ROMERIA A MONTSERRAT
Un any més, les parròquies de l’Arxiprestat de Terrassa peregrinen al
Santuari de Montserrat per posar sota l’esguard amorós de Maria els
projectes del nou curs pastoral 2016-2017 que tot just està començant
en les parròquies, comunitats, moviments i institucions que treballen en
el si de l’Arxiprestat.
En aquest Any de la Misericòrdia el papa Francesc ens convida a viure
amb profunditat el sentit del pelegrinatge. Francesc ens recorda que la
veritable peregrinació és interior, en el cor de la persona, i és un camí de
dins cap enfora, en el qual les actituds evangèliques han d’impregnar
les orientacions, decisions i actuacions de les nostres vides.
El Sant Pare ens recorda, en la butlla de convocatòria de l’Any Sant Jubilar
de la Misericòrdia, en el núm. 14, que El Senyor Jesús indica les etapes
del pelegrinatge mitjançant el qual és possible aconseguir aquesta meta:
«No judiqueu i no sereu judicats; no condemneu i no sereu condemnats;
perdoneu i sereu perdonats. Doneu i se us donarà: us abocaran a la falda
una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Tal com
mesureu sereu mesurats» (Lc 6,37-38). Tot seguit comenta les etapes
d’aquesta peregrinació i ens fa adonar que únicament en la mesura que
siguem capaços de posar en pràctica aquestes etapes, no jutjar, no
condemnar i perdonar, podrem experimentar la misericòrdia de Déu i
ser-ne testimonis.
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És ben cert que, per tal d’aconseguir una comunió més gran i una veritable
coordinació en el treball arxiprestal, ens cal en tot moment no jutjar els
altres, no caure en enveges ni gelosies, parlant bé dels altres en tota
ocasió -preveres, religiosos i laics-, descobrint el que hi ha de bo en cada
persona i cercant la manera d’ajudar els altres també en el seu creixement
humà i espiritual, perdonant les ofenses i esdevenint instruments de
perdó. Des d’aquesta base podem continuar un treball apostòlic des de
les nostres realitats parroquials per tal d’esdevenir signes de la presència
de Déu en la nostra ciutat i els pobles que formem part del mateix
arxiprestat.
Enguany la nostra parròquia del Sant Esperit presideix la Romeria, motiu
pel qual la participació de feligresos de la comunitat parroquial ha de ser
notòria, tant de joves com d’adults. Els joves, a més de pujar a peu,
col·laboraran especialment en l’animació dels cants de la Missa.
Que la Mare de Déu, doncs, ens ajudi en aquest itinerari personal i
comunitari, arxiprestal i diocesà, per tal que esdevinguem testimonis de
la veritable font de la salut, Nostre Senyor Jesucrist.

celebracions
◗ Baptisme. Aquest diumenge, dia 18 de
setembre, a les 6 de la tarda, rep el baptisme
l’infant Laia Casas Martínez.
◗ Festa de la Mare de Déu de la Mercè. El
proper dissabte, 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 a les
8 i a les 9 del matí, i pregarem especialment
per les nostres diòcesis.
◗ Comiat de Mn. Emmanuel Pujol. El proper
diumenge, 25 de setembre, Mn. Emmanuel
Pujol presidirà la Missa de les 8 del vespre a
la Catedral com a comiat de la seva estada a
la nostra parròquia. La parròquia, com a
agraïment per la seva dedicació en aquests
anys, l’obsequiarà amb una casulla blanca i
altres objectes litúrgics per a ús de les
celebracions al Centre Penitenciari de Quatre
Camins. Les persones que vulguin
col·laborar-hi poden fer arribar el seu donatiu
als mossens o a la sagristia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 12
de setembre, en la Missa de les 8 del vespre,
es va pregar especialment per l’etern descans
dels nostres germans difunts Gaspar Andrés
Llopart, Miquel Bonastre Florència, Desiderio
Calles Martín, M. Lluïsa Domènech Altisen,
Francesc Martí Badiella, Maria Mestre Viladegut
i Pepita Nicolau Roig, i per Josep Rius Girona
en l’aniversari del seu traspàs. Descansin en
pau.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 21 de
setembre, a les 5 de la tarda. Seguidament,
Cercle d’estudis, i Missa a les 7.
◗ Catequistes de segon curs. Divendres, dia
23 de setembre, a les 7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Consell Pastoral Parroquial. El dimecres
28 de setembre, a les 8 del vespre, tindrà lloc
la primera reunió ordinària del Consell Pastoral
amb motiu de l’inici de curs de les activitats
pastorals. S'hi prepararan les activitats del
proper trimestre, en especial la propera
trobada general dels responsables de tots els
grups, així com també es parlarà de la
delicada situació de l’economia parroquial.
◗ 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 2
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).
◗ Peregrinació diocesana a Roma. Entre els
dies 18 i 21 de setembre té lloc la peregrinació
presidida pel Sr. Bisbe i organitzada amb
motiu de l’Any de la Misericòrdia a Roma. Hi
participaran un bon nombre de diocesans,
entre ells feligresos i mossens de la nostra
parròquia. Encomanem els fruits espirituals
d'aquest pelegrinatge.
◗ Trobada de colònies. El proper diumenge,
dia 25 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, i es presentarà
també el nou curs a l’esplai.
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