ROMERIA A MONTSERRAT
El diumenge 6 d’octubre, les parròquies de l’Arxiprestat de Terrassa
peregrinen en romeria al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat,
segons una tradició quasi mil·lenària.
Enguany la parròquia de la Mare de Déu del Carme n’és la coordinadora
dels actes juntament amb el Grup Avant de la Federació de Cristians de
Catalunya.
L’horari de la Romeria és el següent:
- Sortida a 2/4 de 6 del matí des de la parròquia de la Sagrada Família
per als que hi pugen a peu des de Terrassa. Arribada a la 1 del migdia
a Montserrat.
- Sortida dels autocars a les 9 del matí des del I.E.S. Terrassa, davant
del CAP Rambla. Arribada a les 10 del matí al Monestir.
- Rés del Sant Rosari, a 2/4 de 12 del migdia pel camí dels Degotalls
- Temps lliure per dinar i descansar.
- Concert d’orgue, a ¼ de 5 de la tarda, a la Basílica, a càrrec del
Sr. Joan Casals.
- Rebuda pel P. Abat, a ¾ de 5 de la tarda, a la Basílica.
- Missa Solemne a la Basílica, a les 5 de la tarda, presidida per
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Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, i concelebrada pels mossens
de l’Arxiprestat. Seguidament es retornarà a Terrassa en autocars.
Les 16 parròquies de l’Arxiprestat de Terrassa comencen el curs pastoral
als peus de la Mare de Déu sota l’advocació de Montserrat. És una
tradició que ve d’antic, i segons consta es remunta al segle XI.
Esdevé una ocasió per demanar un any més l’esguard de Maria i la seva
protecció per tot el treball apostòlic que des de parròquies i comunitats
es porta a terme i a la vegada és un motiu per estrènyer encara més els
llaços de comunió entre els cristians de l’arxiprestat.

celebracions
◗ Exèquies. El dilluns dia 9 de setembre, morí,
als 94 anys, la Sra. Pepita Trias Serra. Les
exèquies tingueren lloc el dimecres 11 de
setembre, a 2/4 de 12 del migdia. Al cel sigui.
◗ Festa de la Mare de Déu de la Mercè. Dimarts,
dia 24 de setembre, se celebra la festa de la
Mare de Déu de la Mercè, patrona de les tres
diòcesis de la Província eclesiàstica, Barcelona,
Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Se celebrarà
en l’horari de misses habituals i es pregarà
especialment per les nostres diòcesis.
◗ Festa de Sant Vicenç de Paül. Amb motiu de
la festa de Sant Vicenç de Paül, divendres, 27
de setembre, se celebrarà la Missa a 2/4 de 2
del migdia a la Capella de la Fundació Busquets.
Serà una ocasió per felicitar novament les Filles
de la Caritat per la seva dedicació, com a filles
de l’Església, als més necessitats.
◗ Casament. El proper dissabte, 28 de setembre,
a les 6 de la tarda, contrauran matrimoni Carlos
Miguel Vega Moroni i Cintia Isabel Domínguez
López.
◗ Comiat de Mn. Agustín Villalba. La celebració
de la Missa de comiat de Mn Agustín tindrà lloc
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 rectoriapoden fer la seva aportació a la sagristia o als
mossens de la parròquia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 16 de
setembre, en la Missa de les 8 del vespre es
pregà especialment pel descans etern dels
nostres germans difunts Laureano Alonso
Castaño, Maria Camacho Nieto, Rosa Oliart
Petit, Aurea Preixens Piñol i Pepita Trias Serra.
Descansin en pau.
◗ Ordenació. El diumenge 13 d’octubre a les 6
de la tarda el Sr. Bisbe ordenarà prevere al
diaca Mn. Pascal Mwunvaneza, i diaca al
seminarista Pedro Martínez.

activitats pastorals
◗ 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. 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 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) fins al dia 2
d’octubre.
◗ Consell Pastoral Parroquial. Dijous, 26 de
setembre, a les 8 del vespre, es reunirà el
Consell en sessió ordinària per preparar la
trobada parroquial d’inici de curs i fer
seguiment de les activitats pastorals en el
començament de curs.
◗ Nou col·laborador a la parròquia. A partir
de la setmana vinent s’incorpora com a nou
prevere per ajudar a la parròquia Mn. Miguel
Ángel Chavira, sacerdot mexicà que ha estat
enviat pel seu bisbe a realitzar estudis de
Litúrgia a l’Institut Superior de Litúrgia de
Barcelona. Celebrarà la missa a la Catedral
el dilluns a les 12 del migdia, el dimecres a
les 8 del vespre i el divendres a les 12 del
migdia. Atès que ell no parla encara català,
aquestes misses, de moment, se celebraran
en castellà.

agenda
◗ Adoremus. Dijous, 26 de setembre, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Sopar d’inici de curs dels grups de joves.
Divendres, 27 de setembre, a partir de les 8 del
vespre.
◗ Trobada de colònies. Diumenge vinent, 29 de
setembre, a les 6 de la tarda, a la Sala Capitular.
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