UN NOU RECÉS PARROQUIAL
Els propers dies 8 (a partir de les 18 h), 9 i 10 de novembre (fins a les 16h) a la
Casa d’Espiritualitat de Santa Maria de Lavern (Subirats), a només 40 minuts de
Terrassa, tindrà lloc un nou recés d’Emaús per a homes de la nostra parròquia.
Aquest recés està basat en la lectura de l'evangeli de Sant Lluc 24:13-35, que fa
esment de la població d’Emaús, en la qual Jesús ressuscitat es va aparèixer a dos
deixebles que tornaven a casa seva cansats i desanimats. Aquells deixebles van
descobrir el sentit de llurs vides i van sortir plenament renovats a través de la trobada
amb el Senyor.
A partir d’aquest passatge tan important, els recessos d’Emaús esdevenen una nova
forma d’evangelització a l’Església que fa que les persones es retrobin amb Jesús a
través d’aquesta experiència. Es tracta d’una trobada íntima i personal amb l’Amor de
Déu. Són una oportunitat perquè aquelles persones que estiguin en actitud de recerca
o no coneixen Jesús, puguin trobar-lo i fer experiència de la seva presència sanadora
i vivificadora.
Aquest recés consisteix a retirar-se 48 hores del bullit i tràfec quotidià en un lloc
apartat. Precisament, allà el que es fa és “apartar-se” del que és habitual, de tot
allò que ens distreu constantment i no deixa que connectem amb Déu. Sentiràs
la seva presència i renovaràs la vida des del cor. Comprendràs que Déu és Amor i
que t’estima. És un “regal” que li faràs a la teva vida per trobar-te amb el Senyor
cara a cara.
Moltes persones de prop i de lluny han fet aquesta experiència de participar en un
recés d’Emaús, i n'han sortit renovats i enfortits en la seva fe i el seu compromís,
en la relació amb els altres i amb un mateix. Ells, millor que ningú, poden explicar
la seva experiència personal.
Les persones interessades a participar-hi poden contactar a través de
emaussantesperit@gmail.com i demanar informació, o bé adreçant-se a Mn. Fidel o
als responsables dels recessos a la parròquia: Luis Escauriaza: Tel. 692 28 72 09 i
Joan Vallhonrat: Tel. 688 90 68 68. El formulari d’inscripció es troba a:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIBMGeIMToyNGrX4kyGyQcfwrZ4DC
R5Zotzc0gkO035giYfA/viewform?embedded=true
A les Parròquies Sant Esperit i Sant Valentí de Terrassa
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El setembre de l’any 2014, en l’etapa pastoral del seminari, vaig ser destinat a les
parròquies Sant Esperit i Sant Valentí de Terrassa. Durant aquell any el Sr. Bisbe
em va ordenar de Diaca a la Catedral, el 30 de novembre, amb cinc companys més.
Al cap de gairebé un any, vaig ser ordenat de sacerdot el 18 d’octubre, en la
vigília de la Solemnitat de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la Diòcesi, i
vaig rebre el nomenament de vicari d'aquestes dues parròquies de Terrassa.
En el ministeri sacerdotal, com sabem, hi ha la disponibilitat a ser enviat allà
on el Senyor i la seva Església ens necessitin. Ara, després de cinc anys amb
vosaltres, en aquest temps de discerniment i entrega a la crida que el Senyor
m’ha fet a la vocació sacerdotal, el Sr. Bisbe em destina a Granollers amb el
nomenament d’Adscrit a la Parròquia de Sant Esteve, vivint a la Parròquia de la
Mare de Déu de Fàtima, i seguint, després de 3 anys, com a Administrador
Parroquial de les parròquies de la Mare de Déu de l’Esperança de La Batllòria
i de Sant Vicenç de Gualba.
Us demano que continueu pregant per mi; jo continuaré pregant per aquestes
dues comunitats de Terrassa.
Units en l’oració davant del Sagrari.
Mn. Agustín Villalba Bellido

celebracions

activitats pastorals

◗ Festa de la Mare de Déu del Pilar. Aquest
dissabte, 12 d’octubre, festa de la Mare de Déu del
Pilar, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses presideix la
missa a les 12 del migdia a la Catedral amb la
participació dels membres del Centre Aragonès de
Terrassa. Aquest dia, l’horari de celebracions serà a les
9 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre; no se
celebrarà la Missa familiar de 2/4 de 7 de la tarda.

◗ Reunió dels responsables de l’acolliment de
baptismes i de matrimoni. Dimecres, 16 d’octubre, a
les 9 del vespre, tindrà lloc la primera reunió del curs
dels matrimonis que ajuden en la preparació de
baptismes i de parelles que sol·liciten contreure
matrimoni (CPM). En aquesta ocasió els acompanyarà
amb la seva reflexió Mn. Xavier Farrés, delegat
episcopal de Pastoral Familiar.

◗ Ordenació sacerdotal. Aquest diumenge, 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 aquest 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.

◗ Trobada diocesana de confraries i germandats. El
proper dissabte, 19 d'octubre, a les 11 del matí,
tindrà lloc, en el Santuari de la Mare de Déu de la
Salut, la primera trobada diocesana de confraries i
germandats. De la nostra parròquia, hi participaran
els membres de la Confraria del Sant Crist. A les 12
del migdia, el Sr. Bisbe presidirà la Missa solemne
en el Santuari.

◗ Missa d’inici de curs de catequesi. El proper
dissabte, dia 19 d’octubre, hi participaran els infants
de catequesi, amb motiu de l’inici de curs. Prèviament,
a ¾ de 6 de la tarda, tindrà lloc la reunió de pares i
mares amb el mossèn.

◗ Jornada Mundial de les Missions. Tindrà lloc el
proper cap de setmana. El lema d’enguany és “Batejats
i enviats”. Aquesta jornada ens ajuda a expressar el
dinamisme evangelitzador de la nostra fe i el compromís
amb l’activitat missionera de tota l’Església, així com
també el suport a la tasca evangelitzadora dels
missioners en els països més pobres amb l’ajut
econòmic i la pregària.

◗ Solemnitat de la Mare de Déu de la Salut. El proper
dissabte, 19 d’octubre, se celebra la solemnitat de la
Mare de Déu de la Salut, patrona de la diòcesi. A la
Catedral se solemnitzarà en la missa de les 9 del matí.
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. El proper
diumenge, dia 20 d’octubre, en la Missa de les 12 del
migdia se celebrarà la festa de l’Arxiconfraria Teresiana.
Participaran també en la Pregària de Vespres, a les 7 de
la tarda. Un any més, la parròquia felicita les teresianes
pel seu testimoni de fe i el compromís en els diversos
àmbits de la pastoral.
◗ Vespres Missioneres al Monestir de carmelites. El
proper diumenge, 20 d’octubre, Mn. Fidel Catalán, Vicari
Episcopal, presidirà les Vespres en el Monestir de
carmelites Jesús Diví Obrer i Sant Josep Oriol de Terrassa,
a 2/4 de 7 de la tarda, amb motiu del Mes Extraordinari
Missioner.

agenda

◗ Jornades Transmet. Els dies 26 i 27 d’octubre, tindran
lloc les jornades de formació que organitza la diòcesi
per a preveres i diaques, religiosos i laics. Enguany el
tema de reflexió serà “La missió de l’Església. El primer
anunci per a la Nova Evangelització”. L’horari és:
◆ Dissabte 26 d’octubre, en el Centre Borja, a Sant
Cugat del Vallès:
- 11h presentació i conferència, a càrrec de Mons.
Alfons Carrasco, Bisbe de Lugo i membre de la
Comissió episcopal de Seminaris i Universitats.
Col·loqui posterior.
- 13h presentació de les accions del Pla Pastoral
Diocesà per al curs.
- 14h dinar.

◗ Reunió d’Universitaris. Aquest dissabte, a les 9 del
vespre.

- 16h presentació d’experiències de primer anunci
amb infants, joves i adults a la diòcesi de Terrassa.

◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 18 d’octubre, a 2/4
de 7 de la tarda.

- 18h cloenda.

◗ Inscripcions a l’esplai. Dissabte que ve, 19 d’octubre,
a 2/4 de 5 de la tarda.

-10.30h Trobada diocesana d’infants a la Plaça Vella.

◗ Escola de Pregària per a Joves. Dissabte, 19
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, al Santuari de La Salut.

◆ Diumenge 27 d’octubre, a Terrassa:

- 12h Missa Solemne a la Catedral, presidida pel
Sr. Bisbe.
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