UN NOU CURS PASTORAL
Ens trobem iniciant un nou curs a la nostra parròquia. Els diversos grups
comencen les reunions per tal d’organitzar el treball i les activitats a
realitzar. Els calendaris comencen a omplir-se.
Ara bé, és bo que tinguem present el marc en el qual ens situem i que,
d’alguna manera, condiciona tot el que ens disposem a fer i hi dóna una
orientació determinada.
El Pla Pastoral Diocesà, en la seva introducció, a l’apartat primer (Deixebles
missioners cridats a la santedat), ens recorda que tota l’activitat de l’Església
ha d’estar impregnada d’aquesta nova evangelització, des d’aquest anunci
joiós que fa als cristians sortir d’ells mateixos, de les seves estructures, per
tal d’anunciar a la nostra societat la Bona Nova. Seguint les paraules
d’Evangeliï gaudium. El papa Francesc afirma “somnio amb una opció
missionera capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els
horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial esdevingui un camí adequat
per a l’evangelització del món actual més que per a l’autopreservació”.
El mateix papa té unes paraules molt esperançadores sobre la importància
de la parròquia en aquest context de nova evangelització i d’Església en
sortida a la trobada de cada persona. En l’exhortació Evangeliï gaudium,
afirma que la parròquia no és una estructura caduca; precisament perquè
té una gran plasticitat, pot prendre formes molt diverses que requereixen
la docilitat i la creativitat missionera del Pastor i de la comunitat. Encara
que certament no és l’única institució evangelitzadora, si és capaç de
reformar-se i adaptar-se contínuament, continuarà essent “la mateixa
Església que viu entre les cases dels seus fills i de les seves filles”. Això
suposa que realment estigui en contacte amb les llars i amb la vida del
poble, i no esdevingui una prolixa estructura separada de la gent o en un
grup de selectes que es miren a si mateixos.
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Fent referència a la vida de la comunitat parroquial, un autor modern
nord americà, Rod Dreher, en la seva obra “La opción benedictina”, fa
referència a quatre aspectes que cada comunitat parroquial hauria de
redescobrir i de cuidar:
- la formació cristiana dels seus membres, coneixent les arrels i els
fonaments de la fe;
- la centralitat de les celebracions litúrgiques, així com també de la
pregària i l’adoració;
- una vida personal més disciplinada i ascètica, amb més sentit de
ser membres d’una comunitat en la qual cal col·laborar;
- evangelitzar a través de la pràctica del bé i la caritat, i la
contemplació de la bellesa.
Potser no són coses noves les que demana aquest autor, però ben
probablement caldria redescobrir-les i reflexionar-hi, al llarg d’aquest nou
curs, en la nostra comunitat parroquial, per tal de complir amb la missió
que tenim encomanada com a cristians.

celebracions

activitats pastorals

◗ Baptismes. Aquest cap de setmana, entre
dissabte, dia 14, i diumenge, dia 15, reben el
baptisme els infants Emma Jaqueline Bouchet
Llistosella, Luis Alberto Fernández Izquierdo,
Manuela Valentina Fernández Molina, Martina
López Martínez, Althea Ortiz Quintana, Francesc
Rodríguez López i Gustavo Eduardo Stopiello
Fernández.

◗ Inscripcions a la catequesi. Les inscripcions a
la catequesi tenen lloc el dimarts i el dijous, de 6
a 8 de la tarda, a partir del dia 17 de setembre,
en el despatx parroquial, fins a final d’aquest mes.
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.

◗ Missa rociera. Aquest dissabte, 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.

◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc el diumenge dia 6 d’octubre. Les
persones que vulguin participar-hi poden
inscriure-s'hi en l’horari del despatx parroquial
(dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 8 de la
tarda).

◗ Represa de l’Adoració al Santíssim a Sant
Francesc. A partir del proper dimecres, dia 18
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.
◗ Comiat de Mn. Agustín Villalba. La celebració
de la Missa de comiat de Mn Agustín ha canviat
de data, i finalment serà el diumenge dia 6
d’octubre a les 8 del vespre. Les persones que
vulguin col·laborar en el regal que se li farà
-mobles per a la seva nova rectoria-, poden fer la
seva aportació a la sagristia o als mossens de la
parròquia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 9 de setembre,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans de la nostra germana difunta
Antònia Queralt Cucurella i Herbé Caillou.
Descansin en pau.

◗ Curset del CPM. El primer curset per a les
parelles que properament contrauran matrimoni
tindrà lloc els dies 17 i 19, i 24 i 26 d’aquest
mes de setembre. Diumenge vinent, 22 de
setembre, participaran en la Missa de les 8 del
vespre.
◗ Columbaris. L’Espai Memorial de la Catedral
acull un bon nombre de columbaris gràcies a la
gestió que realitza l’empresa Coral, en un espai
digne i recollit, que convida a la pregària. Les
persones interessades a rebre’n informació i a
adquirir-ne un es poden adreçar directament a
la sagristia o bé a la pròpia empresa, que ha
canviat l’adreça de les seves oficines i ara es troba
al C. del Vall núm. 67, 1r1ª de Terrassa.

agenda
◗ Preveres i diaques de l’Arxiprestat. Dilluns, 16
de setembre, a la 1 del migdia en el Centre
Eclesial.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 16 de
setembre, a les 5 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Dilluns, 16 de setembre,
a les 6 de la tarda.
◗ Coordinadors dels Recessos d’Emmaús.
Dimarts, 17 de setembre, a les 8 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 18 de
setembre, a les 5 de la tarda.
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