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Canvia el món
Domund 2018
Canviar el món és el que portem fent els cristians de de que Jesús els va
encomanar ”Aneu, doncs, i feu deixebles a tots els pobles, batejant-los en el nom del
Pare i del Fill i de l’Esperit Sant” (Mt 28,19). Jesús crida a no conformar-se amb deixar
les coses tal com estan. Aquells que s’aventuren a seguir-lo estan cridats a canviar les
coses a millor.
Amb
aquestes
paraules
comença
l’ambientació de la Jornada del DOMUND
d’aquest any, dedicada com cada any a recolzar
el treballs del missioners i missioneres que arreu
del món fan que en tots els llocs del món hi hagi
cristians que donin testimoniatge de l’amor de
Déu a tothom.
El Papa Francesc ha dirigit el missatge del
DOMUND d’aquest any als joves d’una manera
especial: “Junt amb el joves, portem l’Evangeli a
tothom”. I el Papa diu als joves que la fe
cristiana és sempre jove quan s’obre a la missió
que Crist ens confia.
El Papa es dirigeix especialment als joves
recordant que el mes d’octubre, més missioner
per excel·lència, se celebrarà el Sínode del Joves
en Roma per descobrir, a la llum de la fe, el que
el Senyor Jesús vol dir als joves i a través d’ells,
a les comunitats cristianes.
“Canvia el món”. En el nostre món podem
veure fàcilment canvis superficials que deixen les
coses com estaven, i altres que van a pitjor
perquè acaben en accions injustes que atempten
contra la dignitat de la persona. Davant
d’aquesta realitat els missioners ens mostren que és possible un canvi a millor. Les
seves vides són la proba de que un cor en el que ha entrat Déu, amb tota la seva
novetat i creativitat, pot canviar el món.

CÀRITAS PARRÒQUIAL
Per tal de poder reforçar els lots alimentaris que mensualment es preparen per
ajudar a les famílies necessitades de la parròquia, volem demanar la col·laboració dels
nostres fidels amb DONATIUS ECONÒMICS o en forma d’aliments.
Son els mes interessants per la seva facilitat de conservació i/o distribució els
següents: Oli, Pasta, Arròs, Galetes, Llet, Sucre, Llegums, Cacau, Pastilles de Caldo
Concentrat, Farina, Formatge, Tonyina, etc...
També poden ser útils els materials de neteja i bolquers per nadons.
Podeu fer l’entrega a la sagristia en horaris de missa

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00

CONSELL PARROQUIAL
Dimarts, 9 d’octubre de 2018
20h30 a la sala sant Joan Pau II
Tots hi sou convidats
Dilluns 1 d’octubre
Santa Teresa de l’infant Jesús (Lisieux),
verge i doctora de l’Església
19h00 >Pastoral de la Salut (Sala sant Joan Pau II)
21h00 >Pregària i adoració joves
Dimecres, 3 d’octubre

Dimarts 2 d’Octubre
Els sants Àngels de la Guarda

Sant Francesc de Borja, prevere

Dijous 4 d’octubre
Sant Francesc d’Assís
21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)

Divendres 5 d’octubre

Dissabte, 6 d’octubre

Primer divendres de mes

Misses de vigília a les 17h30 i 20h

Diumenge, 7 d’octubre
La Mare de Déu del Roser

Dilluns 8 d’octubre

DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges de l’any

21h00 >Pregària i adoració joves

Dimarts, 9 d’octubre

20h30 – CONSELL PARRÒQUIAL
(Sala sant Joan Pau II)
Dijous, 11 d’ octubre
21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults)
Dissabte, 13 d’octubre

Dimecres, 10 octubre
18h00 “Vida Creixent” (Sala sant Joan Pau II)
Divendres 12 d’octubre
Mare de Déu del Pilar
Misses com els dies feiners

Misses de vigília a les 17h30 i 20h

Diumenge, 14 d’octubre
DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges de l’any

Dilluns 15 d’octubre
Santa Teresa de Jesús (Àvila)
Verge i doctora de l’Església

Dijous, 18 d’octubre
Sant Lluc, evangelista

21h00 >Pregària i adoració joves
Divendres, 19 d’octubre
La Mare de Déu de la Salut
Patrona del bisbat de Terrassa

21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults
Dissabte, 20 d’octubre
Misses de vigília a les 17h30 i 20h

Diumenge, 21 d’octubre
DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges de l’any
“DIA MUNDIAL DE LES MISSIONS”
Col·lecta DOMUND
Dilluns 22 d’octubre
Sant Joan Pau II, papa
21h00 >Pregària i adoració joves
Dijous, 25 d’octubre

Dimecres, 24 d’octubre
Sant Antoni Mª Claret)
Dissabte, 27 d’octubre

Mare de Déu de la Bonanova
21h00 Adoració i pregària a la cripta (Adults
Diumenge, 28 d’octubre
DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY
Misses com tots els diumenges de l’any

Misses de vigília a les 17h30 i 20h
Dilluns 29 d’octubre
Sant Narcís, patró de Girona
21h00 >Pregària i adoració joves

SALMS
Realment, Déu és bo amb Israel

73 (72)
1 Salm. Del recull d'Assaf.
Realment, Déu és bo amb Israel, és bo amb els qui són sincers de cor! 2 Però jo he estat a punt
de desviar-me, i ja quasi relliscaven els meus peus, 3 d'enveja que sentia pels injustos, veient el
benestar dels insolents. 4 Sense neguits arriben a la mort, van tips, són corpulents; 5 no passen
penes com els altres, no sofreixen com tothom. 6 L'orgull els fa de collaret, la violència, de
vestit; 7 les ambicions del seu cor traspuen pels seus ulls, que els surten de la cara.
8 Escarneixen i parlen de fer mal; es posen altius i amenacen amb la força, 9 desafien el cel
com si res i xerren de tot a la terra. 10 Per això, Déu condueix cap a ells el seu poble, que beu
amb delit aquelles aigües i diu:
11 «Com pot ser que Déu no ho sàpiga, que l'Altíssim no ho entengui? 12 Mireu com aquests
injustos acumulen tranquils les riqueses! 13 Què en traiem, de guardar pur el cor i de rentar-nos
les mans en senyal d'estar nets de culpa, 14 si a cada instant hem de sofrir, si ens hem de
veure castigats tot el dia?» 15 Si jo pensés: «Parlaré com ells», trairia els qui són els teus fills.
16 M'esforçava per entendre-ho, m'hi esforçava inútilment, 17 fins que, entrant al santuari de
Déu, he comprès el destí dels injustos. 18 Realment, els has posat en un camí relliscós, que els
precipita a la ruïna.
19 Com han quedat de sobte desolats, consumits en un moment; no en queda rastre! 20 De la
seva ombra en fas tant de cas, Senyor, com d'un somni, que en llevar-nos s'esvaeix. 21 Mentre
el meu cor s'exasperava i se sentia irritat dintre meu, 22 jo era incapaç d'entendre-ho: davant
teu era estúpid, com les bèsties.
23 Però jo no em separo mai de tu: tu em dones la mà, 24 em guies amb el teu consell, i
després em prendràs a la glòria. 25 Qui trobo al cel fora de tu? Si et tinc a tu, res no desitjo a la
terra. 26 El meu cos i el meu cor es desfaran, però Déu, la roca del meu cor, serà sempre la
meva possessió. 27 Els qui de tu s'allunyen es perden, fas desaparèixer els qui et són infidels.
28 Però, per a mi, és bo d'estar prop de Déu, de cercar en el Senyor, Déu sobirà, el meu refugi i
de contar totes les seves gestes.
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS
Dies Feiners
i Festius
Sense
Precepte

De dilluns a divendres:
09h00 català ; 13h00 castellà ; 20h00 alternat català/castellà
Dissabtes:
09h00 català; misses de vigília:17h30 castellà / 20h00 català /
Diumenges i 09h00 català ; 12h00 castellà; 1300 català; 19h00 Missa de famílies
Festius
(català/castellà); 20h00 català; 21h00 castellà
CONFESSIONS
BAPTISMES
¼ hora abans de les misses
Dies i hores convingudes.
SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Despatx Parroquial: Dimarts i Dijous de 18 a 20 hores
(excepte vigílies de festa i mes d’agost)
Pastoral de la Salut: Atenció als ancians i malalts de la Parròquia
Dimarts, dimecres, dijous i divendres.
Assistenta Social: Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
(excepte vigílies de festa i mes d’agost)
Sr. Rector : A hores convingudes 932.00.29.16

