TROBADA PARROQUIAL
D’INICI DE CURS
Un curs més hem iniciat el treball en els diversos grups i àmbits de
la parròquia del Sant Esperit. Gràcies al compromís de moltes persones
s’han iniciat grups i projectes i la vida de la comunitat parroquial es
va enriquint amb la col·laboració de tots. Ens mou el servei a Déu i
als altres com a resposta a la vocació cristiana que hem rebut en el
baptisme i a la crida a la santedat. Com hem fet en ocasions precedents,
des del Consell Pastoral Parroquial es valora positivament que ens
trobem els cristians a l’inici de curs per donar gràcies a Déu i demanar
el seu ajut així com per compartir nous objectius i projectes.
Així doncs, el dimarts dia 8 de novembre a les 8 del vespre es convoca
els responsables i membres dels grups, entitats i associacions de la
parròquia, així com als feligresos en general a una trobada d’inici de
curs a la Sala Capitular.
En aquesta ocasió reflexionarem sobre els fruits de l’Any de la
Misericòrdia a partir dels objectius que es proposaren en el curs
anterior i que a diversos nivells i àmbits de la comunitat parroquial
s’han anat portant a la pràctica. Aquest treball serà el punt de partida
per enfocar aquest nou curs.
L’horari previst serà el següent:
- 8 del vespre: pregària i presentació
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- ¼ de 9 del vespre: presentació gràfica del treball realitzat a partir
de l’Any de la Misericòrdia a la nostra parròquia
2/4 de 9 del vespre: conferència de Mn. David Abadias, Missioner de
la Misericòrdia: Què ens ha de quedar de l’Any de la Misericòrdia?
- 9 de la nit: diàleg posterior i informacions
- 1/4 de 10 de la nit: refrigeri final i cloenda
És important trobar-nos junts com a comunitat parroquial en l’inici de
curs per tal de reflexionar i concretar els objectius i línies de acció a
portar a terme de manera coordinada, així com també per conviure
fraternalment tots aquells que d’una manera o altra col·laborem en
els diversos àmbits i grups de la vida parroquial.

celebracions
◗ Baptisme. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, reben el baptisme els infants Manon
Canton Breuta- Agnesa, Marc Mampel Nieto,
Darek Rodríguez Aguilera, Carla Sanz Martínez,
Roc Viciana Sans i Laia Villa Segura.
◗ Festa de la Mare de Déu del Pilar. El proper
dimecres, dia 12 d’octubre, el Sr. Bisbe
presidirà la missa a les 12 del migdia amb
motiu de la festa del Pilar amb la participació
dels membres del Centre Aragonès de Terrassa
i els cants a càrrec del grup “Los Pilares de
Aragón”. Aquell dia, en ser festiu, no hi haurà
Adoració al Santíssim a l’església de Sant
Francesc.
◗ Adoremus. Tindrà lloc dijous, dia 13
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella
del Santíssim, animat pels joves de la parròquia
i obert a tothom.
◗ Festa de Santa Teresa de Jesús. Dissabte
vinent, dia 15 d’octubre, Mn. Fidel Catalán
presidirà la Missa a les 9 del matí al Monestir de
carmelites descalces de Terrassa amb motiu de
la festa de la seva fundadora.
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. El
proper diumenge, dia 16 d’octubre en la
missa de les 12 del migdia se celebrarà el
cent catorzè aniversari de l’Arxiconfraria
Teresiana, amb motiu de la proximitat de la
festa de Santa Teresa de Jesús. A ¾ de 7 de
la tarda tindrà lloc el rés del rosari i,
seguidament, les Vespres Solemnes i la
Benedicció amb el Santíssim.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 3 d’octubre,
en la Missa de les 8 del vespre, es pregà
especialment per l’etern descans de Lluís Giner
Mir, Maria Grané Porta, Salvador Lorente
Romero, Esperança Portolés Santacana,
Encarnació Salvador Soriano, i per Joan Puig
Mirosa en el desè aniversari del seu traspàs.
Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Jornada diocesana al Santuari de la Mare
de Déu de la Salut. Les inscripcions per a
participar en la jornada s’han de fer en el
despatx parroquial (dilluns, dimecres i
divendres, de 6 a 8 de la tarda). L’autocar
sortirà a les 9 del matí en un lloc encara per
determinar. El preu és de 5 euros.
La Jornada comença a les 10 del matí amb
diverses activitats per a infants, joves i adults;
després es passarà la Porta de la Misericòrdia.
La Missa solemne, presidida pel Sr. Bisbe, serà
a la 1 del migdia a l’esplanada del costat del
temple. A les 2 els autocars tornaran cap a
Terrassa.
◗ Inici del segon curs de catequesi. Els
propers dilluns i dijous a les 6 de la tarda
comença el segon curs de catequesi dels
infants que, en acabar aquest curs, rebran
la Primera Comunió. Encomanem en la
pregària el seu procés de formació i els
catequistes.
◗ Fer-se subscriptor de la parròquia. La
situació econòmica de la parròquia en aquests
moments, com és conegut, és deficitària.
Gràcies a les col·lectes extraordinàries i als
donatius es va eixugant molt a poc a poc els
deutes contrets i es va anivellant el dèficit
ordinari. Una bona manera d’ajudar a
l’economia parroquial és fer-se subscriptor
amb una quantitat fixa mensual, segons les
possibilitats de cadascú. Així s’asseguren
unes entrades fixes mensuals que ajuden a
afrontar aquestes situacions. A les tauletes
de l’entrada del temple es troben les butlletes.
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