NOU CURS, NOUS REPTES
Després del temps estival i les vacances, la nostra parròquia reprèn la seva
activitat pastoral. Som davant un nou curs amb novetats i reptes importants.
A l’inici de curs ens trobem amb dues celebracions marianes que ens han
d’ajudar a posar sota l’esguard maternal de Maria tot el treball que ens
disposem a realitzar com a Església en sortida. Per una banda, la setmana
vinent la nostra diòcesi rep la imatge peregrina de la Mare de Déu de Fàtima
a les esglésies de Sant Pere. I el dia 8 d’octubre peregrinarem com cada
any a Montserrat en romeria arxiprestal.
Enguany, a més, el Sr. Bisbe inicia la segona Visita Pastoral a tota la diòcesi.
Entre els dies 8 i 22 de desembre tindrà lloc aquesta Visita a la nostra
parròquia. Mons. Saiz Meneses, ajudat per Mons. Cristau, es reunirà amb els
diferents grups, presidirà celebracions i visitarà totes les dependències,
temples i instal·lacions. Serà una ocasió per reflexionar amb el nostre pare i
pastor sobre la vida de la comunitat cristiana per tal d’estimular el seu
creixement i avançar en el camí de la nova evangelització enmig de la nostra
societat.
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A més, cada grup i àmbit pastoral està començant a preparar aquest nou
curs. Els Recessos d’Emmaús s’incorporen com una novetat pastoral que
vol ajudar a revifar la fe i el compromís cristià prenent com a referència
l’experiència dels deixebles d’Emmaús. La incorporació d’un nou vicari que
acompanyi el treball dels joves ha de ser un estímul per incrementar aquest
treball, que està donant molts fruits gràcies a la dedicació de mossens i
responsables. La catequesi, la preparació per als sagraments, els grups
d’adults, la col·laboració en la litúrgia i el temple, la coordinació de l’acció
caritativa i social, etc., són altres àmbits igualment importants que demanen
atenció i seguiment acurat per tal de complir amb la seva important missió.
Finalment ens cal continuar avançant en la conscienciació, per part de tots
els feligresos, de la necessitat de la col·laboració per mantenir tota aquesta
intensa activitat pastoral que necessita recursos humans, certament, però
també materials. A poc a poc aquesta consciència cada vegada és més clara,
a la vegada que urgent. Depèn de tots nosaltres, és una exigència del nostre
baptisme, sentir-nos membres actius de l’Església que hi col·laboren
aportant-hi allò que tenen.

celebracions
◗ Casament. Aquest divendres, dia 8 de setembre, a
les 6 de la tarda, contreuen matrimoni Raul Garzón
Cámara i Àngels Gutiérrez Rivera.
◗ Visita de la imatge peregrina de la Mare de Déu de
Fàtima. Entre els dies 13 i 20 de setembre la imatge
estarà a la nostra diòcesi. L’acte diocesà de rebuda serà
el dia 13 de setembre a les esglésies de Sant Pere, a partir
de les 4 de la tarda. A 2/4 de 8 del vespre, Mons. Salvador
Cristau, Bisbe Auxiliar, presidirà la Missa i la posterior
processó de les torxes i el rés del Rosari.
◗ Missa rociera. El dissabte dia 16 de setembre, a les
6 de la tarda, Mons. Saiz Meneses presidirà a la Catedral
la Missa d’inici de curs de les germandats rocieres
presents a Catalunya.
◗ Represa de l’Adoració al Santíssim a Sant Francesc.
A partir del dimecres dia 20 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. Dijous, dia 14 de setembre, a les
7 de la tarda, tindrà lloc la reunió dels responsables i
de totes les persones que vulguin col·laborar-hi.
◗ Exèquies. El dia 10 d’agost morí la Sra. Montserrat
Cabaní Font als 91 anys i les exèquies se celebraren
a la Catedral el dia 12, a 2/4 de 12 del migdia. La
Gna. Engracia Pano Arazo, religiosa dardera, morí el
dia 23 d’agost als 88 anys i les exèquies se celebraren a
la capella de la Residència Sant Josep Oriol el dia 24, a
les 4 de la tarda. Descansin en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 4 de setembre, en
la Missa exequial de les 8 del vespre es pregà per l’etern
descans dels nostres germans difunts Montserrat Cabaní
Font, Josep Coll Calvo, Consol Fornells Torrella, Joan
Guitart Roca i M. Engracia Pano Arazo, religiosa. També
es tingué un record en l’aniversari del traspàs de Pasqual
Onandia i Xavier Solanelles. Al cel siguin.
◗ Defunció de dos religiosos. El dia 3 de juny, morí a
Vic la Gna. Maria Rosa Marcet i Bonet, CCV als 76 anys
d’edat, i el dia 4 d’agost morí a Badalona el seu germà
el P. Antoni Marcet i Bonet, SchP als 78 anys d’edat.
Descansin en la pau del Senyor.
◗ Comiat de Mn. Emili Marlés i Mn. Carlos Valenciano.
El diumenge dia 1 d’octubre, a les 8 del vespre, se
celebrarà la Missa en acció de gràcies pel servei
ministerial realitzat per Mn. Emili i Mn. Carlos al llarg
d’aquests anys. Les persones que vulguin col·laborar
amb l’obsequi que se’ls farà poden fer la seva aportació
a la sagristia o als mossens de la parròquia.
◗ Horari del dia 11 de setembre. El dilluns 11 de
setembre, essent festiu, l'horari de les Misses serà a les
9 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.

agenda
◗ Reunió de monitors de l’esplai. Aquest dissabte, dia 9
de setembre, a les 5 de la tarda.
◗ Curs del CPM. El primer curset per a les parelles que
han de contraure matrimoni serà els dies 12 i 14, i 19 i
21 d’aquest mes de setembre, a ¼ de 10 del vespre.

activitats pastorals
◗ Preparació del curs dels joves. Els dies 10 i 11 de
setembre es troben, al Casal del Roser de Gisclareny, els
responsables de les activitats de joves per preparar el
nou curs amb Mn. Guillem.
◗ 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
3r 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 8 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).
◗ Economia. Com s’ha anat informant i es pot comprovar
en les cartelleres, la parròquia ha hagut de realitzar obres
notables i urgents de manteniment i millora a les teulades
i contraforts i en l’electricitat. Amb l’ajut dels feligresos
s’ha pogut pagar en gran part, però l’economia parroquial
arrossega encara un deute important. Es recorda que
per tal de sufragar-lo es pot col·laborar en les col·lectes
setmanals, fent-se subscriptor de la parròquia i a través
de donatius a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
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Ingressos

Col·lecta 02/07
Col·lecta 09/07
Col·lecta 16/07
Col.lecta 23/07
Col.lecta 30/07
Col·lecta 06/08
Col·lecta 13/08
Col·lecta 20/08
Col.lecta 27/08
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

Despeses

Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència
Dèficit acumulat

2.510,47
1.495,52
1.288,11
1.201,94
1.238,19
882,14
1.904,09
808,50
1.040,63
3.708,66
1.350,00
364,02
17.792,27
4.588,12
3.086,03
6.800,25
4.299,76
18.774,16
- 981,89
2.086,49

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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