L'EXPERIÈNCIA DEL
PELEGRINATGE DE JOVES
El juliol passat vam poder assistir al III Pelegrinatge diocesà, presidits pel
nostre Bisbe. Enguany era a Cracòvia, amb motiu de la Jornada Mundial de
la Joventut.
84 adolescents i joves de la parròquia vam marxar en autocar per viure una
experiència que ens va marcar a tots. Durant els dies previs vam poder visitar
ciutats europees importants com Milà o Salzburg, o viure de prop el drama
del genocidi nazi a Auswitch. Mentre viatjàvem, el bus es va convertir en el
nostre lloc de convivència principal, on dormíem, compartíem bones converses
i teníem moments de ball improvisat, però on també ens vam obrir en diferents
moments per compartir la fe entre nosaltres, o en moments de pregària
intensos. Viatjàvem mentre compartíem la fe i l’alegria de seguir Jesús.
Un cop a Cracòvia, ens va sorprendre l’increïble acolliment de les famílies
en la casa dels quals dormiríem durant 4 nits. Ens vam sentir com a casa.
Durant els dies previs a la JMJ, vam assistir a catequesi, vam compartir una
jornada de reconciliacions molt intensa i vam poder peregrinar al santuari
de la Mare de Déu de Czestchowa, un altre dels moments més destacats
del pelegrinatge.

DIUMENGE XXIV
DE DURANT L’ANY
11 de setembre de 2016
IV Època - Número 467
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

Però, sens dubte, el que més va marcar els nostres joves va ser trobar-se
envoltats de milers de catòlics d’arreu del món. Primer, el dimecres al vespre
vam anar a una adoració i concert de lloança organitzat per Life Teen, on hi
havia més de 18.000 joves pregant dins un gran estadi. I ja el divendres
vam participar en el Via Crucis amb prop d’un milió de joves d’arreu del
món. El dia següent vam caminar fins al Camp de la Misericòrdia, on ens
esperava la vigília d’oració amb el Sant Pare, la nit abans de la missa final.
Allà, vam viure una gran experiència d’Església, redescobrint que, quan
seguim el Crist, quan fem allò que ens demana, és quan som realment
feliços. El Sant Pare ens va animar a ser valents, a moure’ns, a canviar el
sofà per un parell de bambes i a buscar Déu en el nostre dia a dia. Tant de
bo que aquest curs puguem recollir els fruits d’uns dies plens de pregària,
de bona companyia i plens de l’alegria de viure la fe intensament.
Jordi Massegú
◗ Comiat de Mn. Emmanuel Pujol. El diumenge 25 de setembre,
Mn. Emmanuel Pujol presidirà la Missa de les 8 del vespre a la Catedral
com a comiat de la seva estada a la nostra parròquia. Recentment
ha estat nomenat vicari de Sant Cebrià de Valldoreix. La parròquia,
com a agraïment per la seva dedicació en aquests anys, l’obsequiarà
amb una casulla blanca i altres objectes litúrgics per a ús de les
celebracions al Centre Penitenciari de Quatre Camins. Les persones
que vulguin col·laborar-hi poden fer arribar el seu donatiu als mossens
o a la sagristia.

celebracions
◗ Missa en acció de gràcies per la
canonització la Mare Teresa de Calcuta.
Aquest diumenge, dia 11 de setembre, Mons.
Saiz Meneses presideix la Missa a les 8 del
vespre a la Catedral en acció de gràcies per la
canonització que va tenir lloc a Roma el
proppassat diumenge dia 4 de setembre.
◗ Casament. Aquest dissabte, dia 10 de
setembre, a 2/4 d'1 del migdia, contrauen
matrimoni Carmelo Ngache Endje i Dorothy
Oko Iyanga.
◗ Missa rociera. El proper dissabte, dia 17
de setembre, a les 6 de la tarda, Mons.
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, 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.
◗ Represa de l’Adoració al Santíssim a Sant
Francesc. A partir del proper dimecres, dia
14 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 12
de setembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la
reunió dels responsables i de totes les
persones que vulguin col·laborar-hi.
◗ Meditació en la festa de la Mare de Déu
dels Dolors. El proper dijous, dia 15 de
setembre, a les 7 de la tarda, a la Capella del
Santíssim, la Confraria del Sant Crist convida
a una meditació sobre «La Mare de Déu i l’Any
de la Misericòrdia», pronunciada per Mn. Fidel
Catalán.
◗ Missa en l’aniversari de Mn. Cima. El proper
dissabte, dia 17 de setembre, a les 12 del migdia,
tindrà lloc, a la parròquia de la Mare de Déu
del Roser de Gisclareny, la missa en record
de Mn. Francesc Cima.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 5 de
setembre, en la missa de les 8 del vespre, es
va pregar per l’etern descans dels nostres
germans difunts Consol Aguilar Agramunt, Josepa
Bach Ballbè, Francisco Ibáñez Cano, Ramon
Matalonga Amat i Ramon Tubau Rambla.
Encomanem-los a la misericòrdia de Déu.
◗ Inici de la Missa amb joves. El proper diumenge,
dia 18 de setembre, a les 8 del vespre, es
reprendrà la participació dels joves en la Missa
vespertina.

activitats pastorals
◗ 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 tercer 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.
◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc el diumenge dia 2 d’octubre. Enguany
la nostra parròquia del Sant Esperit n’és la
responsable, juntament amb l’Arxiprestat i la
Federació de Cristians. 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).
◗ Jornada diocesana de litúrgia. El dissabte dia
17 de setembre, a les 11 del matí Mons. Salvador
Cristau, Bisbe auxiliar, presideix a la Catedral la
primera jornada diocesana de litúrgia, oberta a
tothom. Es presentarà el nou cantoral litúrgic aprovat
pels Bisbes i el document de la Tarraconense
“Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el
món amb misericòrdia”.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 12 de
setembre, a 2/4 de 6 de la tarda.
◗ Responsables de la Schola Cantorum.
Dimecres, dia 14 de setembre, a les 6 de la tarda.
◗ Trobada d’inici de curs dels animadors i
responsables de joves. El proper cap de setmana
a Gisclareny.

moviment de tresoreria
AGOST 2016

Ingressos

Col·lecta 07/08
Col·lecta 14/08
Col.lecta 21/08
Col·lecta 28/08
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

Despeses

Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència

1.069,57
1.540,45
686,06
818,10
1.147,60
600,00
60,00
5.921,78
1.676,49
1.529,22
3.168,29
4.249,69
10.623,69
-4.701,91
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