ROMERIA A
MONTSERRAT
El diumenge, dia 4 d’octubre, les parròquies i comunitats de l’arxiprestat de
Terrassa peregrinem, com cada any, al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat,
complint amb una secular tradició. Enguany la parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat n’és l’organitzadora.
L’horari general de la Romeria en aquesta ocasió és el següent:
• Sortida a les 6 del matí des de la parròquia de la Sagrada Família per als que
hi pugen a peu des de Terrassa. Arribada a 3/4 de 2 del migdia a Montserrat.
• Sortida dels autocars a les 10 del matí des de l'I.E.S. Terrassa, davant del CAP
Rambla. Arribada a 3/4 d’11 del matí al Monestir.
• Rés del Sant Rosari a les 12 del matí pel camí dels Degotalls
• Dinar de germanor, a les 2 del migdia.
• Rebuda pel P. Abat, a 3/4 de 5 de la tarda, a la Basílica.
• Missa solemne a la Basílica a les 5 de la tarda, presidida per Mons. Salvador
Cristau, bisbe auxiliar, i concelebrada pel Vicari Episcopal i pels rectors assistents
de l’Arxiprestat. Seguidament es tornarà a Terrassa en autocars.
El papa Francesc,en el núm. 241 de l’encíclica “Laudato Sí” es refereix a la
Mare de Déu amb aquestes paraules: Maria, la mare que va tenir cura de Jesús,
ara té cura, amb afecte i dolor maternal, d’aquest món ferit. Així com plorà amb
el cor traspassat la mort de Jesús, ara es compadeix del sofriment dels pobres
crucificats i de les criatures d’aquest món arrasades pel poder humà. (...) Ella
no sols guarda en el seu cor tota la vida de Jesús, que conservava acuradament
(cf. Lc 2,19.51), sinó que també comprèn ara el sentit de totes les coses. Per
això podem demanar-li que ens ajudi a mirar aquest món amb ulls més savis.
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Aquestes paraules ens encoratgen com a parròquia que forma part d’un arxiprestat
a pujar en gran nombre al Santuari de Montserrat per encomanar a Maria tot
el treball pastoral d’aquest curs.

ORDENACIÓ SACERDOTAL
El diumenge dia 18 d’octubre Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de
Terrassa, conferirà el sagrat orde del presbiterat a les 6 de la tarda a la
Catedral als diaques Mn. Agustín Villalba, Mn. Walter Cifuentes, Mn. Arturo
Fabregat, Mn. Guillem López, Mn. Andrés Ramírez i Mn. Hernan Urdaneta.
Encomanem-los en la nostra pregària i acompanyem-los en aquell dia.
Mn. Agustín Villalba, adscrit a la nostra parròquia, celebrarà la seva primera
Missa entre nosaltres el diumenge dia 25 d’octubre a les 8 del vespre. La
parròquia l’obsequia amb motiu de la seva ordenació amb una casulla. Les
persones que vulguin col·laborar en el regal poden fer arribar el seu donatiu
als mossens o a la sagristia.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, reben el baptisme els infants Biel Petchamé
Barquero, Nil Medina Iubert i Mateo Varo Carmona.
◗ Casament. Dissabte vinent, dia 3 d’octubre, a
2/4 de 6 de la tarda, contrauran matrimoni Cristian
Córdoba Mendoza i Marta Revilla Hernández.
◗ Inici de la Missa familiar. A partir del proper
dissabte, dia 3 d’octubre, es tornarà a celebrar la
Missa familiar a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Missa de Sant Francesc. El proper diumenge,
dia 4 d’octubre, se celebra la festa titular de
l’església de Sant Francesc, que forma part de la
parròquia. Amb aquest motiu Mn. Fidel Catalán,
Rector i Vicari Episcopal, presidirà la missa a les
11 del matí.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 21 de
setembre, en la missa de les 8 del vespre s’ha
pregat per l’etern descans de la nostra germana
Montserrat Iñíguez Gómez. Descansi en pau.
◗ Pregària de Laudes. A partir del proper dijous,
dia 1 d’octubre, es recupera la pregària comunitària
de Laudes, cada dia, de dilluns a dissabte, a 2/4
de 9 del matí.

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.
◗ Inici de curs a l’esplai. El proper dissabte dia 3
d’octubre iniciarà les seves activitats l’esplai 0.5 de
la parròquia a les 4 de la tarda. Aquest any les
inscripcions es podran realitzar al web de l'esplai
www.esplai05.com. També es podran fer durant els
primers dissabtes en horari d'arribada d'infants a
l'esplai.
◗ Inscripcions a Confirmació. Les inscripcions es
poden fer a través de la pàgina web de la parròquia
www.parroquiasantesperit.org.

agenda
◗ Pastoral de la salut. Divendres, dia 2 d’octubre,
a les 5 de la tarda.
◗ Reunió de catequistes de segon curs. Divendres,
dia 2 d’octubre, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Reunió de pares de l’esplai. Dissabte, dia 3
d’octubre, a 3/4 de 5 de la tarda, a la Sala Capitular.

INFORMACIÓ D’ECONOMIA
Durant el proppassat mes de juliol es va fer una
intervenció important a la nau central del temple
per impermeabilitzar-la. El cost total ha estat de
49.610 euros. El Bisbat ha subvencionat la meitat
de les obres, és a dir 24,805 euros. L’altre meitat
s’ha d’assumir des de l’economia parroquial. Unes
obres necessàries que incrementen encara més
el deute que s’arrossega des de fa temps. Gràcies
a aquestes intervencions el temple no pateix
deficiències i es pot participar en les celebracions
de manera còmoda i reconfortant.
Davant aquesta situació, la Comissió d’Economia
fa una crida a tots els feligresos, perquè siguin
conscients que la parròquia som tots, que tots ens
beneficiem dels serveis que presta. I per poder fer

aquest servei, hem de tenir l’església i els locals,
nets i condicionats per al seu ús, il·luminats, segurs
i confortables, i sense filtracions d’aigües.
Agraïm una vegada més la vostra col·laboració i
us demanem que augmenteu (dins les vostres
possibilitats) a partir d’avui, les vostres aportacions
habituals. Es poden fer arribar els donatius al núm.
de compte 0182-1786-13-02000130534 del BBVA,
o bé fent-se subscriptor de la parròquia Entre tots
ho hem de solucionar. La parròquia som tots i és
de tots. Hem d’assumir aquesta responsabilitat.
No podem quedar-nos al marge.
El proper cap de setmana es farà la primera col·lecta
extraordinària d’aquest nou curs.
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