GRUP DE PREGÀRIA PER LES
VOCACIONS
Davant els reptes que suposen els constants canvis en el món d’avui, i
d’una societat cada vegada més diversa i més líquida, l’Església no
pot oblidar mai que ha de ser signe sempre del Crist Bon Pastor, que
surt cap a fora, com un hospital de campanya, a buscar l’ovella perduda,
a guarir la que ha quedat ferida; i que, en comunitat, es reuneix per
pregar a Déu per totes les persones que en viuen allunyades. L’amor
del Crist ens hi obliga.
Les comunitats cristianes, més que mai, s’han de reunir juntes per
pregar. Els membres del Cos de Crist que formen l’Església no poden
estar dividits en parts que preguen cada una per la seva banda. perquè
el Senyor ens ensenya que “on n'hi ha dos o tres de reunits en el meu
nom, jo sóc allí enmig d'ells”. (Mt 18, 20).
I, enmig d’una Europa que sembla haver perdut la consciència de les
seves arrels cristianes, hem de pregar més que mai perquè no faltin a
l’Església universal bons pastors que donin la vida per les ovelles i les
estimin. Que facin olor d’ovella i que estenguin ponts perquè l’home
pugui trobar Déu.
En veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada com
les ovelles sense pastor, se n'apiadà, i digué als seus deixebles: «La
collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l'amo dels
sembrats que hi faci anar més segadors. (Mt 10,1.6-8)
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Per això, a la nostra parròquia existeix un grup de pregària per les
vocacions, que es reuneix per pregar i demanar a l’Amo dels sembrats
sants pastors, per les comunitats i el món. Hem de prendre la
consciència que realment necessitem pregar per les vocacions al
sacerdoci, i tant de bo aquest grup augmentés i perseverés. Depèn de
l’obertura de cor i la disponibilitat de cadascú.
Si sabéssim pregar realment, junts, amb humilitat i perseverança, amb
fe i esperança, veuríem com el Senyor ens concediria allò que li
demanéssim. “I tot allò que demanareu al Pare en nom meu, ell us ho
concedirà”. (Jn 15, 16)

Vespres vocacionals. El diumenge 14 d’octubre, a les 7 de la
tarda, s’iniciarà de nou la Pregària comunitària de Vespres a la
Capella del Santíssim. Es convida especialment totes les persones
del Grup de Pregària per les Vocacions, així com a aquelles
persones que vulguin afegir-s’hi

celebracions

activitats pastorals

◗ Inici de la Missa Familiar. A partir d’aquest
dissabte es torna a celebrar la Missa Familiar a
2/4 de 7 de la tarda, coincidint amb l’inici
d’activitats de l’esplai.

◗ 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.

◗ Pregària del Rosari per la intenció del Sant Pare.
El Papa Francesc ha convidat a resar el Sant Rosari
durant aquest mes d’octubre per demanar la
protecció de l’Església contra el maligne. Anb
aquesta intenció el proper dimarts 9 d’octubre a les
19h al Cambril de la Mare de Déu de Montserrat es
farà la pregària del rosari.

◗ Inici de curs dels acollidors de baptismes i
matrimonis. El proper dimecres, 10 d’octubre, tindrà
lloc la primera trobada dels acollidors de baptisme i
de matrimonis de la parròquia. Serà a les 9 del
vespre, amb la celebració de l’Eucaristia i,
seguidament, una reunió conjunta.

◗ Festa de la Mare de Déu del Pilar. Divendres,
dia 12 d’octubre, festa de la Mare de Déu del
Pilar, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses presidirà la
missa a les 12 del migdia a la Catedral, amb la
participació dels membres del Centre Aragonès de
Terrassa. Aquell dia l’horari de celebracions serà a
les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Exèquies. El proppassat dijous 27 de setembre,
a les 11 del matí, se celebraren les exèquies per
la Sra. Pepita Larroya Castan, que havia mort el
dimarts als 94 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. En la Missa del dilluns 1 d’octubre,
a les 8 del vespre, es va pregar especialment per
l’etern descans dels nostres germans difunts Pepita
Larroya Castan, Jaume Lluch Colomer i Cecilio Solbas
Sánchez.

agenda
◗ Recés d’inici de curs per als preveres i diaques
de la diòcesi. Dilluns, 8 d’octubre, a les 11 del
matí, al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès.
◗ Adoremus. Dijous, 11 d’octubre, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.

◗ Convivència de joves. El proper cap de setmana
tindrà lloc, en el Casal del Roser de Gisclareny, la
primera convivència de curs dels grups de joves de
la parròquia (Life teen).
◗ Càritas arxiprestal. El projecte del “Racó de
les firaires” s’ha reconvertit en “ENFILART” i ara
tindrà un objectiu més dirigit a la inserció laboral.
Les persones participants faran cursos de tres
mesos amb continguts d’aprenentatge de costura
a mà i a màquina, coneixements de l’idioma i
eines i tècniques de venda i relació amb els
clients. Es necessiten voluntaris per ensenyar a
cosir i una màquina owerlock.
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la primera col·lecta extraordinària després
del temps d’estiu per sufragar les despeses dels
desperfectes ocasionats per les pluges de l’estiu.
També es pot col·laborar fent-se subscriptors 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.

RECÉS D’EMAÚS
Un Recés d’Emaús és una trobada, de divendres a la tarda a diumenge a la tarda, en una casa
d’espiritualitat. Durant la trobada hi ha xerrades, moments de pregària, temps per compartir en
grup, música, dinàmiques diverses i testimonis de fe de persones que expliquen com la seva vida
ha canviat i ha trobat veritablement sentit.
S’anomena recés perquè es tracta d’una trobada allunyada de la realitat quotidiana en la qual es
possibilita el trobament amb un mateix a través de la trobada amb Crist. Per a molts suposa una
primera trobada, per a altres més aviat un retrobament. Ajuda a revifar una flama que no sempre
és fàcil de mantenir encesa en la vida.
El seu nom ve d’Emmaús, un poblet prop de Jerusalem en què va tenir lloc una trobada especial
de dues persones amb Jesús de Natzaret (Llc 24, 13-35). Aquelles persones van descobrir el sentit
de llurs vides i en van sortir plenament renovades.
Moltes persones han fet aquesta experiència, i han sortit renovats i enfortits en la seva fe i el seu
compromís, en la relació amb els altres i amb un mateix.
Els propers recessos tindran lloc del dia 26 al 28 d’octubre per a dones, i del dia 23 al 25 de
novembre per a homes. Informació a emaussantesperit@gmail.com
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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