GERMANOR: DIA DE L’ESGLÉSIA
DIOCESANA
El nou Pla Pastoral Diocesà presentat el proppassat dissabte 27
d’octubre, Una Església a l’encontre de la persona, dedica un dels
seus quatre blocs a reflexionar sobre el gust de ser poble, un terme
que el papa Francesc utilitza en la seva exhortació Evangeliï gaudium.
El pontífex ens convida a reconèixer que formem part d’un poble
molt gran, el poble dels batejats, i que la nostra missió passa per
compartir la vida amb els altres, més encara, Ell vol arribar als altres
també a través del nostre testimoni i compromís en la vida de cada dia.
El proper cap de setmana l’Església celebra la Jornada de Germanor,
el dia de l’Església diocesana. Una jornada que vol ajudar els cristians
a sentir-nos membres de la gran família dels fills de Déu que peregrina
a través de la diòcesi. Una jornada que vol ajudar-nos a prendre
consciència de la responsabilitat i el compromís com a persones de fe
en la construcció del Regne de Déu a les comarques del Vallès
Occidental i el Vallès Oriental, perquè el Senyor compta amb cadascú
de nosaltres. Una jornada que ens ajuda a refermar i expressar amb
goig la nostra consciència de poble que s’aplega en comunitats
parroquials, religioses, institucions, moviments, escoles, etc.
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A voltes, des de certs mitjans de comunicació, intenten erosionar
aquest sentit de pertinença joiosa, esventant fets reals i dolorosos
que afecten algunes persones concretes de l’Església (casos d’abusos
de menors), o tergiversant i manipulant actuacions fetes correctament
segons les lleis vigents i la justícia (per exemple les immatriculacions
de béns i propietats de la comunitat cristiana). Cal estar atents per
conèixer l’abast d’aquestes actuacions, per destriar el que és veritat i
el que són interessos particulars o mediàtics, per denunciar el pecat i
el mal i demanar que s’actuï segons la justícia.
I també cal mostrar el veritable rostre d’una comunitat cristiana que
es preocupa pels altres, especialment pels més febles, als quals les
administracions no sempre arriben i dels quals certs mitjans de
comunicació no es fan ressò; una comunitat que vetlla per la formació
cristiana dels seus membres (infants, joves i adults), educant-los per tal
que siguin bons ciutadans, coherents i compromesos; una comunitat
amb les portes obertes que acull les persones que s’acosten per demanar
un sagrament, per ser escoltades i ateses en les seves preocupacions i
inquietuds; una comunitat que vol compartir el goig de la fe, de
l’amor i la misericòrdia de Déu, de l’esperança en la vida, i fer-ho a
través de les celebracions i el testimoni. En fi, una comunitat de la
qual tots formem part, cosa que expressarem també el proper cap
de setmana amb la nostra col·laboració i ajut perquè pugui mantenir
i incrementar, si cal, el seu servei a les persones.

celebracions
◗ Solemnitat de Tots Sants. El dijous dia 1 de
novembre se celebra la Solemnitat de Tots
Sants. L’horari de les celebracions serà:
❖ Dimecres dia 31 d’octubre: Missa de vigília
a les 8 del vespre.
❖ Dijous dia 1 de novembre: Misses a les 9
i a les 10 del matí, a les 12 del migdia
presidida pel Sr. Bisbe i a les 8 del vespre.
◗ Commemoració dels Fidels Difunts. El dia
2 de novembre, divendres, l’Església prega pels
seus difunts. L’horari de les celebracions serà
com els dies de fèria: a les 8 del matí, a les 12
del migdia i a les 8 del vespre. Convidem d’una
manera especial a participar a la missa de les 8
del vespre les famílies que han sofert la pèrdua
d’un ésser estimat durant aquest darrer any.
◗ Horari de misses del cap de setmana.
Aquest dissabte, 3 de novembre, Missa a les
9 del matí i a les 8 del vespre. No se celebra
la Missa familiar a la tarda. I diumenge, missa
a les 9 i a les 10 del matí, a les 12 del migdia
i a les 8 del vespre.
◗ Cadena de pregària per les vocacions. Com
cada any, durant el mes de novembre les
diòcesis amb seu a Catalunya intensifiquem la
pregària per les vocacions fent una veritable
cadena. A la nostra diòcesi ens toca els dies
10, 20 i 30. Tinguem-ho ben present en la
nostra pregària diària.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 29
d’octubre, en la Missa de les 8 del vespre vam
pregar especialment pels descans eterns dels
nostres germans difunts Montserrat Morera
Garcia, Juan José Ortiz Casanovas i Joan
Ribera Subirana. Al cel siguin.

agenda
◗ Reunió dels mossens de la parròquia.
Dilluns, 5 de novembre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Càritas parroquial. Dimecres, 7 de
novembre, a les 8 del vespre.
◗ Adoremus. Dijous, 8 de novembre, a 2/4 de
9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, 9
de novembre, a les 7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de
setmana té lloc la col·lecta extraordinària a
favor del manteniment del temple i les
necessitats de la parròquia. Com ja s’ha anat
informant, cal un esforç entre tots per assumir
les despeses de les obres que s’han realitzat
darrerament a causa de les pluges d’aquest
estiu. També s'hi 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.
◗ El Cercle d’Estudis. Amb aquest nom es fa
referència a la trobada de formació quinzenal
del Grup Avant de la Federació. Durant aquest
curs, el primer dimecres de mes, en el Cercle
d’Estudis es llegeixen i comenten fragments
del llibre Converses de l’ermità de Sant Miquel
de Turbians, de Mn. Francesc Cima. Es tracta
d’una reunió oberta a tots els cristians. És a les
6 de la tarda, a la Residència Sant Josep Oriol.

moviment de tresoreria
OCTUBRE 2018
Ingressos
Col·lecta 07/10
Col·lecta 14/10
Col.lecta 21/10
Col·lecta 28/10
Col·lecta Missions
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

2.765,03
1.802,10
999,00
1.534,12
2.100,00
1.315,48
635,00
4.002,40
15.153,13

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència
Déficit acumulat

1.965,03
1.559,97
8,516,68
4.326,48
16.368,16
- 1.215,03
25.456,24
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