
a les 6 de la tarda
◗ Responsables de catequesi. Divendres, 1 de
desembre, a les 7 de la tarda.
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