MES MISSIONER EXTRAORDINARI
El 30 de novembre de 1919, ara fa cent anys, el papa Benet XV va
publicar la carta apostòlica “Màximum illud” sobre la propagació de la
fe en el món sencer. Ho feia un any després de l’acabament de la Primera
Guerra Mundial, que tants estralls havia causat en el món i que afectà
també greument les missions de l’Església. El Papa convidava aleshores
a rellançar l’acció missionera de l’Església i confiava que “les missions
tornessin a reverdir plenes de vida, guarides ja de les profundes i perilloses
ferides que els ha ocasionat la guerra” (MI núm. 109), rellançant la missió
que s’adreça als pobles que no coneixen encara la fe catòlica.
Aquest document centenari ha esdevingut, amb el pas dels anys, un
referent per als documents pontificis posteriors sobre l’acció missionera
de l’Església enmig del món. Fruit d’aquest rellançament, el seu successor,
el papa Pius XI, l’any 1922 incorporà a la Santa Seu les quatre obres
missioneres que havien nascut en l’àmbit privat, i que són Propagació de
la Fe, Santa Infància, Sant Pere Apòstol i la Pontifícia Unió Missional, que
passaren a ser instituïdes com a Obres Pontifícies. El Concili Vaticà II,
anys a venir, promulgarà el decret “Ad gentes”, l’any 1965, sobre l’acció
missionera de l’Església, i els diversos papes hi han fet referència en el
seus documents magisterials.
Per tal de commemorar el centenari d’aquest document, el papa Francesc
ha convocat tota l’Església a celebrar un mes missioner extraordinari,
amb el lema Batejats i enviats, que ens ha d’ajudar a tots a sentir viva
i pròpia la missió evangelitzadora de l’Església, seguint el mandat de
Jesucrist. Esdevenir deixebles missioners esdevé un tret de la identitat
de la comunitat eclesial i, per tant, de cada batejat.
Els actes previstos a la nostra diòcesi per celebrar aquest aniversari són:
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✢Divendres, 4 d’octubre: Missa a la Catedral a les 8 del vespre,
presidida pel Sr. Bisbe, amb motiu de l’inici del Mes Missioner
Extraordinari.
✢Diumenge, 6 d’octubre: Vespres Solemnes, a les 18.40h, presidides
pel Sr. Bisbe, en el Monestir de les dominiques de Sant Domènec de
Guzmán, a Sant Cugat del Vallès.
✢Dissabte, 19 d’octubre: Tren missioner a Montserrat, amb infants i
joves de totes les diòcesis de Catalunya.
✢Diumenge, 20 d’octubre: Vespres Solemnes, a les 18.30h, presidides
per Mn. Fidel Catalán, Vicari Episcopal, en el Monestir de carmelites de
Jesús Diví Obrer i Sant Josep Obrer de Terrassa.

celebracions
◗ Pregària de l’Església. A partir del dimarts
cada matí de dilluns a divendres tindrà lloc a 2/4
de 9 la pregària comunitària de Laudes. I a partir
del diumenge 20 d’octubre a les 7 de tarda cada
diumenge la Pregària comunitària de Vespres.
◗ Celebració de Sant Francesc. El proper
diumenge 6 d’octubre, amb motiu de la proximitat
de la festa de Sant Francesc, Mn. Fidel Catalán
presidirà la Missa a l’Església de Sant Francesc,
tot felicitant la comunitat que s’aplega en aquell
temple setmanalment.
◗ 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
rectoria- poden fer la seva aportació a la
sagristia o als mossens de la parròquia.
◗ Ordenació sacerdotal. El diumenge 13
d’octubre, a les 6 de la tarda, a la Catedral, el
Sr. Bisbe ordenarà prevere Mn. Pascal
Mwunvaneza, i diaca, Pedro Martínez. Amb
aquest motiu, la Missa de les 8 del vespre es
traslladarà a l’església de Sant Francesc i se
celebrarà a ¼ de 9 del vespre.
◗ Missa d’acció de gràcies per les Darderes. El
proper dissabte, 5 d’octubre, a les 11 del matí,
Mons. Saiz Meneses presidirà la Missa a la
Catedral amb motiu del centenari de l’arribada
a Terrassa de la primera comunitat de
Franciscanes Missioneres de la Nativitat de
Nostra Senyora (Darderes). La comunitat
parroquial felicita les darderes per aquest feliç
aniversari de dedicació i entrega als necessitats
i les persones grans.
◗ Inici de la Missa familiar. Amb motiu de la
festa de Sant Vicenç de Paül, El proper
dissabte, dia 5 d’octubre, començarà la
celebració de la Missa familiar, a 2/4 de 7 de
la tarda.
◗ Exèquies. El divendres 20 de setembre, morí la
Sra. Maria Mercè Gall Ribas als 48 anys. Les
exèquies tingueren lloc el diumenge 22 de
setembre a les 11 del matí. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 23 de
setembre, en la Missa de les 8 del vespre, es
va pregar especialment per l’etern descans dels
nostres germans difunts Consuelo Andreu
Santanach, Angelina Casas Trullols i Maria Mercè
Gall Ribas. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc el proper diumenge, dia 6 d’octubre.
Les persones que vulguin participar-hi poden
inscriure-s'hi encara en l’horari del despatx
parroquial, el dilluns i el dimecres de 6 a 8 de la
tarda.
◗ Inici de la catequesi parroquial. Dilluns, 30
de setembre, a les 6 de la tarda, tindrà lloc la
reunió general de les catequistes de Primera
Comunió. Durant aquesta setmana es faran les
reunions de pares a la Catedral a 2/4 de 9 del
vespre, el dimecres els de primer curs, i el
dijous els de segon curs. Els infants
començaran les sessions de catequesi a partir
del 7 d’octubre.
◗ Inscripcions i inici de l’esplai. El proper
dissabte, 5 d’octubre, iniciarà les seves
activitats l’Esplai 0.5, a 2/4 de 5 de la tarda.
La reunió de pares tindrà lloc aquell mateix
dia, a ¾ de 5 de la tarda, en el Centre Sant
Esperit (Núm. 5). Les inscripcions es podran
fer el mateix dissabte, a partir de 2/4 de 8 del
vespre, i el dissabte 19 d’octubre, en horari
d’esplai.
◗ Col.lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrem col·lecta extraordinària per fer
front a les despeses de la parròquia. Durant el
temps d’estiu els ingressos han disminuït
notablement ja que molta gent ha marxat de
vacances, però les despeses s’han mantingut.
Ara és urgent equilibrar l’economia parroquial,
i això depèn de tots els feligresos, ja que tots
participem i ens beneficiem d’un temple en bon
estat, amb bones instal·lacions i una intensa
activitat pastoral.
Probablement heu notat que ens tauletes hi
ha butlletes per inscriure’s com a subscriptor
de la parròquia. És una bona manera de
col·laborar-hi!. També es pot col·laborar amb
un donatiu a un d'aquests dos comptes
corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

agenda
◗ Càritas parroquial. Dijous, 3 d’octubre, a les 8
del vespre.
◗ Consell Arxiprestal. Divendres, 4 d’octubre, a
2/4 de 10 de la nit, en el Centre Eclesial.
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