SÍNODE EXTRAORDINARI SOBRE LA FAMÍLIA
Aquest sínode el va convocar el Papa Francesc el 8 d’octubre del
2013. Un mes després, el novembre del 2013, es va fer públic el
“Document Preparatori” que estava estructurat en 8 grups de
preguntes relatives al matrimoni i la família i que va tenir una gran
difusió. Al nostre consell de pastoral en férem una reflexió que
varem fer arribar al bisbat. Amb les respostes rebudes de tot el
món s’ha confeccionat l’anomenat “Instrumentum Laboris” que
servirà de pauta de reflexió als membres convocats per aquest
Sínode extraordinari que tindrà lloc a Roma, des del 5 al 19 de
setembre. A l’octubre de l’any vinent 2015 tindrà lloc un Sínode
ordinari i amb major participació de tot l’episcopat amb l’objectiu
d’assenyalar les línies operatives pastorals. És per tant una
iniciativa en dos temps:
- Un primer temps de reflexió sobre les dades aportades per les
diferents esglésies particulars, Facultats eclesiàstiques, etc..
- Un segon temps per assenyalar propostes pastorals sobre els
diferents temes.
L’Instrumentum Laboris està estructurat en tres grans capítols:
1.- L’evangeli de la família que cal proposar en les circumstàncies
actuals.
2.- La pastoral familiar que cal aprofundir enfront dels nous
desafiaments.
3.- L’obertura a la vida i la responsabilitat educativa dels pares
respecte als fills.
“Sagrada Família de Natzaret, feu de les nostres famílies lloc de
comunió i cenacle d’oració, autèntiques escoles de l’Evangeli i
petites Esglésies domèstiques” (De la pregària a la Sagrada
Família pel Sínode)
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MOVIMENT PARROQUIAL SETEMBRE 2014
BAPTISMES:
Maria Ospina Melero; Raül Trepat Eloaei; Arnau Jurado Niñoles;
Martina Vila Costa; Jordi Vilanova Cortada.
MATRIMONIS:
Jaume Sobrevals Valls amb Núria Salmons Profitós; Javier Alonso
Muñoz amb Núria Larré Ferrer.
DEFUNCIONS:
Antonio Villayandre Díaz; Anna Montardit Bensey; Delia Soler
Florencia; Antonio Morell Ribalta; Joan Pedra Agelet; Teresa
Armengol Fontich; Maria Guerrero Mateos; José Antonio
Lasheras Cara; Pepita Escoda Pascual.
INICI DE LA CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA
(primer i segon curs).
Comença la setmana del 29 de setembre al 3 d’octubre amb les
reunions dels pares de primer i segon curs de catequesi (tercer i
quart d’EGB).

AGENDA SETEMBRE - OCTUBRE 2014
SETEMBRE
27.- La Seu. Trobada de famílies sobre el tema “Els grans temes
del Sínode sobre la família: Parlem-ne!”.
29.- Reunió dels pares i nois del primer curs de catequesi de
Comunió. Rectoria a les 17’30 h.
30.- Reunió dels pares i nois del segon curs de catequesi de
Comunió. Rectoria a les 17’30 h.
OCTUBRE
1-4.- Inici del curs de catequesi de Primera Comunió.
3-4.- Trobada de voluntaris de Càritas de Catalunya a Girona.
5.- Inauguració del Sínode extraordinari sobre la família.
- Dia del Catequista. Pregària a la missa de 12 al Sagrat Cor.
6.- Inici dels “Col·loquis sobre la Vida en Crist – Els Manaments”.
Rectoria a les 20 h.
11.- Celebració litúrgica de Sant Joan XXIII, Papa.
-Aniversari de la mort de l’arquebisbe Joan Martí Alanis (2009).
- Reunió de Mans Unides a La Seu d’Urgell.
12.- (Segon diumenge). Mare de Déu del Miracle. Retaule a
l’església del Miracle a les 18 h.
13.- Inici del curs d’Iniciació Bíblica: “Els Profetes”. Rectoria a
les 20 h.
15.- Trobada diocesana de Vida Creixent a Oliana.
18.- 700 anys del compte Ermengol X al convent de Les
Avellanes.
- Grup de pregària de la Tercera Orde Franciscana a les 18 h. a
la capella del Sagrat Cor.
- Inici de la Missa d’infants al Sagrat Cor a les 19 h.
19.- Diumenge del DOMUND. Col·lecta destinada a les Missions.
- Beatificació del Papa Pau VI.
- Cloenda del Sínode sobre la família
22.- Celebració litúrgica de Sant Joan Pau II, Papa.
24-26. Jornades catequètiques a Andorra la Vella.
- Curs d’Iniciació Bíblica: “Els Profetes”. Rectoria a les 20 h.

CANVI D’HORARIS DE LA MISSA AL SANT CRIST I DE
LA VESPERTINA A SANT DOMÈNEC.
A partir del primer diumenge d’octubre i fins a final de març, la
missa al Santuari del Sant Crist serà a les 9 del matí.
Igualment, la missa vespertina dels diumenges i festius que se
celebra a l’església de Sant Domènec tindrà lloc d’octubre a març
a les 7 de la tarda.
GRUP DE PREGÀRIA DE LA TERCERA ORDE
FRANCISCANA.
Els membres d’aquesta Orde tant estimada a la nostra parròquia
organitzen cada tercer dissabte de mes (no festiu) un grup de
pregària, obert a tothom. La pregària tindrà lloc a la capella del
Santíssim de l’església del Sagrat Cor de les 6 a les 7 de la tarda.
El dissabte 18 d’octubre tindrà lloc la primera experiència de
pregària comunitària.
REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA.
Se celebrà el 24 de setembre. Es repassà l’agenda d’activitats
parroquials i diocesanes fins a final d’any i es proposà fer una
reflexió sobre el tema de la família, seguint el treballs del Sínode.
Tothom qui estigui interessat en aquesta reflexió que es posi en
contacte amb la parròquia per organitzar el grup (temes i
calendari). També s’informà de l’edició dels goigs del Sant Crist,
el Miracle, Les Franqueses i la Divina Pastora.

