PARROQUIA DE SANT ESTEVE DE GRANOLLERS
DIUMENGE COMENÇARA

-

25-XI-1979

L'ADVENT

La joiosa esperança de la vinguda del Senyor será un temps fort
que ha de repercutir en l'itinerari de cada creient. Comunitàriament la viurem a partir de diumenge vinent i disposarem d'alguns
mitjans que poden ser una bona ajuda:
TROBADES D'ADVENT, organitzades per 1'equip de catequesi d'adults. Cada dilluris a les 10 de la nit a la capella del Santissim.
Demà primer dilluns, dirigirá la sessid Mn.Josep Ma.Totosaus.
CELEBRACIO COMUNITARIA DEL SAGRAMENT DE LA PENITENCIA, com a por
tic d'advent, divendres que ve dia 30 a dos quarts de nou del vespre celebrarem la Péhitência. En acabar hi haurà celebració Eucarí^
tica. En vigîlies de Nadal s'an\inciaran^ noves celebracions per a
nens, nois i adults.
AN I M A C IO DEL C A N T

LITPRGIC

Aviat disposarem d'una remesa de dos-cents cantorals per a les
celebracions. Aquesta compra és una despesa important. Demanarem
ais fidels que siguin cuidadosos en la forma de tractar-los i que
per res del món els posin en mans de les criatures petites. A més
caldrà prendre's la molèstia d'agafar-lo en començar la celebració
i retornar-lo al seu lloc en acabar. Comptem amb l'esforç de tots.
HORARIS

D'HIVERN

Des de dissabte vinent la Missa vespertina de cada dia se celebrará a les vuit del vespre. Les de vigilia serán a les vuit en
castella i a les nou en català. El diiomenge la Missa se celebra com
sempre, a les vuit.
L ' E Q U I P DE

CARITAS

L'equip de Caritas de la parroquia pretén ampliar el nombre dels
seus membres per a poder atendre millor aquest camp tan important
per a tota la comunitat cristiana.
Precisament per mirar que hi hagi més informaciô prepara un informe de la seva gestiô durant l'any que s'acaba. La piablicaciô es
farà coincidir amb la campanya de Nadal.
L'equip de Caritas manifesta certa perplexitat a l'hora d'enfocar el poblema dels pidolaires. De fet, 1'encaminament correcte de
la situació d'aquests marginats és difícil. L'assistência social
del municipi està fent algunes Gestions i Caritas no els desempara
pas. Però 1'acciò per eliminar la mendicitat topa amb \m greu inconvenient: és més rentable demanar caritat.
La assistência social i l'accio de Caritas deu haver de millorar.
L'equip de Caritas n'és conscient. Però també cal que la comianitat
sencera prengui actituds positives i ajudi ^ ais necessitats. Que
la mendicitat deixi de ser rentable depên de tots. I també depèn de
tots que la promoció humana que ofereixen els organismes assistencials pugui promocionar degudament.
A C T I V I T A T S DELS G R U P S DE J O V E N T

Dissabte passat el grup "Çruîlla" va fer una llarga trobada a
Sta.Eulalia com a cloenda del treball fet aqüestes darreres setmanes. Aquest grup que ja té força historia, està format per 38 nois
i noies de 15-16 anys.
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Aquest dissabte i diumenge el grup que prepara la Confirmaciö - 35
nois i noies de 14 anys - farà també una convivència a Sta.Eulàlìa
per a consolidar les relacions interpersonale. Les orientacions bàsiques del que es va fent aiob aquests joves les treballem en contacte
amb altres grups de joves de la comarca. Tres vegades a l'any fem
aplecs conjunts.
TROBADA DEL C O N S E I L

D'ECONOMIA

En la reunió del dia 16 el Sr.A.Bascompte va anunciar que aprùners
d'any, el "Fons Comû Diocesà", delegació episcopal per a l'economia
diocesana, posa en marxa una reestructuració de l'economia del Bisbat.
Cada parrôquia aportará ima quota al fons comû i aquest es farà càrrec
de la paga dels capellans i de crear un fons d'ajuda a les parròquies
necessitades.
L'aportació que s'Sssignarà a la nostra parrôquia será de l'ordre
de les trenta-cinc mil pessetes mensuals.
El conseil d'economia de la parrôquia reerstructurarà l'administra
ció del manteniment de l'església i la rectoria d'acord amb la nova
situació.
LA

CALEFACCIO

En començar-la posar en marxa serâ bo informar que, amb eis preus
antics, encendre la calefacció ve a costar de cinc a sis mil pessetes
cada diumenge. Tinguem-ho present.
AJUDES

PERSONALS

En redactar aqüestes notes no sabem encara quin ressô tindrâ la cr£
da que vàrem fer diumenge passat demanant ajuda per a fer endreces.
Però sí que podem afirmar que eis treballs de manteniment d'unes instai, lacions tan grans com les de la parrôquia costen molts diners.
I per tant són xana gran ajuda els serveis que presten anònimament alguns professionals en les seves hores lliures. Moites gràcies. Si algú mes pot oferir els seus serveis a la comunitat que es posi en contacte amb nosaltres.
CONCERT DE L ' O R F E O

CATALA

Amb molt de gust la parrôquia obre les portes per a promocionar la
cultura. La setmana passada la Coral St.Jordi va cantar a instancies
del Clan Alciô. Ara és la revista Plaça Gran que ofereix xma altra au
diciô musical: dissabte vinent, dia 1 de desembre a les 10 de la nit,
actuará a la nostra església l'Orfeo Català.
" S A N ORENCIO

I SANTA

PACENCIA"

Prop de cent anys de servei i més de quaranta de silenci porta la
campana que reposa al replà del nostre campanar. Té sèixaiita centime^
tres de diàmetre i la segûent inscripció:
"SAN ORENCIO I SANTA PACENCIA-ORA PRO NOBIS-AÑO DE 1839"
Aquesta troballa i la seva suggerént inscripció ens ha fet pensar
en la notable ajuda que podrien prestar a la memòria col.lectiva del
pöble les persones que guarden estudis, dociimentació, fotografies,
etc. de la histôria de la nostra parrôquia.
Ara que Mn. Delfi Vecilla es disposa a fer l'inventari i catalog^
ció de l'arxiu parroquial, seria un benefici per a la cultura local
que tots col.laboressim a ordenar i connectar les diferents fonts
d'informació. .
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