PREPARACIÓ DE LA
SEGONA VISITA PASTORAL
Benvolguts feligresos de la parròquia,
El Sr. Bisbe ha decretat realitzar la segona Santa Visita Pastoral a tota la
diòcesi, que començarà per l’Arxiprestat de Terrassa.
La primera visita Pastoral va ser entre els anys 2011 i 2016, i a la nostra
parròquia va tenir lloc entre el 27 de novembre i el 16 de desembre de
2011. Aleshores el Sr. Bisbe, ajudat pel seu Bisbe Auxiliar, es va reunir
amb tots els grups constituïts a la parròquia, va visitar les comunitats
religioses, les escoles cristians i altres institucions eclesials presents en el
territori parroquial, a més de celebrar l’Eucaristia en diverses ocasions i
visitar els temples i dependències de la parròquia. Va ser certament un
temps de gràcia en el qual es va poder compartir amb el pastor diocesà la
vida de la comunitat cristiana, les inquietuds de la feligresia i la necessitat
d’impulsar una pastoral renovada en la línia de la nova evangelització.
Ara ens preparem per a la segona Visita Pastoral, que s’iniciarà amb la Missa
Estacional el divendres 8 de desembre, Solemnitat de la Immaculada
Concepció, a les 12 del migdia, i que durarà fins al dissabte 23 de
desembre.
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El Directori per al ministeri episcopal dels bisbes explica que “la Visita
Pastoral és una de les formes, confirmades per segles d’experiència, amb
la qual el Bisbe manté contactes personals amb el clergat i amb els altres
membres del poble de Déu. És una oportunitat per reanimar les energies
dels agents evangelitzadors, felicitar-los i consolar-los i és també ocasió per
convidar tots els fidels a la renovació de la pròpia vida cristiana i a una
acció apostòlica més intensa” (n. 220).
Ens cal, doncs, preparar-nos per a la Visita. Des d’ara us convido a tots a
pregar pels fruits d’aquesta segona Visita Pastoral i els responsables dels
grups a preparar acuradament les reunions i els informes pertinents. Tot ho
hem de tenir a punt per a l’inici de la visita. Durant les setmanes prèvies
tindrem reunions preparatòries amb els responsables dels àmbits i grups,
convocarem una trobada a començaments del mes de novembre amb tots
els grups i donarem a conèixer més endavant el calendari de les reunions i
visites previstes.
Mn. Fidel Catalán, Rector

celebracions
◗ Ordenació presbiteral. Aquest diumenge, a les 6 de
la tarda, el Sr. Bisbe conferirà el sagrat orde del
presbiterat als diaques Mn. Carlos Valenciano i Mn. Víctor
Galindo. Encomanem-los en la pregària i acompanyem-los
en la celebració. Amb aquest motiu la Missa de les 8 del
vespre es trasllada a l’església de Sant Francesc i se
celebrarà a ¼ de 9 del vespre.
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. Aquest
diumenge, dia 15 d’octubre, memòria de Santa Teresa
de Jesús, en la Missa de les 12 del migdia se celebra
la festa de l’Arxiconfraria Teresiana. La parròquia felicita
ben cordialment les teresianes en la seva festa anual i
pel seu compromís en diversos àmbits de la pastoral
parroquial.
◗ Solemnitat de la Mare de Déu de la Salut. Dijous,
dia 19 d’octubre, celebrem a tota la diòcesi la festa de
la Mare de Déu de la Salut, patrona de la diòcesi. A la
Catedral se solemnitzarà en les misses de les 8 del matí,
les 12 del migdia i les 8 del vespre. Encomanem en
aquest dia especialment el nostre bisbe, el seu bisbe
auxiliar, els preveres i diaques, religiosos i laics de la
diòcesi.
◗ Escola de Pregària per a Joves. Divendres, dia 20
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, el Sr. Bisbe presidirà
l’Escola de Pregària per a Joves a la Catedral.
◗ Missa exequial. El dilluns dia 9 d’octubre a la Missa
de les 8 del vespre es va pregar per l’etern descans dels
nostres germans difunts Albert Egea Gómez, Màrius
Samarra Aruza i Antònia Uroz López, i es tingué un record
en l’aniversari del traspàs de Lluís Guillemot , Jacint Solà
i Ana Teresa Zambrana. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Inici de curs de la catequesi. Durant aquesta
setmana, de dilluns a dijous, a les 6 de la tarda iniciaran
les seves sessions els grups de catequesi de Primera
Comunió. Enguany són 74 infants de primer curs i 75
de segon. El dissabte dia 21 d’octubre, a 2/4 de 7 de
la tarda, participaran tots en la Missa Familiar.
◗ Recessos d’Emaús. Els dies 3, 4 i 5 de novembre
tindrà lloc el primer Recés d’Emaús organitzat per la
nostra parròquia per a noies. Serà a la Casa
d’Espiritualitat de la Sagrada Família de Rubí. Les
persones interessades a participar-hi poden contactar
amb Mn. Fidel.
◗ Consell Pastoral Parroquial. Dimarts, dia 17
d’octubre, a les 8 del vespre, tindrà lloc la reunió
ordinària del Consell Pastoral de la parròquia per tractar
especialment sobre la propera Visita Pastoral, que tindrà
lloc durant el mes de desembre.
◗ Campanya del Domund. Diumenge vinent, 22
d’octubre, tindrà lloc la Jornada mundial de les Missions
que va instituir l’any 1926 el papa Pius XI. En aquesta
jornada som convidats a pregar per tants missioners que
arreu del món fan present el Regne de Déu, a vegades en
situacions de perills i dificultats, i a oferir el nostre ajut
econòmic a través de la col·lecta.

agenda
◗ Catequistes de Life teen. El divendres 13 d'octubre
a 2/4 de 10 de la nit.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 16 d’octubre, a
les 6 de la tarda.
◗ Reunió informativa sobre la peregrinació diocesana
a Fàtima. Dimecres, dia 18 d’octubre, a les 7 de la
tarda, a la Sala Capitular.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 20 d’octubre, a
les 6 de la tarda.
◗ Rosari pels cristians perseguits. Dissabte, dia 21
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella del
Santíssim.
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