CLOENDA DE L’ANY
JUBILAR TERESIÀ
Dijous, dia 15 d’octubre, festa de Santa Teresa de Jesús, es clou l’Any Jubilar
amb motiu del cinc- cents aniversari del naixement de la gran santa doctora de
l’Església. A llarg d’aquest any s’han succeït molts actes a l’Església que han
posat de relleu l’actualitat de la figura de Santa Teresa de Jesús.
El nostre temple, que ha estat designat pel Sr. Bisbe com a temple jubilar, ha
rebut la visita de peregrins que s’han apropat a la imatge de Santa Teresa per
tal de rebre el do de la indulgència tal com l’Església demana. Nombrosos
feligresos també han aprofitat moments concrets per pregar a la capella on es
troba la seva imatge.
Des de les activitats parroquials s’ha potenciat el coneixement de la figura de
Santa Teresa. El dia 7 de desembre Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar,
pronuncià una conferència sobre l’actualitat de Santa Teresa a la reunió de
formació de l’Arxiconfraria Teresiana, i durant aquell mateix mes, les meditacions
d’Advent a l’Església de Sant Francesc ens acostaren a la pregària, les virtuts i
el sentit eclesial de la santa. Foren els dies 3, 10 i 17 de desembre.
S’ha procurat difondre el llibre “Santa Teresa de Jesús”, de Françoise Bouchard,
que, bellament traduït pel P. Lluís Victori SJ, ha fet que moltes persones coneguin
més de prop l’itinerari vital de la gran santa castellana.
A nivell arxiprestal, la trobada anual d’agents de pastoral, dia 14 de desembre,
va ser dedicat a conèixer la figura de Santa Teresa amb la conferència de la Gna.
Anna M. Sales, OCD, en el monestir de Carmelites Descalces de Terrassa. Els
consells que hi donà sobre la pregària en Santa Teresa han estat molt valorats
per moltes persones.
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I, encara, des del Butlletí s’ha fet ressò d’aquest any jubilar en quatre ocasions.
El dia 12 d’octubre es presentà el sentit de l’any jubilar; el dia 26 d’octubre es
convidà a pregar amb motiu d’aquest esdeveniment eclesial; el dia 19 d’abril
s’oferiren pensaments de Santa Teresa sobre la pregària; i, finalment, el dia 3
de maig es tractà sobre l'íntima relació de la santa amb la Mare de Déu.
Finalment un gran nombre de joves de la nostra parròquia han participat en la
trobada d’estiu diocesana, presidits pel nostre bisbe, acompanyat pel seu bisbe
auxiliar, i han participat en la trobada europea de joves a Ávila, entre els dies 2
i 9 d’agost. Per als que hi han participat ha estat una experiència eclesial
inoblidable.
De tot això, i de tot allò que el Senyor a través de Santa Teresa ha treballat en
el cor de les persones, en donarem gràcies a Déu el proper dijous, dia 15
d’octubre, en les celebracions de la missa a la Catedral. L’any jubilar s’acaba,
però la petjada que Santa Teresa deixa en cadascú de nosaltres continua sent
una invitació a caminar pels viaranys de Déu, bo i confiant en Aquell que ens
estima, i amb el qual n’hi ha prou per viure.

celebracions
◗ Ordenació sacerdotal. Diumenge vinent, 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. 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.
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 una casulla amb motiu
de la seva ordenació. Les persones que vulguin
col·laborar en el regal poden fer arribar el seu donatiu
als mossens o a la sagristia.
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. Aquest
diumenge, dia 11 d’octubre, a les 12 del migdia, se
celebra la missa amb motiu del cent trentè aniversari
de l’Arxiconfraria Teresiana. A 3/4 de 7 de la tarda
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. L’endemà,
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. L’horari de les celebracions aquest dia serà a
les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Rosari pels cristians perseguits. Dissabte que ve,
dia 17 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella
del Santíssim tindrà lloc la pregària del Sant Rosari
pels nostres germans cristians perseguits arreu del
món.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 5 d’octubre,
en la missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans de les nostres germanes Montserrat
Parera Lluch, Anna Maria Massanés Bohigas i Maria
Francisco Rigol. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana,
dies 10 i 11 d’octubre, té 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.
◗ Consell Pastoral Parroquial. El proper dimarts,
dia 13 d’octubre, a les 8 del vespre, tindrà lloc
la primera sessió del curs del Consell Pastoral.
En aquesta ocasió s’informarà sobre l’inici de
curs en els diversos àmbits de la parròquia, la
preparació de l’Any de la Misericòrdia, la situació
econòmica de la parròquia i la preparació de la
Trobada Parroquial del dia 4 de novembre.
◗ Reunions de pares de catequesi. Durant
aquesta setmana, abans de l’inici de les reunions
de catequesi, tindran lloc les reunions dels pares
dels infants per presentar el nou curs i motivar
la seva participació responsable. Dimecres, a
2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc la reunió dels
pares de segon curs, i el dijous, també a la
mateixa hora, la reunió dels pares de primer
curs, ambdues a la Sala Capitular.
◗ Catequesi d’adults a Sant Francesc. El proper
diumenge, dia 18 d’octubre, s’inicia el curs de
catequesi d’adults a l’església de Sant Francesc,
que serà impartit pel seminarista Diego Rivero.
Dues vegades al mes, a les 12 del migdia, i
segons calendari que s’anunciarà, després de
la missa, es presentarà de forma sistemàtica la
història de la salvació a través de la Bíblia.
◗ Jornada del Domund. El proper cap de
setmana tindrà lloc la Jornada Mundial de les
Missions. Es tindrà present en les pregàries i
activitats pastorals i especialment hi
col·laborarem amb la col·lecta en totes les
misses.
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