PREGÀRIA A SANTA TERESA
DE JESÚS EN L’ANY JUBILAR
Santa Teresa, dona lliurada completament al servei de l’Evangeli, desitjà
el do de la contemplació a tots els governants de la seva època. Demanemlo nosaltres per als homes i dones que tenen a les seves mans els destins
del món.
Santa Teresa, mística i contemplativa, afirmava en els seus escrits: «Si
els prelats són sants, també ho seran els súbdits». Demanem nosaltres
pel nostre Papa Francesc, pel nostre bisbe Josep Àngel, pel seu bisbe
auxiliar Salvador, per tots els bisbes, sacerdots i diaques de l’Església,
perquè experimentin dia a dia l’amor de Déu per tal de rebre amb cor
disposat el do gratuït de la santedat.
Santa Teresa, mestra d’oració i doctora de l’Església, anomenava els
teòlegs i predicadors «defensors de l’Església». Demanem amb confiança
que n’hi hagi molts entre nosaltres amb les degudes qualitats humanes
i una acurada preparació intel·lectual i espiritual, per tal que afavoreixin
la comunió eclesial i l’esperit missioner.
Santa Teresa, provada en el gresol del sofriment, trobà la seva força en
Jesús Crucificat. Demanem per tants germans i germanes nostres que
pateixen en el cos o en l’esperit.
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Santa Teresa, fundadora i mare del Carmel Descalç, revifà l’Orde nascut
a Terra Santa, impulsant la radicalitat del seguiment de Jesucrist. Demanem
que, com ella, els religiosos i religioses, els monjos i les monges, tots els
fidels cristians, visquin la seva vocació com un esposori amb Crist i cerquin
sempre la intimitat amb Ell en l’oració i la fraternitat.
Santa Teresa, amiga i confident de tantes persones assedegades d’infinit,
les acompanyà amb el seu consell, diàleg, escolta... I ens acompanya
avui a nosaltres a través dels seus escrits. Demanem que, com ella, les
nostres paraules i accions transparentin la vida trinitària que ens habita
i així siguem llum per als nostres contemporanis.

Del Monestir de Carmelites Descalces de Terrassa

celebracions
◗ Rosari per la Vida. Aquest dissabte, dia 25
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, en acabar la
missa, tindrà lloc la pregària del rosari amb aquesta
intenció al Cambril de la Mare de Déu de
Montserrat.
◗ Celebració dels 50 anys de prevere del
P. Teodoro López. Aquest diumenge, dia 26
d’octubre, a les 8 del vespre, el P. Teodoro López
SDB presideix la missa a la Catedral amb motiu
de les seves noces d’or sacerdotals, que van tenir
lloc el proppassat 4 de maig. La parròquia el
felicita de tot cor per la seva entrega i la vivència
sacerdotal joiosa i entusiasta.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la
tarda, rep el baptisme l’infant Nil Rodríguez Doval.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 20 d’octubre,
en la missa de les 8 del vespre, es pregà
especialment pel descans etern dels nostres
germans Rosa Tarrés Calsina, Antònia Plana
Berenguer i José Ramón Salve Valeiras. Que Déu
els aculli al seu Regne.
◗ Missa d’acció de gràcies per la beatificació
de D. Álvaro del Portillo. Dimarts vinent, dia 28
d’octubre, a les 8 del vespre, Mons. Saiz Meneses
presidirà la missa a la Catedral, en acció de gràcies
per la recent beatificació de D. Álvaro del Portillo.

Solemnitat de Tots els Sants:
• Divendres, dia 31 d’octubre: missa de
vigília a les 8 del vespre
• Dissabte, dia 1 de novembre: missa a les
9 i a les 10 del matí, a les 12 del migdia i a
2/4 de 8 del vespre (no serà la missa de vigília
del diumenge)

Commemoració dels Fidels Difunts:
• Diumenge, dia 2 de novembre: missa a les
9 i a les 10 del matí, a les 12 del migdia i a
les 8 del vespre.

activitats pastorals
◗ Trobada parroquial. Dimarts dia 4 de novembre, a les 8 del vespre, es convoca els responsables i membres dels grups, entitats i associacions
de la parròquia i els feligresos en general a una
trobada d’inici de curs a la Sala Capitular. L’horari
previst és el següent:
- 8 del vespre: pregària i presentació
- 1/4 de 9 del vespre: presentació de la vida
parroquial en power point
- 2/4 de 9: conferència del Sr. Jaume Galobart,
Secretari del Consell Pastoral Diocesà i
Delegat Episcopal de Catecumenat sobre:
La pastoral parroquial en clau de Nova
Evangelització
- 2/4 de 10 de la nit: diàleg posterior i informacions
- 3/4 de 10 de la nit: refrigeri final i cloenda
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària
mensual de la parròquia pel manteniment del
temple i obres d’apostolat. També es poden fer
arribar els donatius a través del compte: 01821786-13-02000130534 del BBVA, o bé fentse subscriptor de la parròquia.
◗ Convivència de joves a Gisclareny. Els dies
31 d’octubre i 1 i 2 de novembre els joves de
la parròquia (Lifeteen) es trobaran al Casal del
Roser a Gisclareny gaudint d’un cap de setmana
de convivència.
◗ Assemblea de la Confraria del Sant Crist.
Dijous, dia 30 d’octubre, a les 8 de la tarda, en
el Centre Sant Esperit (Núm. 5) tindrà lloc la
reunió anual dels membres de la Confraria per
tal d’aprovar els pressupostos i el pla d’activitats
per a aquest curs.
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