
Transmet!
Jornades

Novetat i actualitat de la Fe

La Nova Evangelització:
transmetre

avui esperança

Preu i abonament del dinar:
El dinar serà al Centre Borja de Sant Cugat (Llaseres, 30).

Transmet!
Jornades

Novetat i actualitat de la Fe

La Nova Evangelització:
transmetre

avui esperança

21-23 d’octubre de 2022

X Jornades:

“Heus aquí, faig noves
totes les coses”

(Ap 21,5)

Dinar: 15€
       - Per Bizum  (00023 / 38189) indicant nom i cognoms
       - En efectiu (no targeta) el mateix dia

“Heus aquí, faig noves
totes les coses”

(Ap 21,5)

(Els actes són oberts i gratuïts però és necessària una certa previsió
d’assistents. A ser possible demanem inscripció.
La inscripció és imprescindible per dinar)

Data límit:
   - amb dinar: 14 d’octubre
   - sense dinar: 19 d’octubre
   

Desplaçament:
Ÿ Tren (10' caminant)
Ÿ Cotxe particular (aparcament al Centre Borja)
Ÿ ARXIPRESTAT DE GRANOLLERS: 
       Autocar 9h matí i tornada 16.30h (ens quedem a dinar)

      Cost autocar: 10€
      Sortida: C/ Roger de Flor de Granollers davant instituts (si hi 
                    ha un grup nombrós d'una parròquia que no sigui
                    de Granollers es faria una parada)
      Inscripció autocar: al telèfon de Sant Esteve (938700324)    
       dimarts i divendres de 18 a 20h (s'abonarà al mateix autocar)

Si algú no pot inscriure’s via web, dirigir-se a secretaria
de la seva parròquia.



Dissabte 22 d’octubre
Lloc: Centre Borja (Llaseres, 30. Sant Cugat del Vallès)

X Jornades: La Nova Evangelització:
              transmetre avui esperança

Transmet!
Jornades

Novetat i actualitat de la Fe

+ Salvador Cristau Coll

Bisbe de Terrassa

Les Jornades Transmet varen néixer com un espai de 
reflexió i formació, i també de trobada adreçat a tots 
els fidels de la diòcesi. Amb el pas dels anys s'ha anat 
consolidant com la trobada en l'inici de curs en la que 
s'ha tractat un tema d'actualitat eclesial en relació a la 
nova evangelització que pugui orientar el nou curs 
pastoral.

Hem de donar gràcies a Déu perquè, amb el seu ajut, 
arribem ja a la desena edició. I ho fem en aquest any 
en el que tots els indicadors apunten a que estem 
superant la pandèmia que ens ha afligit durant 
aquests darrers dos anys i que han modificat el nostre 
treball i fins i tot la nostra visió de la humanitat i el món. 

Amb la Comissió que organitzem les Jornades ens ha 
semblat oportú que el tema de formació en aquest 
desè aniversari hauria de ser com ajudar a superar 
aquesta situació provocada per la Covid 19. I  un dels 
elements importants a tenir en compte és transmetre 
esperança en aquesta nova situació.

L'esperança és una de les claus que necessitem per 
viure. Com a éssers humans ens passem tota la vida 
esperant i desitjant, perquè sempre van units 
esperança i desig. Quan som petits desitgem i 
esperem ser grans, quan som grans desitgem i 
esperem que la nostra situació millori, quan ens 
trobem en dificultat esperem que tot passi i torni a ser 
com abans.  Aquestes però, tot i ser esperances 
bones, no són la veritable esperança. Perquè 
aquestes arribaran o no, i en canvi  la veritable 
esperança, la que es fonamenta en la fe i camina cap a 
l'amor, aquesta no defrauda. Aquesta és l'esperança 
de la que Sant Pau ens diu que  “L'esperança no 
enganya, perquè Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha 
vessat el seu amor en els nostres cors” (Rm 5, 5).

Juntament amb la reflexió sobre aquesta virtut 
teologal, aprofitarem l'ocasió per presentar, com cada 
any, les accions del pla pastoral diocesà i 
especialment les conclusions del treball sinodal que 
s'ha fet al llarg del proppassat curs a parròquies, 
delegacions i institucions eclesials. Us convido, 
doncs, a tots a participar en aquesta nova edició de les 
jornades.

9.30h: Arribada, inscripció
10.00h: Presentació i Video Xè aniversari
             de les Jornades Transmet!

10.15h Inauguració de les Jornades.
A càrrec d’Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Cristau Coll,
Bisbe de Terrassa.
Conferència inaugural: “Jo faig noves totes les coses.
El repte de la post pandèmia”.
A càrrec de l’Excm. i Rvdm. Sr. Josep Àngel Saiz Meneses,
Arquebisbe de Sevilla.
.

Col·loqui

12.00h: Descans i cafè

12.30h: Presentació de les Accions del Pla Pastoral
             Diocesà per al curs 2022-2023

13.00h: Pregària d’acció de gràcies per la fase
             diocesana del Sínode.
             Lliurament del document amb les conclusions
             diocesanes i de la CEE.

14.00h Dinar (opcional)

15-16h: Llevant de taula amb el sr Arquebisbe i el sr Bisbe.

Diumenge 23 d’octubre
Lloc: Sant Esteve de Granollers

17h: Memòria i record
        del Sr. Jaume Galobart Duran (+ 04.03.2022)

        (Delegat de Catecumenat i Apostolat Seglar).
Imatges i paraules d’una vida al servei de l’Església
diocesana.

17.30h: Concert “El cel és esperança”
(a càrrec del cicle de la Fundació Pro-Música Sacra de Granollers)
“LAUDATE PUERI”, concert de Cant Coral amb orgue 
i piano.
A càrrec de “Cor Aglepta”, de Sant Cugat del Vallès i
Vicenç Prunés a l’orgue i piano. Direcció d’Oriol Castanyer.
.

Entrada lliure amb taquilla inversa voluntària a benefici de:

18.30h: Clausura de les X Jornades Transmet!

Divendres 21 d’octubre
Lloc: Catedral de Terrassa

20.30h: Escola de Pregària per a Joves presidida
per Mons. Salvador Cristau Coll, bisbe de Terrassa:
“La pregària, font d’esperança.”
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