APOSTAR PER UN ALTRE
ESTIL DE VIDA
205. Tanmateix, no tot està perdut, perquè els éssers humans,
capaços de degradar-se fins a l’extrem, també poden sobreposarse, tornar a optar pel bé i regenerar-se, més enllà de tots els
condicionaments mentals i socials que els imposin. Són capaços
de mirar-se a si mateixos amb honestedat, de treure a la llum el
seu propi fastig i d’iniciar camins nous cap a la veritable llibertat.
No hi ha sistemes que anul·lin per complet l’obertura al bé, a la
veritat i a la bellesa, ni la capacitat de reacció que Déu continua
encoratjant des de l'interior dels cors humans. A cada persona
d’aquest món li demano que no oblidi aquesta dignitat seva que
ningú no té dret a prendre-li.
207. La Carta de la Terra ens invitava a tots a deixar enrere una
etapa d’autodestrucció i a començar de nou, però encara no hem
desenvolupat una consciència universal que ho faci possible. Per
això m’atreveixo a proposar novament aquell preciós desafiament:
«Com mai abans en la història, el destí comú ens fa una crida a
cercar un nou començament […]. Que el nostre sigui un temps
que es recordi pel desvetllament d’una nova reverència davant la
vida; per la ferma resolució d’aconseguir la sostenibilitat; per
l’acceleració en la lluita per la justícia i la pau i per l’alegre celebració
de la vida».
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208. Sempre és possible tornar a desenvolupar la capacitat de
sortir de si mateix cap a l’altre. Sense aquesta capacitat, hom no
reconeix les altres criatures en el seu propi valor, no interessa tenir
cura d’alguna cosa per als altres, no hi ha voluntat de posar-se
límits per a evitar el sofriment o la deterioració del que ens envolta.
L’actitud bàsica d’autotranscendir-se, trencant la consciència aïllada
i l’autoreferencialitat, és l’arrel que fa possible tota cura dels altres
i del medi ambient, i que fa brotar la reacció moral de considerar
l’impacte que provoca cada acció i cada decisió personal fora d’un
mateix. Quan som capaços de superar l’individualisme, realment
es pot desenvolupar un estil de vida alternatiu i esdevé possible un
canvi important en la societat.

De l’encíclica Laudato Sí del papa Francesc (2015)

celebracions
◗ Dissabte 15 d’agost, solemnitat de l’Assumpció de la
Mare de Déu. L’horari de les celebracions serà: a les 9
del matí, a les 12 del migdia i a 2/4 de 8 del vespre. La
missa vespertina serà el divendres, a les 8 del vespre.
◗ Diumenge 16 d’agost, festivitat de Sant Roc. Se
celebra el vot de poble de Terrassa a Sant Roc. Se
solemnitzarà la missa de les 12 del migdia amb l’ofrena
votiva del ciri i la pregària d’acció de gràcies.
◗ Festa de les Religioses Darderes. El dia 8 de setembre,
festivitat de la Nativitat de Nostra Senyora, Mons. Saiz
Meneses presidirà la missa de les 11 del matí a la Capella
de la Residència Sant Josep Oriol. Durant la celebració,
les Religioses Franciscanes Missioneres de la Nativitat de
Nostra Senyora (Darderes) faran la renovació dels seus
vots de consagració al Senyor.
◗ Exèquies. El divendres dia 17 de juliol, a les 11 del
matí, se celebraren les exèquies pel Sr. Salvador Alavedra
Invers, que havia mort el dia 15 de juliol als 96 anys.
Descansi en pau.

HORARI DE LES CELEBRACIONS
Mes d’agost:
◗ Dies feiners: missa a les 9 del matí i a les 8 del
vespre.
◗ Dissabtes: missa a les 9 del matí i a 2/4 de 8 del
vespre.
◗ Diumenges: missa a les 9 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre.
◗ Església de Sant Francesc: dissabte, a les 7 de la
tarda, i diumenge, a les 11 del matí (en castellà).
◗ Despatx parroquial: dimecres, de 6 a 8 del vespre.

Mes de setembre:
◗ Dies feiners: missa a les 8 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre.
◗ Dissabtes: missa a les 8 i a les 9 del matí i a 2/4 de
8 del vespre.
◗ Diumenges: missa a les 9 i a les 10 del matí, a les
12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Església de Sant Francesc: dissabte, a les 7 de la
tarda, i diumenge, a les 11 del matí (en castellà).
◗ Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres,
de 6 a 8 del vespre.
◗ Horari de confessions: de dilluns a divendres i
diumenge, de 7 a 8 de la tarda.
◗ Exposició del Santíssim: cada dijous, de 6 a 8 de la
tarda.

activitats pastorals
◗ Nomenaments. El passat dia 29 de juny el Sr.
Bisbe va fer pública la previsió de nomenaments
per al proper curs. Segons aquesta previsió, el
dimecres dia 2 de setembre, a les 12 del migdia,
en un acte públic a la Cúria Diocesana, Mn. Fidel
Catalán prendrà possessió del nou càrrec de Vicari
Episcopal del Vallès Occidental, i Mn. Emmanuel
Pujol rebrà el nomenament d’administrador
parroquial de Gualba, La Batllòria i Vallgorguina
i col·laborador en l’atenció pastoral en el Centre
penitenciari de Quatre Camins. Un i altre
continuaran prestant els serveis que ja feien a la
nostra parròquia, com a rector i com a vicari
respectivament.
◗ Peregrinació de joves a Àvila. Entre els dies 2
i 9 d’agost, un bon grup d’adolescents i joves de
la parròquia participaran en la Peregrinació
diocesana de joves a Àvila, amb motiu de l’Any
Jubilar Teresià, sota la presidència del Sr. Bisbe.
Entre els dies 5 i 9 participaran de l’Encontre
Europeu de Joves Encomanem en les nostres
pregàries els fruits d’aquesta peregrinació.
◗ Convivència de joves a Gisclareny. Entre els
dies 27 i 30 d’agost tindrà lloc la convivència
d’estiu dels joves de la parròquia en el Casal del
Roser a Gisclareny.
◗ Economia. Durant el temps de l’estiu es poden
continuar fent aportacions per tal de sufragar les
obres de reparació de la teulada . Cal l’ajut de tots
per tal de sufragar aquestes despeses en benefici
de tots. Es poden fer arribar els donatius al compte
núm. 0182-6260-03-02000130534 del BBVA.
◗ Inscripcions a la catequesi. Cada dimarts i
dijous, de 6 a 8 del vespre, a partir del dia 15 de
setembre fins a final de mes. S’hi han d’inscriure
els infants a partir del 3r curs de Primària i també
per a la Catequesi de Confirmació a partir de 2n
d’ESO.
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia no tornarà
a editar-se fins al diumenge dia 13 de setembre.
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