PREGÀRIA DE SANTA BERNARDETTE
Oh Jesús!
doneu-me, us ho prego,
el pa de la humilitat,
el pa de l’obediència,
el pa de la caritat,
el pa de la força per trencar la meva voluntat
i fondre-la amb la teva.
Dona’m Senyor,
el pa de la mortificació interior,
el pa de la desafecció a tota cosa creada,
el pa de la paciència per suportar els dolors que pateix el meu cor.
Oh Jesús, que em voleu crucificada,
faci's la teva voluntat!
Dona’m Senyor, el pa de la força per saber patir,
el pa de veure’t només a Tu, en tot moment i sempre.
Jesús, Maria, la creu, aquests són els meus amics, no en vull d’altres.
Amén.
CALENDARI DE LA VISITA DE LES RELÍQUIES
Diumenge 3 de novembre a la S. E. Catedral Basílica del Sant Esperit.
11.45h Rebuda solemne de les relíquies a l’atri del temple.
12h Missa solemne, amb les relíquies, a l’altar major, presidida per
Mn. Fidel Catalán, rector i Vicari Episcopal.
13h Pregària, davant les relíquies, al Crist Jacent, fins a les 14h.
18h Pregària, davant les relíquies, al Crist Jacent.
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19h Pregària de Vespres, presidida per Mn. Jordi Fàbregas, consiliari de
la Confraria de la Mare de Déu de Lourdes de Terrassa.
20h Primera Missa presidida per Mn. Pascal Mwunvaneza.
Dilluns 4 de novembre a les Esglésies de Sant Pere.
8h Missa a la Catedral, presidida per Mn. F. Xavier Aróztegui, i comiat de
les relíquies, a les 9h.
11h Rebuda de les relíquies a l’església de Santa Maria i vetlla de pregària.
19h Missa solemne, presidida per Mons. Saiz Meneses, a l’església de Sant
Pere.
19.45h Processó de les torxes i pregària del Sant Rosari per la plaça, guiada
per Mn. Miquel Planas, arxipreste i consiliari de la Hospitalitat de la Mare
de Déu de Lourdes, i Benedicció del Sr. Bisbe.
Dimarts 5 de novembre, a les Esglésies de Sant Pere.
8h Missa a l’església de Sant Pere, presidida per Mn. Antoni Deulofeu,
rector, i comiat de les relíquies a les 9h.

celebracions
◗ Solemnitat de Tots Sants. Amb motiu de la festa
de Tots Sants, l’horari de les celebracions serà el
següent:
❉ Dijous, dia 31 d’octubre:
Missa de vigília a les 8 del vespre
❉ Divendres, dia 1 de novembre:
Missa a les 9 i a les 10 del matí
Missa solemne a les 12 del migdia
Missa a les 8 del vespre
◗ Commemoració dels Fidels Difunts. El
dissabte dia 2 de novembre l’horari de les
celebracions en la commemoració dels Fidels
Difunts és a les 9 del matí i, especialment, a les
12 del migdia, celebració a la qual es conviden
els familiars dels difunts d’aquest darrer any a
la nostra parròquia. A la tarda no se celebra la
Missa familiar de 2/4 de 7, i la Missa de les 8
del vespre serà de vigília del diumenge
◗ Vespres Vocacionals. Aquest diumenge, a les 7
de la tarda, la Pregària de Vespres, en el marc de
la visita de les relíquies de Santa Bernardette, serà
amb la intenció de pregària per les vocacions.
◗ Primera Missa de Mn. Pascal Mwunvaneza.
Aquest diumenge, a les 8 del vespre, celebrarà la
seva primera Missa a la Catedral Mn Pascal, que va
rebre l’ordenació el proppassat diumenge 13
d’octubre. Amb aquest motiu la parròquia l’obsequia
amb una casulla vermella.
◗ Missa amb motiu dels 50 anys del club Cimal.
Dissabte vinent, 9 de novembre, a les 5 de la tarda,
el Sr. Bisbe presidirà la Missa a la Catedral amb
motiu del cinquantè aniversari de la creació del
Club Cimal a Terrassa.
◗ Cadena de pregària per les vocacions. Com
cada any, les diòcesis amb seu a Catalunya
dediquen el mes de novembre a pregar per les
vocacions. A la diòcesi de Terrassa aquesta pregària
s’intensifica els dies 10, 20 i 30. Tinguem-ho present
en la nostra pregària personal i comunitària.
◗ Exèquies. Dissabte passat, 26 d’octubre, a les 4
de la tarda, se celebraren les exèquies pel Sr. Miquel
Barrachina Cubillo, que havia mort el dia anterior
als 72 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 28 d’octubre,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans difunts Mn. Ramon
Anglarill i Georgette Vallvé.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
la col·lecta és extraordinària per les necessitats de
la parròquia, especialment pel manteniment del
temple. Donem gràcies a Déu que gaudim d’un
temple magnífic en què ho trobem sempre tot net
i arreglat, i això ens ajuda a celebrar dignament
els sagraments, a pregar i a experimentar la
misericòrdia i l’amor de Déu. Desitgem que la
nostra resposta sigui una digna col·laboració,
pròpia dels feligresos d’aquesta parròquia.
Es pot també col·laborar fent donatius en l’aparell
electrònic que hi ha a l’entrada del temple,
especialment els que no acostumen a portar diners
en metàl·lic. També es pot col·laborar fent-se
subscriptor o 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.
◗ Recessos parroquials. Durant aquest 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 proper cap de setmana a Lavern (Alt
Penedès) i el de dones el cap de setmana del
22 al 24, també de novembre, a Rubí. Les
inscripcions continuen obertes.
◗ Mn. Miquel Planas, nou arxipreste de Terrassa.
Dimecres passat, 30 d’octubre, el Sr. Bisbe,
després de fer les consultes, ha nomenat
Mn. Miquel Planas, rector de la parròquia
de la Santa Creu, nou arxipreste de Terrassa.
El felicitem pel nou servei que exercirà per
continuar i impulsar la coordinació pastoral
de les 16 parròquies del nostre arxiprestat.
◗ Jornada de Germanor. El diumenge 10 de
novembre se celebra la Jornada de Germanor.
Amb la nostra col·laboració econòmica s’ajuda
a totes les activitats pastorals i sagramentals de
la diòcesi a través de les seves parròquies,
comunitats, escoles, institucions, etc, així com
al manteniment en bon estat dels temples i al
sosteniment del clergat.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 6 de novembre,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis, i
Missa a les 7.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, 8 de
novembre, a les 7 de la tarda.
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