UN NOU CURS AMB UNS
ACCENTS CONCRETS
L’Evangeli d’aquest diumenge ens posa al davant una vegada més la pregunta
sobre la identitat de Jesús. Es tracta d’una pregunta que demana a cada
moment una resposta personal i comunitària, i que compromet la vida de
cada creient i de la comunitat cristiana en un seguiment autèntic, missioner,
fet des del servei i l’entrega, tot expressant l’amor i la misericòrdia de Déu.
A partir, doncs, d’aquesta consideració central de la fe es pot posar la mirada
en el nou curs que s’inicia a la nostra parròquia i marcar alguns accents
importants, unes fites a tenir en compte, uns objectius a assolir.
En primer lloc, el dia 8 de desembre s’iniciarà l’Any de la Misericòrdia, declarat
pel papa Francesc. Un temps que ha d’ajudar a fer “més fort i eficaç el
testimoni dels creients” (núm. 3 de la Butlla), a presentar Jesucrist com el
veritable rostre de la Misericòrdia del Pare. “L’Església té la missió d’anunciar
la misericòrdia de Déu, cor de l’Evangeli que batega, que a través seu ha
d’abastar la ment i el cor de tota persona”, recorda el papa Francesc (núm.
12 de la Butlla). Una Comissió diocesana està preparant tot un conjunt de
propostes per a fer durant aquest curs a les parròquies per tal de viure,
aprofundir i transmetre la misericòrdia de Déu. Amb aquest motiu, us
convocarem a una trobada parroquial el dimecres 4 de novembre, a les 8
del vespre, per presentar l’Any de la Misericòrdia i les diverses iniciatives que
emprendrem amb l’ajut de tots.
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En segon lloc, el drama dels refugiats, que està colpint durament milers de
persones, ens ha d’ajudar a expressar immediatament la misericòrdia de Déu
envers els que viuen a les perifèries del nostre planeta. Molts d’ells són
perseguits a causa de la seva fe en Jesucrist. El papa Francesc ha demanat
recentment gestos concrets a les parròquies, comunitats religioses i monestirs
de tota l’Església. El nostre Bisbe ha encomanat a Càritas Diocesana la
coordinació de l’acollida dels refugiats a la diòcesi. Haurem d’estar molt atents
a la resposta que se’ns demana com a comunitat cristiana davant aquestes
necessitats.
I, en tercer lloc, el Pla Pastoral Diocesà marca unes accions concretes per
portar a la pràctica durant aquest curs, sobretot en la pastoral familiar, a partir
del Sínode de la Família, que tindrà lloc durant el proper mes d’octubre, així
com també en la pastoral juvenil, en la formació cristiana d’adults amb un
sentit evangelitzador i especialment dels voluntaris de Càritas i, finalment, en
la participació en la vida litúrgica de l’Església (la Missa i la pregària
especialment), procurant que sigui més conscient, activa i fructuosa. Els
diversos àmbits pastorals i grups de la parròquia s’hauran de fer ressò
d’aquests objectius i accions previstes.
Tot això ens ha d’ajudar a respondre novament la pregunta del Senyor: “I
vosaltres, qui dieu que sóc?”, conscients que la nostra resposta ens compromet
en un seguiment joiós, responsable i misericordiós.

celebracions

activitats pastorals

◗ Missa rociera. El proper dissabte, dia 19 de
setembre, a les 6 de la tarda, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses presidirà una missa a la Catedral
amb els representants i membres de les
germandats i confraries del Rocío de Catalunya
en l’inici del nou curs.

◗ Inscripcions a la catequesi. Les inscripcions a la
catequesi tenen lloc el dimarts i el dijous, de 6 a 8
de la tarda, en el despatx parroquial, fins a final
d’aquest mes de setembre. S'hi poden inscriure els
infants a partir del 3 curs de Primària per a la Primera
Comunió. Els infants que el curs passat varen realitzar
ja el primer curs no cal que s'hi inscriguin.

◗ Represa de l’Adoració al Santíssim a Sant
Francesc. A partir del proper dimecres, dia 16 de
setembre, l’església de Sant Francesc tornarà a
obrir-se cada dimecres, de 2/4 de 10 del matí a
2/4 de 8 del vespre. A les 7 de la tarda es resarà
el Rosari. El dilluns dia 14 de setembre, a les 9
del vespre, tindrà lloc la reunió dels responsables
i de totes les persones que vulguin col·laborar-hi.

◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc el diumenge dia 4 d’octubre. Les persones
que vulguin participar-hi poden inscriure’s en l’horari
del despatx parroquial (dilluns, dimecres i divendres,
de 6 a 8 de la tarda).

◗ Exèquies. Dilluns passat, dia 7 de setembre,
a les 11 del matí, se celebraren les exèquies per
Nil Ribera Morcillo, que havia mort el dia 5 de
setembre als 19 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. El mateix dilluns dia 7 de
setembre, en la missa de les 8 del vespre es va
pregar per l’etern descans dels nostres germans
difunts Josep Coronas Ballbè, Roser Escobar
Pérez, Paquita Mortés Ruf, Jaume Rigol
Valldeperes i Maria Pilar Vidal Campos.
Encomanem-los a la misericòrdia de Déu.
◗ Inici de la Missa amb joves. El proper diumenge,
dia 20 de setembre, a les 8 del vespre es reprendrà
la participació dels joves en la Missa vespertina.

◗ Assemblea de la Confraria del Sant Crist. El
dimarts dia 15 de setembre, festa de la Mare de
Déu dels Dolors, tindrà lloc a 2/4 de 9 del vespre,
a la Sala Capitular, l’assemblea ordinària de la
Confraria del Sant Crist, en la qual es marcaran els
objectius per a aquest curs i les accions a realitzar.
◗ Voluntaris del temple. El dilluns dia 21 de setembre,
a les 6 de la tarda, tindrà lloc la primera reunió del
curs dels voluntaris del temple, que ajuden al fet
que la Catedral estigui oberta cada matí de dilluns
a divendres.

agenda
◗ Preparació al Matrimoni (CPM). Dijous, dia 17
de setembre, a les 9 del vespre.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 18 de
setembre, a les 6 de la tarda.

ORDENACIÓ SACERDOTAL
El diumenge dia 18 d’octubre Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, conferirà el sagrat
orde del presbiterat a les 6 de la tarda a la Catedral als diaques Mn. Agustín Villalba, Mn. Walter
Cifuentes, Mn. Arturo Fabregat, Mn. Guillem López, Mn. Carles M. Milà, Mn. Andrés Ramírez i Mn.
Hernan Urdaneta. Encomanem-los en la nostra pregària i acompanyem-los en aquell dia.
Mn. Agustín Villalba, adscrit a la nostra parròquia, celebrarà la seva primera Missa entre nosaltres el
diumenge dia 25 d’octubre a les 8 del vespre. La parròquia l’obsequia amb motiu de la seva ordenació
amb una casulla. Les persones que vulguin col·laborar en el regal poden fer arribar el seu donatiu
als mossens o a la sagristia.
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