«JO SERÉ AMB VOSALTRES
CADA DIA FINS A LA FI
DEL MÓN» (MT 28.20)
Són aquestes les paraules que em vénen a la ment en aquestes
dates properes a la meva ordenació sacerdotal, a la qual tots sou
convidats.
Jesús promet ser amb nosaltres fins que Ell torni. Són paraules
que donen esperança i consol; Jesús ressuscitat les va dirigir
als seus apòstols, i també a nosaltres perquè, com diu sant
Agustí d’Hipona, la paraula del Senyor és sempre antiga i sempre
nova. La Paraula de Déu és actual. És Paraula viva i eficaç.
Tot el que el Fill de Déu va obrar i ensenyar per a la reconciliació
del món, ho sentim en l’eficàcia del que Ell realitza en el present,
diu sant Pau. Experimentem la reconciliació realitzada en la seva
humanitat a través de l’eficàcia dels sagrats misteris celebrats
per la seva Església, que ha constituït signe i instrument de
salvació i per la qual Ell es va entregar a si mateix.
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En les mans i els llavis dels apòstols, els seus missatgers, el
Pare ha posat misericordiosament un ministeri que ells duen a
terme de manera singular, en virtut del poder d’actuar in persona
Christi.
És aquesta la crida que Déu m’ha fet a través del seu Fill Jesucrist
i de la seva Església: perpetuar la seva presència entre els homes
d’avui. Ser representant de Jesucrist, Cap i Pastor.
Realment la vocació és un misteri, i moltes vegades em pregunto:
¿per què jo, Senyor? Ets Tu qui m’has cridat. I vull donar-te una
resposta generosa. Sóc aquí, Senyor. Vull fer la Teva Voluntat.
Parla, Senyor, que el teu servent escolta. Ja que només Tu tens
paraules de vida eterna.
Mn. Agustín Villalba Bellido, diaca

celebracions

activitats pastorals

◗ Ordenació sacerdotal. El diumenge dia 18 d’octubre,
a les 6 de la tarda, a la catedral, Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses, bisbe de Terrassa, conferirà el sagrat orde del
presbiterat als diaques Mn. Agustín Villalba, Mn. Walter
Cifuentes, Mn. Arturo Fabregat, Mn. Guillem López,
Mn. Andrés Ramírez i Mn. Hernán Urdaneta. Amb motiu
de l'ordenació, la missa de les 8 del vespre es trasllada
a l’església de Sant Francesc i se celebrarà a 1/4 de 9 del
vespre.

◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té
lloc la primera col·lecta extraordinària del curs. Com ja
es va informar a la feligresia el proppassat cap de
setmana, durant l’estiu les entrades econòmiques han
disminuït però les despeses s’han mantingut, la qual
cosa fa que l’economia parroquial estigui en números
vermells, sense comptar les obres que s’han fet. Això
ens porta a demanar fermament -en la mesura de les
possibilitats de cadascú- una bona col·laboració de tots!

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.

◗ Romeria a Montserrat. Aquest diumenge, un bon
nombre de feligresos, joves i grans, de la parròquia
participa en la Romeria arxiprestal a Montserrat. Els
mossens es faran presents a partir del migdia a
Montserrat i concelebraran a les 5 de la tarda amb Mons.
Cristau en la missa a la Basílica.

◗ Festa de la Mare de Déu del Roser, patrona de la
Schola Cantorum de Terrassa. Tindrà lloc el proper
dimecres, dia 7 d’octubre. La Schola Cantorum de Terrassa
participarà en la missa de les 8 del vespre i, en acabar la
celebració, amb el Cant dels Goigs del Roser. Abans, a
2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc la pregària del Rosari
davant l’altar de la Mare de Déu del Roser.
◗ Adoremus. Dijous vinent, dia 8 d’octubre, de 2/4 de 9
del vespre a 2/4 de 10 de la nit, a la Capella del Santíssim.
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. El proper
diumenge, dia 11 d’octubre, en la missa de les 12 del
migdia, se celebrarà el cent trentè aniversari de
l’Arxiconfraria Teresiana. A la tarda, a 3/4 de 7, tindrà lloc
el rés del rosari i, seguidament, les Vespres Solemnes i
la Benedicció amb el Santíssim.
◗ Festa de la Mare de Déu del Pilar. El dilluns dia 12
d’octubre, a les 12 del migdia, el Sr. Bisbe presidirà la
missa a la catedral amb motiu de la festa del Pilar, amb
la participació dels membres del Centre Aragonès de
Terrassa. Abans de la missa, tindrà lloc l'ofrena floral a la
Mare de Déu a la Plaça Vella.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 28 de setembre, en
la missa de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans Manuel Varón Garcia i
Josep Badia Tort. També s’encomanaren diversos difunts
en l’aniversari del seu traspàs.

agenda
◗ Junta de la Federació. El dimecres dia 7 d’octubre a les
5 de la tarda. Després Cercle d’Estudis i Missa a les 7.
◗ Catequistes de primer curs. El divendres dia 9 d’octubre
a 2/4 de 7 de la tarda.

◗ Inscripcions a Confirmació. Les inscripcions es poden
fer a través de la pàgina web de la parròquia
www.parroquiasantesperit.org.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana, dies
10 i 11 d’octubre, tindrà lloc la recollida d’aliments a
favor dels més necessitats. En aquesta ocasió es demana
que es porti sucre, oli i farina, que seran distribuïts a
través de la Fundació Busquets.

moviment de tresoreria
SETEMBRE 2015
Entrades
Col·lecta 06/09
Col·lecta 13/09
Col.lecta 20/09
Col·lecta 27/09
Quotes fixes
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

1.657,02
1.362,55
2.080,28
1.557,72
1.634,48
800,00
2.740,00
11.832,05

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

1.363,03
1.844,86
5.156,76
4.388,52
12.753,17

Diferència

Dèficit acumulat Juliol i agost

-921,12

10.279,73
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