CRACÒVIA ENS ESPERA!
Aquest diumenge es clou la Jornada Mundial de la Joventut a la
ciutat polonesa de Cracòvia. 82 joves de la nostra parròquia hi
estan participant, acompanyats per Mn. Fidel Catalán i Sor Sacri
Muñoz, filla de la Caritat. Encomanem en la nostra pregària els
fruits espirituals d’aquesta gran trobada mundial. Fem-nos-en
ressò amb les paraules que el papa Francesc adreçà als joves en
el missatge de preparació:
Cracòvia, la ciutat de Sant Joan Pau II i de Santa Faustina
Kowalska, ens espera amb els braços i el cor oberts. Crec que
la Divina Providència ens ha guiat per celebrar el Jubileu dels
Joves precisament aquí, on han viscut aquests dos grans apòstols
de la misericòrdia del nostre temps. Joan Pau II havia intuït
que aquest era el temps de la misericòrdia. A l'inici del seu
pontificat va escriure l'encíclica Dives in Misericordia. En l'Any
Sant 2000 va canonitzar Sor Faustina i va instituir també la
Festa de la Divina Misericòrdia en el segon diumenge de Pasqua.
L'any 2002 va consagrar personalment a Cracòvia el Santuari
de Jesús Misericordiós, encomanant el món a la Divina
Misericòrdia i esperant que aquest missatge arribés a tots els
habitants de la terra i omplís els cors d'esperança: “Cal encendre
aquesta espurna de la gràcia de Déu. Cal transmetre al món
aquest foc de la misericòrdia. En la misericòrdia de Déu el món
trobarà la pau, i l'home, la felicitat” (Homilia per a la Consagració
del Santuari de la Divina Misericòrdia a Cracòvia, 17 d agost
de 2002).
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Estimats joves, Jesús misericordiós, retratat en la imatge
venerada pel poble de Déu en el santuari de Cracòvia a Ell
dedicat, us espera. Ell es fia de vosaltres i compta amb cadascun
de vosaltres! Té tantes coses importants per dir-vos a cadascun
i cadascuna de vosaltres ... No tingueu por de contemplar els
seus ulls plens d'amor infinit cap a vosaltres i deixeu-vos tocar
per la seva mirada misericordiosa, disposada a perdonar
cadascun dels vostres pecats, una mirada que és capaç de
canviar les vostres vides i de guarir les vostres ànimes, una
mirada que sadolla la profunda set que hi ha en els seus cors
joves: set d'amor, de pau, d'alegria i d'autèntica felicitat. Aneu
vers Ell i no tingueu por! Digueu-li des del més profund dels
vostres cors: "Jesús, confio en Tu!". Deixeu-vos tocar per la seva
misericòrdia sense límits, perquè vosaltres esdevingueu apòstols
de la misericòrdia a través de les obres, les paraules i l'oració,
en el nostre món tan ferit per l'egoisme, l'odi i per tanta
desesperació.
Porteu la flama de l'amor misericordiós de Crist -del qual va
parlar Sant Joan Pau II- als ambients de la vostra vida quotidiana
i a tot arreu. En aquesta missió, jo us acompanyo amb els meus
millors desitjos i la meva pregària, us encomano tots a la Mare
de Déu, Mare de la Misericòrdia.

celebracions
◗ Dilluns 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 les de 8 del vespre. La missa del
diumenge, a les 8 del vespre, serà de vigília
de l’Assumpció.
◗ Dimarts 16 d’agost, festivitat de Sant Roc.
Se celebra el Vot de poble de Terrassa a Sant
Roc. Se solemnitzarà la missa a les 9 del matí
amb l’ofrena votiva del ciri i la pregària d’acció
de gràcies.
◗ Adoració al Santíssim a Sant Francesc.
Es tornarà a fer a partir del dimecres dia 14
de setembre. Prèviament, el dilluns dia 12 de
setembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a la
rectoria la reunió amb els responsables i
col·laboradors. Es demana a les persones que
puguin comprometre’s a col·laborar amb un
horari fix que vinguin també a la reunió.

horari de 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 proppassat dia 29 de
juny, el Sr. Bisbe va fer pública la previsió
de nomenaments per al proper curs. Segons
aquesta previsió, Mn. Emmanuel Pujol, fins
ara vicari de la nostra parròquia, ha estat
nomenat vicari de la parròquia de Sant
Cebrià de Valldoreix, tasca que continuarà
compaginant amb la pastoral penitenciària
al Centre de Quatre Camins a La Roca del
Vallés. També Mn. Agustín Villalba ha estat
nomenat d’administrador parroquial de
Gualba, La Batllòria i Vallgorguina, tot i
continuar com a vicari de la nostra parròquia.
A un i altre els encomanem en la nostra
pregària pels nous serveis que el Sr. Bisbe
els encomanarà.
◗ Economia. Durant el temps de l’estiu es
poden continuar fent aportacions per tal
d’ajudar a l’economia parroquial en el
manteniment del temple i les activitats
pastorals. Es poden fer arribar els donatius al
compte núm. 0182- 6260- 03- 02000130534
del BBVA o bé també és possible fer-se
subscriptor de la parròquia omplint una de les
butlletes que hi ha a les tauletes.
◗ Peregrinació diocesana a Roma. El dilluns
dia 5 de setembre, a les 7, de la tarda a la
Sala Capitular, tindrà lloc la reunió general
amb tots els pelegrins que participaran en el
pelegrinatge diocesà a Roma amb motiu de
l’Any de la Misericòrdia.
◗ Romeria a Montserrat. Enguany la nostra
parròquia presidirà la Romeria a Montserrat
de l’Arxiprestat de Terrassa que tindrà lloc el
primer diumenge d’octubre, dia 2. El dimecres
7 de setembre, a les 7 de la tarda, a la rectoria
tindrà lloc la reunió dels responsables de cada
parròquia.
◗ Inscripcions a la catequesi. Cada dimarts
i dijous, de 6 a 8 del vespre, a partir del dia
13 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 11 de
setembre.
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