ANUNCI DE LES CELEBRACIONS
DE L’ANY 2018
La glòria del Senyor s’ha manifestat
i es continuarà manifestant, entre nosaltres,
fins al dia del seu retorn gloriós.
En la successió de les diverses festes i solemnitats del temps,
recordem i vivim els misteris de salvació.
Centre de tot l’any litúrgic
és el Tríduum pasqual del Senyor crucificat, sepultat i ressuscitat,
que aquest any culminarà
en la nit santa de Pasqua que, amb goig, celebrarem el dia 1 d’abril.
Cada diumenge, Pasqua setmanal,
la Santa Església farà present aquest mateix esdeveniment,
en el qual Crist ha vençut el pecat i la mort.
Tots els altres dies sants brollen de la Pasqua, que n’és la font.
El Dimecres de Cendra, començament de la Quaresma,
que celebrarem el dia 14 de febrer.
L’Ascensió del Senyor,
que aquest any serà el dia 13 de maig.
El diumenge de Pentecosta,
titular de la nostra catedral i parròquia,
que enguany coincidirà amb el dia 20 de maig.
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La festa del Corpus,
que tindrà lloc el dia 3 de juny.
El primer diumenge d’Advent,
que celebrarem el dia 2 de desembre.
També les festes de la Mare de Déu, dels apòstols,
dels sants i en la Commemoració de tots els fidels difunts,
l’Església, pelegrina a la terra, proclama la Pasqua del seu Senyor.
A ell, el Crist gloriós, el qui era, el qui és i el qui ve,
al qui és el Senyor del temps i de la història,
l’honor i la glòria pels segles dels segles. Amén.

activitats pastorals

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda,
rebran el baptisme els infants Ainara Valentina
Chiquín Grande i Ignacio Andrés Torras Matheus.
◗ Missa familiar d’inici de trimestre. Aquest
dissabte, 13 de gener, es reprèn la celebració de
la Missa Familiar en iniciar-se el segon trimestre
en les activitats de catequesi i de l’esplai.
◗ Exèquies. El dia 22 de desembre, a les 4 de la
tarda, se celebraren les exèquies pel Sr. Miquel
Lloveras Martí, que havia mort als 82 anys el dia
anterior; el 28 de desembre, a 2/4 d’11 del matí, se
celebraren pel Sr. Joan Joly Fontanals, mort el dia
26 als 96 anys; finalment, el dia 2 de gener, se
celebraren les exèquies a les 11 del matí pel Sr.
Pepe Berenguer Guil, mort el dia 31 de desembre
als 81 anys. Descansin en pau.
◗ Missa exequial. En la Missa exequial de dilluns,
dia 8 de gener, es va pregar especialment per
l’etern descans dels nostres germans Pere Anoll
Vendrell, Pepe Berenguer Guil, Rosa Escuer Tarrés,
Lucía González, Joan Joly Fontanals, Miquel Lloveras
Martí, Esteban Martínez Esquinas i Ramon Oliet
Palos.
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◗ Lliurament de premis del Concurs de
Pessebres. Aquest dissabte, 13 de gener, a les 7
de la tarda, té lloc a la Sala Capitular de la Catedral
l’entrega de premis del Concurs de Pessebres en
aquesta edició, organitzat per l’Agrupació de
Pessebristes de Terrassa.
◗ Reunió de pares de segon curs de catequesi.
Dimarts, 16 de gener, a 2/4 de 9 del vespre,
tindrà lloc la reunió de pares a la Sala Capitular
de la Catedral. En aquesta ocasió es tractarà
sobre la distribució de dies per a la Primera
Comunió i les orientacions de la parròquia per a
la seva correcta preparació.
◗ Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. Entre els dies 18 i 25 de gener té lloc al
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians.
El lema d’enguany és “La vostra dreta, Senyor, és
forta i gloriosa”. Entre els actes organitzats,
divendres, 19 de gener, a les 9 de la nit, tindrà lloc
a la parròquia de la Sagrada Família una pregària
amb la intervenció de joves catòlics i protestants.
El dijous 25 de gener, a les 7 de la tarda, el Sr.
Bisbe clourà aquesta Setmana amb la pregària de
Vespres a la Catedral.
◗ Informació des de Càritas. Es necessiten
voluntaris per ajudar en el projecte de reforç
educatiu a nois i noies que estudien ESO. Les
persones interessades en aquest bon servei es
poden adreçar a Càritas arxiprestal al C. Topete
núm. 23.

agenda
◗ Reunió de pares de l’esplai. Aquest dissabte,
13 de gener, a ¾ de 5 de la tarda.
◗ Curs de preparació del CPM. Els dies 16, 18,
23 i 25 d’aquest mes de gener, en el Centre Sant
Esperit (Núm. 5).
◗ Consell d’Economia. Divendres, 19 de gener,
a les 6 de la tarda.

3.822,99
6.652,33
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