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Cadena de pregària per les vocacions
Cada mes de novembre les deu diòcesis amb seu a Catalunya fan
una cadena ininterrompuda de pregària per les vocacions al
matrimoni, al sacerdoci i a la vida religiosa.
Cada cop més parròquies, famílies, comunitats religioses, i
persones particulars, s'uneixen a aquesta cadena. Un dels objectius
per aquest curs és crear a la nostra parròquia un grup de pregària
per les vocacions, de tal manera que s’estimuli a tota la comunitat
cristiana a tenir ben present aquesta intenció de pregària. De les
diferents iniciatives en què això es pot concretar és, a nivell
individual, pregar diàriament per les vocacions, ja sigui amb el rosari
o altres pregàries i textos vocacionals; a nivell comunitari, trobar-se
almenys un cop al mes amb altres membres del grup per pregar per
les vocacions i també la pregària per algun seminarista.
El lema d’aquest any és “Faci’s en mi, segons la vostra Paraula”
(Lc 1,36-38). I a la nostra diòcesi de Terrassa, els dies assignats per a
mantenir aquesta cadena de pregària ininterrompuda són els dies
10, 20 i 30 d’aquest mes.
Trobareu més informació
www.cadenadepregaria.cat.
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Què és la campanya de Germanor?
Un cop més els cristians estem cridats a col·laborar al
manteniment econòmic de la nostra església diocesana de Terrassa.
La campanya que es celebra aquest diumenge a cada diòcesi és
una bona ocasió per continuar contribuint a que l'Església pugui
continuar duent a terme la seva tasca.
Aquests diners es destinen a accions pastorals i assistencials,
retribuir a preveres, al sosteniment de les parròquies més
necessitades, a la conservació d'edificis i al funcionament ordinari.
Moltes gràcies per la vostra generositat!

Dissabte 17, Càritas fa la seva habitual
recollida d'aliments en els supermercats
Mercadona de la Rambla del Celler i Mirasol i els
supermercats Condis de Torreblanca, Can Mora i
carrer Cristòfol Colom.

Diumenge 18, II Jornada Mundial del Pobre (Càritas

Diocesana de Terrassa celebra el 5è aniversari)

Petit Cor de Gregorià del Monestir
S’està constituint un petit cor de cant gregorià de la nostra
parròquia per tal d’ajudar-nos a pregar en algunes Eucaristies. Si ets
aficionat a la música i t’agrada el cant gregorià, posa’t en contacte
amb el Sr. Manel Domeño per a més informació i horaris d’assaig
(tel 93 674 47 11).

Matrimonis
17 de novembre: Xavier BARBER i Núria PICH-AGUILERA

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 10. 9:00 Luís Castro Manzano (4rt. aniversari). 19:00
Francisco Trujillo. DIUMENGE 11. 9:00 Héctor Iglesias (2n.
aniversari). 11:00 Natalio Marín i Simeón Grajeda Montalvo. 12:00
Montserrat Valdepeñas Hortet. 13.15 Miquel. 19:00 Ramón Boix
Mocinos. 20:30 Esteve i Primitiva. DILLUNS 12. 9:00 Cornelio i
Juana (esposos). 20:00 Difunts de la setmana. DIMARTS 13. 9:00 *
20:00 Carme Viñeta (2n. Aniversari). DIMECRES 14. 9:00 Difunts
de la família Cardell Sanjosé. 20:00 José María Martínez Sánchez.
DIJOUS 15. 9:00 Joan Monell (aniversari). 20:00 Carme Martínez
(9è aniversari). DIVENDRES 16. 9:00 Miquel Salses i Mercè Vivet
(esposos). 20:00 Mercedes Segura. DISSABTE 17. 9:00 * 19:00 Anna
Ruiz.

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Àngels Vilaró Casulleras (49) que morí el 28 de setembre; + Joan
Vaqué (85) que morí el 30 d'octubre. Al cel siguin. Demà a les 20h es
celebrarà la missa pels difunts de la setmana.

