100 ANYS DE DARDERES A TERRASSA
Aquest dissabte, a les 11 del matí, Mons. Saiz Meneses presideix la
Missa a la Catedral amb motiu dels actes del centenari de la presència
de les Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora a la
nostra parròquia i ciutat.
La fundació d’aquesta comunitat es va començar a preparar des de l’any
1916, quan Mn. Lluïs Ubach, beneficiat del Sant Esperit, va enviar una
carta a la M. General de la congregació manifestant-li el seu desig que
aquestes religioses establissin una comunitat a Terrassa per vetllar els
malalts a les seves llars. Posteriorment el Sr. Utset, regidor de
l’Ajuntament amb una comissió de la “Junta del Amigo del Enfermo de
Terrassa” va renovar aquesta sol·licitud. Després de diverses converses
amb les responsables de la congregació, finalment va ser el mes
d’octubre de l’any 1919 quan es va establir la primera comunitat de
religioses darderes a Terrassa, al carrer Església número 9, en una casa
que va donar la Sra. Antònia Escursell a la congregació.
Al llarg d’aquests cent anys, les religioses darderes han estat fidels al
seu carisma, ja que “Nostre Senyor vol ser servit en els malalts i els
necessitats”. Han mantingut el seu carisma original vetllant els malalts
a les seves llars particulars sempre que ha calgut, han acollit també
senyores que s’havien quedat sense família ni recursos econòmics i
joves malaltes, han tingut residència per a joves obreres i per a noies
sense família, han format, a la vegada, joves d’acció catòlica, han
regentat un col·legi apostòlic per a la formació, i finalment, des de fa
justament trenta anys, tenen la residència de Sant Josep Oriol, on
acullen persones grans.
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Cal fer esment, també, de la seva col·laboració en la vida de la
comunitat parroquial al llarg d’aquests anys ajudant en la litúrgia en
les celebracions, participant-hi en el Consell Pastoral Parroquial, en la
pastoral de la salut i la visita als malalts i persones grans, essent-hi com
a catequistes, participant-hi en les activitats de joves, sempre obertes
a les necessitats dels feligresos de la parròquia.
És per tot això que la comunitat parroquial les felicita de tot cor i els
agraeix la seva presència i testimoni de consagració al Senyor al llarg
de tants anys, seguint les petjades del Dr. Francesc Darder, amic de
Sant Josep Oriol. Agraïm al bon Déu que s’hagi fet present a tantes
persones necessitades de la nostra ciutat en les seves llars o en les
diferents obres apostòliques que han regentat, a través de les religioses
que han servit aquesta comunitat com a expressió de l’amor i la
misericòrdia de Déu. I, finalment, encomanem en la pregària la
comunitat actual, que continua fent present aquella estela de santedat
dels orígens, i a tota la Congregació perquè continuï donant resposta
des del seu carisma als reptes que el moment actual presenta en
l’atenció a les persones grans, malaltes i necessitades.

celebracions

activitats pastorals

◗ Comiat de Mn. Agustín Villalba. Aquest
diumenge, a les 8 del vespre, Mn. Agustín Villalba
celebra la Missa en acció de gràcies per aquests
anys de col·laboració a les parròquies del Sant
Esperit i Sant Valentí. Les persones que vulguin
col·laborar en el regal que se li fa -mobles per a la
seva nova rectoria- encara poden fer la seva
aportació a la sagristia o als mossens de la
parròquia.
◗ Festa de la Mare de Déu del Roser. Aquest
dilluns, en la Missa de les 8 del vespre, hi
participarà la Schola Cantorum de Terrassa, en
escaure’s la festa de la seva patrona, la Mare de
Déu del Roser.
◗ Ordenació sacerdotal. El proper diumenge, 13
d’octubre, a les 6 de la tarda, a la Catedral,
el Sr. Bisbe ordenarà prevere Mn Pascal
Mwunvaneza, que havia col·laborat a la nostra
parròquia com a seminarista, i diaca, Pedro
Martínez. Encomanem-los en la pregària i
acompanyem-los en aquell dia. 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 exequial. En la Missa de les 8 del vespre
de dilluns passat, 30 de setembre, es va pregar
especialment per l’etern descans de les nostres
germanes difuntes Engràcia Camí Soler i Trinitat
Plaza Martínez. Descansin en pau.

moviment de tresoreria
SETEMBRE 2019
Ingressos
Col·lecta 01/09
Col·lecta 08/09
Col·lecta 15/09
Col·lecta 22/09
Col·lecta 29/09
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades
Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència
Déficit

1.152,48
1.065,67
1.686,32
1.343,65
1.510,54
1.595,61
750,00
419,00
9.523,27
1.677,92
1.583,36
1.444,27
4.391,91
9.097,46
425,81
9.636,39

◗ Inscripcions i inici de l’esplai. Aquest dissabte
inicia les seves activitats l’Esplai 0.5,a 2/4 de 5 de la
tarda. La reunió de pares té 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. Aquest cap de setmana
tindrem col·lecta extraordinària per fer front a les
despeses de la parròquia. Tal com es va informar
degudament el proppassat cap de setmana, 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, ja
que en aquest any acumulem un dèficit notable, 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.
També es pot fer, i és altament recomanable, a
través d’una subscripció periòdica a la parròquia.
En les tauletes hi ha butlletes per inscriure-s'hi.
També es pot col·laborar amb un donatiu a un
dels dos comptes corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Romeria a Montserrat. Aquest diumenge les 16
parròquies de l’Arxiprestat de Terrassa peregrinen
al Santuari de Montserrat a posar als peus de la
Mare de Déu el nou curs pastoral a les nostres
comunitats. Unim-nos-hi participant dels actes o
bé amb la pregària personal i comunitària des dels
nostres llocs.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 9 d’octubre, a
les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis, i
Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, 10 d’octubre, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
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