LA PEREGRINACIÓ
DE JOVES A ÀVILA
Aquest estiu els joves de la parròquia hem pogut participar d'una
experiència molt intensa. Ha estat preciosa a nivell espiritual i social. Es
tracta de la peregrinació diocesana a Àvila, culminada amb una trobada
de joves d'arreu d'Europa.
Joves de Terrassa, Sabadell, Granollers i molts altres pobles i ciutats del
bisbat vam sortir amb autocar el dia 2 d'agost en direcció a Castella i
Lleó. Al dia següent va començar la nostra peregrinació. Van ser 3 dies
en els quals els joves, presidits pel nostre bisbe i amb el seu bisbe auxiliar,
incloent-hi un grapat de mossens i tres monges, vam caminar quasi
50km per arribar fins a Àvila. Durant aquests dies vam rebre catequesi,
vam visitar monestirs i vam veure relíquies. Però el que em va agradar
més és que vam esdevenir una família, amb Crist en el centre. Feia molt
de temps que no veia un ambient tan bonic en un grup tan gran com
era el nostre (unes 200 persones, crec que érem). Vaig conèixer gent de
molts llocs diferents i conversàvem com si fóssim amics de tota la vida.
L'últim dia de camí, abans de començar la marxa, vam fer una adoració
que em va agafar per sorpresa, no me l'esperava. I recordo que en vaig
gaudir com poques. Quan va acabar jo no era l'únic que estava commogut.
Respirava molta pau en aquell moment. Per a mi va ser un bon comiat
de la peregrinació per donar lloc a la trobada europea.
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Arribant a Àvila, ens vam unir a la resta de catalans i europeus, en uns
dies que ens van servir per conèixer més profundament Sta. Teresa i
créixer com a cristians. D'aquesta trobada vull destacar un matí en què
els catalans vam tenir confessions en un parc. Veure centenars de joves
confessant-se o fent pregària rodejats per la vegetació del parc no deixa
indiferent. Cal destacar també les dues últimes nits. Una en la qual hi
va haver un còmic i concerts, i en la següent una vetlla de pregària. Vam
gaudir molt les dues nits. Una cridant, saltant i rient, mentre que en l'altra
regnava un profund silenci, omplert amb la pregària i la presència de
Déu.
Ha estat fantàstic, i crec que tots ja tenim moltes ganes d'anar l'any que
ve cap a Polònia.
Marc Garcia Vilanova

celebracions
◗ Missa rociera. Aquest dissabte, dia 19 de setembre,
a les 6 de la tarda, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses
presideix la Missa a la catedral amb els representants
i membres de les germandats i confraries del Rocío
de Catalunya en l’inici del nou curs.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la tarda,
rebrà el baptisme l’infant Nekal Suñé de la Cuesta,
i a les 6 de la tarda la rebran els infants Vanesa
Jiménez Palma, Paula Muñoz Fernández i Alana
Urbano Hernández.
◗ Pregària de solidaritat amb els refugiats. El proper
dimecres, dia 23 de setembre, es farà aquesta pregària
solidària seguint les indicacions del Sant Pare, a
l’església de Sant Francesc a 2/4 de 8 del vespre,
organitzada per Càritas Diocesana i Justícia i Pau.
◗ Festa de la Mare de Déu de la Mercè. El proper
dijous, dia 24 de setembre, se celebra la festa de la
Mare de Déu de la Mercè, patrona de les tres diòcesis
de la Província eclesiàstica, Barcelona, Terrassa i
Sant Feliu de Llobregat. Se celebrarà en l’horari de
misses habituals i pregarem especialment per les
nostres diòcesis.
◗ Adoremus. El mateix dijous, a 2/4 de 9 del vespre,
a la capella del Santíssim tindrà lloc una pregària
organitza-da pels joves i oberta a tota la comunitat
cristiana. Es farà habitualment de forma quinzenal.
◗ Casament. Dissabte vinent, dia 26 de setembre,
a 2/4 de 6 de la tarda, contrauran matrimoni Pablo
Andrés Ortega i Míriam Martín Puertas.
◗ Festa de Sant Vicenç de Paül. El proper diumenge,
dia 27 de setembre, s’escau la festa de Sant Vicenç
de Paül, fundador de les Filles de la Caritat juntament
amb Santa Lluïsa de Marillac. Des del Butlletí felicitem
de tot cor la comunitat religiosa, agraint la seva
presència, i especialment el testimoni i el treball que
fan per als més necessitats a la nostra ciutat des de
l’any 1903.
◗ Exèquies. Dissabte passat, dia 12 de setembre, a
les 12 del migdia, se celebraren les exèquies per
l’etern descans de Angelina Parera Turu, que havia
mort als 91 anys el dia 10 de setembre.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 14 de setembre,
en la missa de les 8 del vespre vam pregar per l’etern
descans dels nostres germans Salvador Alavedra
Invers, Piedad Domínguez Domínguez, Laura Noguer
Bonfill, Angelina Parera Turu i Lucía Treserra Soler.
Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Inscripcions a la catequesi. Les inscripcions a
la catequesi tenen lloc el dimarts i el dijous, de
6 a 8 de la tarda, en el despatx parroquial, fins a
final d’aquest mes de setembre. S'hi poden inscriure
els infants a partir del 3r curs de Primària per a
la Primera Comunió. Els infants que el curs passat
varen realitzar ja el primer curs no cal que s’hi
inscriguin.
◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc el diumenge dia 4 d’octubre. Les
persones que vulguin participar-hi poden inscriure’s
en l’horari del despatx parroquial (dilluns, dimecres
i divendres, de 6 a 8 de la tarda).
◗ Inici de les activitats amb joves. Divendres que
ve, dia 25 de setembre, s’iniciaran les activitats
amb joves a la parròquia. Serà a partir de les 8
del vespre amb la pregària, un sopar i la presentació
del curs, objectius, activitats i calendari.
◗ Trobada de colònies. El proper dissabte, dia 26
de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc a
la Sala Capitular la trobada amb els infants, pares
i monitors que han participat en les colònies
d’aquest estiu.
◗ Curset prematrimonial. Els dies 15, 17, 22 i
24 de setembre té lloc, a 1/4 de 10 del vespre,
el primer curset del curs per a les parelles que han
decidit contreure matrimoni properament.

agenda
◗ Monitors de l’Esplai. Aquest diumenge, dia 20
de setembre, a les 6 de la tarda.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 21 de
setembre, a 2/4 de 6 de la tarda.
◗ Voluntaris del temple. Dilluns, dia 21 de
setembre, a les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 23 de
setembre, reunió a les 5 de la tarda, Cercle d’Estudis
a les 6, i missa a les 7 a la Capella de la Residència
Sant Josep Oriol.
◗ Economia. Divendres, dia 25 de setembre, a les
6 de la tarda.
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