LA NOSTRA FORMACIÓ PER
ANUNCIAR L’EVANGELI
L’actual Pla Pastoral de la diòcesi, que orienta tot el treball diocesà i
parroquial, està emmarcat en la necessitat d’anunciar l’Evangeli a la nostra
societat. El papa Francesc recorda sovint que hem de ser una Església en
sortida, a l’encontre de la persona, per tal d’anunciar el gran missatge de la
salvació als nostres germans i conciutadans. Però per fer això som conscients
que necessitem preparar-nos, perquè és una situació nova per a nosaltres i
no ens van formar en el seu moment per afrontar-la. Aquest nou repte demana
una formació concreta.
És per això que des del bisbat, per tal d’ajudar-nos, s’organitzen unes
jornades de formació que ens hem de sentir ben nostres, adreçades a
cadascun dels cristians i especialment als que col·laboren en activitats
pastorals de la parròquia.
Aquestes Jornades Transmet tindran lloc la setmana vinent, els dies 26 i 27
d’octubre i estan adreçades a tots: preveres, 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 previst 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:
El primer anunci de la fe per la Nova evangelització.
Col·loqui posterior.
· 13h presentació de les accions del Pla Pastoral Diocesà per al curs.
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· 14h dinar.
· 16h presentació d’experiències concretes de primer anunci de la fe amb
infants, joves i adults, que ja s’estan fent a la diòcesi de Terrassa.
· 18h cloenda.
- Diumenge 27 d’octubre a Terrassa:
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· 10.30h Trobada diocesana d’infants a la Plaça Vella a càrrec del grup
Bufanúvols d’en Pau Tarruell: com fer l’anunci de l’evangeli als infants
amb animació musical i danses.
· 12h Missa Solemne a la Catedral, presidida pel Sr. Bisbe.
Es pot participar en tota la jornada cada un dels dos dies, o bé, si és
dificultós, es pot participar només en actes concrets dels que estan
organitzats.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest dissabte, a les 5 de la tarda
reben el baptisme els infants Keyra Nicolet Arias
Velasco i Samyra Asensio Cortés. I el diumenge, a
la 1 del migdia, els infants Jana Barreda Rodríguez,
Quim i Aritz Grau Fernández, Adrián Gutiérrez
Martínez i Ona Querol Crespo.
◗ Solemnitat de la Mare de Déu de la Salut.
Aquest 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. A
les 12 del migdia, el Sr. Bisbe presidirà la Missa
en el Santuari diocesà de la Mare de Déu de la
Salut.
◗ Missa familiar d’inici de catequesi. Aquest
dissabte s’incorporen els infants de la catequesi
a la Missa familiar de 2/4 de 7 de la tarda.
Prèviament, a les 6 de la tarda, Mn. Fidel tindrà
una reunió amb els pares i mares dels infants.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 14 d’octubre, en
la Missa de les 8 del vespre, es pregà per l’etern
descans de la nostra germana Emília Ramírez Cruz.
Descansi en pau.
◗ Les relíquies de Santa Bernardette a la
Catedral. El diumenge 3 de novembre, la Catedral
acollirà les relíquies de Santa Bernardette, que es
troben itinerant per totes les catedrals espanyoles.
A les 11.45 del matí seran rebudes solemnement
a l’atri del temple i entraran en processó fins a
l’altar major, on seran col·locades per a la Missa.
En acabar la celebració dominical, seran
traslladades davant la imatge del Crist Jacent, on
estaran per a la veneració dels fidels fins a les 2
del migdia, i novament, a partir de les 6 de la
tarda i fins a les 9 del vespre. L’endemà dilluns,
després de la Missa de les 8 del matí, seran
traslladades a les Esglésies de Sant Pere, on
estaran exposades al temple de Santa Maria. A la
tarda, a les 7, el Sr. Bisbe presidirà la Missa i,
seguidament, tindrà lloc la processó de les torxes
pel recinte i la plaça. El dimarts al matí, les relíquies
continuaran el seu itinerari fins a la Catedral de
Barcelona. Acollim amb gran i profunda devoció les
relíquies d’aquella humil noia que rebé el missatge
de la Mare de Déu a Lourdes.

activitats pastorals
◗ Jornada Mundial de les Missions. Aquest cap
de setmana l’Església celebra la Jornada Mundial
de les Missions, el Domund. El lema d’enguany és
“Batejats i enviats”. Aquesta jornada, emmarcada
en el Mes extraordinari Missioner que ha decretat
el papa Francesc, ens ajuda a expressar el
dinamisme evangelitzador de la fe i el compromís
amb l’activitat missionera de tota l’Església, així
com també recolzar la tasca dels missioners en els
països més pobres amb l’ajut econòmic i la
pregària. Aquest mateix dia, a 2/4 de 7 de la tarda,
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 aquest motiu.
◗ Recessos parroquials. Tal com es va informar
en el Butlletí la setmana passada, durant aquest
proper mes de novembre la parròquia organitza
dos recessos, un per a homes i un altre per a
dones a través dels recessos d’Emaús. El recés
per a homes serà el cap de setmana del 8 al 10
de novembre a Lavern (Alt Penedès) i el de
dones el cap de setmana del 22 al 24 també de
novembre a Rubí. Totes les persones
interessades poden demanar informació als
mossens i responsables d’aquests recessos.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 21 d’octubre, a les
5 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Dilluns, 21 d’octubre, a
les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 23 d’octubre,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis
sobre “L’ermità de Turbians” de Mn Francesc Cima,
i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, 24 d’octubre, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Reunió de catequistes de Comunió. Divendres,
25 d’octubre, a les 6 de la tarda.

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
Telèfon: 93 783 04 66 – A/e: santesperit742@bisbatdeterrassa.org – www.santesperit.org

