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EL BLOG DE L’ARXIPRESTAT
TER-COLLSACABRA
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L’Arxiprestat Ter-Collsacabra, del qual formem part un total de 31 parròquies, ha promogut amb el suport del seu Consell Pastoral Arxiprestal la publicació d’un blog. Aquest nou espai de comunicació, que va néixer el mes de
febrer d’aquest any, pretén ser un punt de trobada entre totes les persones i
grups de l’arxiprestat amb l’objectiu de compartir informacions, fer difusió
de les diferents publicacions de cada parròquia i donar a conèixer totes les
activitats que es porten a terme. Ens hem adonat que les nostres comunitats
són un pou de vivències i experiències que val la pena compartir i donar a
conèixer per tal d’eixamplar els vincles de germanor.
L’adreça del blog és https://arxiprestattercollsacabra.wordpress.com/
La imatge d’encapçalament la disposen
les diferents parròquies
de l’arxiprestat que són
pedres testimonials de
la vida de les nostres comunitats i de l’espiritualitat de moltes generacions de fidels.
Diferents apartats donen accés a informacions d’utilitat, documents de
lectura i a imatges que ens permeten conèixer la rica activitat de l’Arxiprestat
Ter-Collsacabra.

Us passem a detallar cada un dels diferents apartats del nostre blog.
– Arxiprestat: És la pàgina principal del blog on es descriuen totes les notícies, novetats i activitats que es porten a terme. Es complementa amb material gràfic i amb el programa de l’activitat. Expliquem tot el que fa referència
a la pròpia parròquia com també com s’obren les portes dels nostres espais a
d’altres tipus d’esdeveniments com poden ser concerts o xerrades culturals.
– Parròquies: En aquest apartat hi trobareu les parròquies
que formen l’Arxiprestat amb el seu contacte corresponent
i el mossèn responsable. També hi hem incorporat la imatge de l’església.
– Consell Pastoral Arxiprestal: Correspon al Consell ajudar en la missió
d’animar, coordinar i empènyer les accions pastorals conjuntes en el propi
arxiprestat i fer-ne l’avaluació. La presidència del Consell Pastoral Arxiprestal correspon a l’arxipreste i hi han de ser-hi representades totes les parròquies de l’arxiprestat. En aquest espai hi trobareu totes les persones que són
membres del Consell així com les actes de les reunions que amb la periodicitat corresponent es porten a terme.
* Compartim: Les diferents parròquies publiquen butlletins
informatius de la seva vida pastoral. Els hem agrupat per parròquies i així els podem consultar i d’aquesta manera interactuar i conèixer’nos millor. Aquests són els que de moment
publiquem però tenim intenció d’anar-ne incorporant més.
– Documents: les xerrades que s’organitzen des de l’Arxiprestat o també
d’altres esdeveniments, tenim la possibilitat algunes vegades de disposar
del suport en document de tot el que s’ha exposat. D’aquesta manera tenim
l’oportunitat de reflexionar de nou en referència a la xerrada o bé, si no hi
hem pogut assistir, fer lectura de la mateixa.
– Galeria de fotos: el darrer dels espais està dedicat a tot el document gràfic
que generen les activitats que es porten a terme a les diferents parròquies de
l’Arxiprestat.

Finalment, en la part lateral del blog, incorporem informacions que
pensem que són recordatoris importants com l’Agenda, la relació d’Activitats
destacades i la possibilitat d’interactuar adjuntant el nostre contacte.
Per facilitar la comunicació també tenim un correu electrònic
tercollsacabra@gmail.com. D’aquesta manera a través dels contactes que
tenim, podem avisar de la relació d’activitats que es porten a terme i fer un
recordatori de les novetats del blog.
La valoració que fem d’aquests primers mesos de funcionament és molt
positiva ja que ens ha permès dinamitzar i compartir molt més el dia a dia de
les nostres parròquies i fer-ho molt més participatiu i adaptat als nous temps.
El nombre de visites del blog superen les 500 i el nombre de visitants, estem
apunt d’arribar els 100, avalen que anem pel bon camí.
Però volem anar a més i arribar a més persones, grups i comunitats. I
som conscients que no ho podem fer sols, pel que necessitem l’ajuda de tots
aquells que ens pugueu fer arribar notícies, informacions i activitat pastoral
que penseu que pot ser d’interès i també que expliqueu i compartiu el nostre
enllaç del blog. No cal dir, seran molt benvinguts els vostres suggeriments i
aportacions que ens ajudaran a fer les coses millor.
Tot això ens ho podeu fer arribar al nostre correu tercollsacabra@gmail.
com així com també ens podeu escriure si desitgeu rebre les informacions
periòdiques que fan referència a l’activitat de l’Arxiprestat i a les novetats del
blog. L’important és anar creant xarxa per tal d’arribar al màxim nombre de
persones possible i difondre el nostre missatge a través dels nostres contactes
i visites al blog.
Arxiprestat Ter-Collsacabra

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 22, a les 8: ànimes. Dimarts 23, a les 8: Paquita Escoda
Chascó. Dimecres 24, a les 8. Dijous 25, a les 8. Divendres 26, a
les 8. Dissabte 27, a les 20: Joan
Verdoy. Diumenge 28, a les 10:

Assumpta Costa; família Verdaguer Feu. A les 12.
ORACIÓ I AMISTAT
Reunió el dissabte 27, a les 5 de
la tarda.
CONSELL PARROQUIAL
Reunió dijous 25, a les 9 del vespre.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte, 27, a les 19: A la Mare de
Déu del Sagrat Cor; esposos Josep
Perarnau i Encarnació Verdaguer.
Diumenge 28, a les 11: esposos
Lluís Bagaria i Rosa Puigvila.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 22, a les 19: per un difunt.
Dimarts 23, a les 19: pels difunts
que ningú prega per ells. Dimecres 24, a les 19: donants. Dijous
25, a les 19: pels un difunt. Divendres 26, a les 19: pel Pla de Pastoral. Dissabte 27, a les 19: donants.
Diumenge 28, a les 9: per les necessitats. A les 12: comunitat.
PRIMERES COMUNIONS
El dia 4 de juny, festa de la Pentacosta, participaran per primera vegada
a la taula de l’Eucaristia 4 nens de la
nostra Comunitat. Esperem que tota
una altra colla de nens i nenes de
la nostra parròquia la facin aquest
dies a altres parròquies on han anat
a catecisme. Pregarem per ells, perquè continuïn el seu camí de la fe.
Els 4 nens que fan la primera
comunió també participen al Casal
Sant Pau, al Niu. Fem una invitació

a tots els qui fan la primera comunió
fora la nostra parròquia que si volen
poden participar també en el NIU i
continuar així la seva formació humana i cristiana. Seran benvinguts.
DEFUNCIONS
Josep Dorca Freixas ( 90 anys) C/
Indústria, 36
Àngela Juvanteny Musoll (90 anys)
Residència Aura
Marià Sala Sellas (85 anys) Residència Cantonigròs
Ramon Cervera Molas (83 anys)
Passeig del Puig, 10.
Servanda Osuna Cabezuelo (94
anys) C/ Arnald de Corcó, 69.
Agustí Clapera Manubens (86
anys) C/ Sant Josep, 9.
Justina Collell Pous (87 anys) C/
Sant Josep, 9.
Lluís Salada Viñas (91 anys) Av.
Diputació 48.
Rudolf Pigrau Burgaya (85 anys)
C/ Dr. Fleming, 16.
Trini Vila Farrés (94 anys) Plaça
de Gràcia, 17.
DIA DEL MALALT
Normalment el dia del malalt és el
sisè diumenge de Pasqua, aquest
any seria aquest diumenge 21, però
el celebrarem el diumenge 28. A
les 4 de la tarda hi haurà una Eucaristia a la Residència Aura.

