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DOMUND
Aquest diumenge es celebra el Diumenge Mundial de les Missions
(DOMUND) amb el lema "Canvia el món".
El Domund és una Jornada universal que es celebra cada any a tot el
món, el penúltim diumenge d'octubre, per donar suport als
missioners en la seva tasca evangelitzadora, en el països de missió.
El lema d’enguany és "Canvia el món". En el nostre món podem
veure fàcilment canvis superficials, que deixen les coses com
estaven, i altres de pitjors, perquè deriven d'accions injustes i que
atempten contra la dignitat de l'ésser humà.
Davant d'això, els missioners ens mostren que és possible un canvi
"a millor", profund i real. Ells poden ser per a tots, i especialment
per als joves, un referent de compromís i esperança; les seves vides
constitueixen la prova palpable que un cor en el qual ha entrat Déu,
amb tota la seva novetat i creativitat, pot canviar el món.
Per aquest motiu, la col·lecta de totes les misses d’aquest diumenge
anirà a favor de les missions.

VII JORNADES TRANSMET
El proper cap de setmana tindran lloc les Jornades Transmet, que
són l’àmbit de la formació El tema d’enguany és la pastoral
vocacional i juvenil.
El dissabte 27 d’octubre, al Centre Borja, a les 11h, inauguració a
càrrec de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, i tot seguit la conferència
marc: «La Pastoral vocacional i juvenil» a càrrec de Mons. José
Lorca Planas, Bisbe de Cartagena; a les 13 h, presentació del nou Pla
Pastoral Diocesà; de 16 a 18 h, «Parlem de: Pastoral vocacional,
Pastoral juvenil i Vida Consagrada» amb la col·laboració de la Gna.
Glenda. El diumenge 28 d’octubre, a les 10.30 h, a la Plaça Vella de
Terrassa: «Protagonistes els infants. Eduquem per al futur» amb
activitats per a infants i adolescents (6 a 16 anys); a les 12 h, a la
Catedral: Eucaristia, presidida per Mons. Saiz Meneses.

Us animem a participar, especialment el dissabte al matí al Centre
Borja. Més informació i inscripcions a la plana web del bisbat
www.bisbatdeterrassa.org

NOU HORARI DE DESPATX PARROQUIAL:
Dimarts, Dimecres i Dijous de 18h a 20h
Activitats de la Llar d’Avis de la Parròquia
DIMECRES 24 a les 19h. Festival de poesia a la Llar i
DIUMENGE 28 al matí, participarem en la Festa de la Tardor,
muntarem una tómbola.

Matrimonis
26 d’octubre: Marcel LLOBET i Susana AMORÓS

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 20. 9:00 Concepción Serrano. 19:00 * DIUMENGE 21.
9:00 Señor de la Justícia. 11:00 César Barreto (5è aniversari). 12:00
Petrona Vázquez. 13.15 José María Martínez Sánchez. 19:00 María
Jesús Galeano. 20:30 Juan Collelldemont. DILLUNS 22. 9:00 Eusebi
Albareda. 20:00 Difunts de la setmana. DIMARTS 23. 9:00 Rafael
García-Gascón Morera. 20:00 José María Martínez Sánchez.
DIMECRES 24. 9:00 Josep i Mercè (esposos) 20:00 Jesús Blanch
Soler (15è aniversari) i Laia Escudé Puigdomènech (8è aniversari).
DIJOUS 25. 9:00 José María, José Antonio, Antonio i Dolores.
20:00 Josep Casas (aniversari). DIVENDRES 26. 9:00 Albert Vela i
Josepa Castellví. 20:00 Josep Bordas. DISSABTE 27. 9:00 Antonio i
Marina (aniversari). 19:00 Silvano Palma Soranzo (4rt. Aniversari).

Preguem pels nostres germans difunts:
+Pedro Nel LORZA AYALA (91) que morí el 10 d'octubre; +Brigida
PIQUERO NIETO (88) que morí el 12 d’octubre; +María Carmen
ROIG JUNYENT (84) que morí el 13 d’octubre; +Luís FLORES
SERRANO (73) que morí el 18 d’octubre; +Jonathan HERNÁNDEZ
(3r. mes) i Ernesto CASTRO (aniversari). Al cel Siguin. Demà a les
20h es celebrarà la missa pels difunts de la setmana.

