PARAULES DE COMIAT
Benvolguda parròquia!
La veritat és que no sé per on començar, se'm fa difícil acomiadar-me!
Vaig arribar ara fa tres anys com a seminarista d'etapa pastoral. Ara
me’n vaig com a mossèn. Això no és poca cosa! El Senyor ha estat
molt pròdig amb mi, que Ell sigui beneit!
Com un pelegrí que camina i a l'hora de passar d'una vall a l'altra mira
el recorregut que ha fet, jo miro enrere... Són tants el moments, les
anècdotes, els grups, les trobades, les colònies, Gisclareny, el número
cinc... Això ha estat un do de Déu provident, que Ell sigui beneit! Però
hi ha un moment que em queda gravat per damunt dels altres: és el
18 de gener de 2015. El meu cap està tocant la catifa vermella del
presbiteri de la catedral; hom entona la lletania dels sants. Demano
al Senyor que, si no he de ser un capellà sant, em quedi mort allà
mateix! Afortunadament m'aixeco, tot i que una mica marejat. El senyor
bisbe m'imposa les mans, ungeix amb el crisma les meves mans, dos
capellans amics em revesteixen amb els ornaments sacerdotals. En la
meva casulla ressalta el blau en honor a la Mare de Déu... Quina
emoció! Quin do m'ha fet el Senyor! Que Ell sigui beneit!
Vosaltres heu estat al meu costat, que Déu us pagui la vostra caritat!
M'emporto, agraït, tot l'afecte que m'heu donat! Us tindré presents en
el moment d'oferir la missa contínuament. Pregueu per mi perquè
sigui fidel!
Mn Emmanuel
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Comiat de Mn. Emmanuel Pujol. Aquest diumenge, 25 de
setembre, Mn. Emmanuel Pujol presideix 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’obsequia amb una casulla blanca
i altres objectes litúrgics per a ús de les celebracions al Centre
Penitenciari de Quatre Camins, on està destinat juntament
com a vicari de la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix.

celebracions
◗ Baptisme. Aquest diumenge, a les 5 de la
tarda, són incorporats a la fe de l’Església Chloè
García Pérez i Noel Díaz García; ,i a les 6 de
la tarda, Lia Fité Jurado, Arnau Gisbert
Cunillera, Ona Miquel Alsina, Sofia Murillo
Báldez i Natàlia Lozano Gutiérrez.
◗ Festa de Sant Vicenç de Paül. Dimarts, dia
27 de setembre, l’Església celebra la festa de
sant Vicenç de Paül, prevere francès,
fundador de les Filles de la Caritat de la
Fundació Busquets. La parròquia felicita les
filles de la caritat per la seva dedicació i
entrega envers els que viuen a les perifèries
de la nostra societat. Amb aquest motiu se
celebra la Missa a la Capella de la Fundació
a ¾ de 2 del migdia.
◗ Adoremus. Dijous, dia 29 de setembre, a
2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc, a la Capella
del Santíssim, la pregària preparada pels joves.
◗ Inici de la celebració de la Missa familiar. A
partir del proper dissabte, dia 1 d’octubre, es
tornarà a celebrar la Missa familiar a la Catedral,
a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Pregària de Laudes. A partir del dilluns, dia
3 d’octubre, es recupera la pregària comunitària
de Laudes, cada dia, de dilluns a dissabte, a
2/4 de 9 del matí.
◗ Exèquies. El dimecres dia 14 de setembre, a
les 11 del matí, es van celebrar les exèquies
pel Sr. Llorenç Soler Raich, que havia mort
el dia anterior als 64 anys. Descansi en
pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 19
de setembre, en la Missa de les 8 del
vespre, vam pregar per l’etern descans
dels nostres germans difunts Joan Grau
Roig, Antònia Miralda Gibert, Matilde Sans
Vila i Llorenç Soler Raich.

agenda
◗ Responsables Schola Cantorum. Dilluns,
dia 26 de setembre, a les 7 de la tarda.
◗ Catequistes de segon curs. Divendres, dia
30 de setembre, a les 7 de la tarda.
◗ Catequistes de primer curs. Dijous, dia 6
d’octubre, a les 6 de la tarda.
◗ Reunió de pares de l’esplai. Dissabte, dia
1 d’octubre, a ¾ de 5 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Consell Pastoral Parroquial. Dimecres
vinent, dia 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. Es prepararan les
activitats del proper trimestre, en especial la
propera trobada general dels responsables
de tots els grups, així com també tractarem de
la delicada situació de l’economia parroquial.
◗ 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'hi en l’horari del despatx parroquial
(dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 8 de la tarda).
◗ 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.
◗ Inici de les activitats dels adolescents i joves.
Divendres, dia 20 de setembre, inicien les seves
activitats els grups d’adolescents (Edge) i de joves
(Lifeteen) de la parròquia, amb la pregària i un
sopar compartit, a partir de les 8 del vespre.
◗ Inici de curs a l’esplai. El proper dissabte,
dia 1 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.

economia
Després dels mesos d’estiu i recuperant l’activitat
ordinària de la pastoral parroquial, us convidem
a ser generosos i responsables en la propera
col·lecta extraordinària del proper cap de setmana.
Els números no poden ser més eloqüents. La
parròquia arrossega un dèficit important en aquest
curs tal com es pot comprovar en la relació
econòmica que es troba a les cartelleres. Aquest
dèficit s’ha incrementat notablement durant els
mesos d’estiu a causa del descens del nombre de
feligresos participants en les celebracions, tot i que
la parròquia ha mantingut els seus serveis i ha
realitzat les seves activitats.
Davant aquesta situació, des del Consell d’Economia
de la parròquia, es demana als feligresos una aportació
significativa en la propera col·lecta extraordinària que
ajudi a equilibrar de nou el balanç econòmic.
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