DOMUND: SURT DE LA
TEVA TERRA
Estimats germans i germanes:
El Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia, que l'Església està celebrant,
il·lumina també de manera especial la Jornada Mundial de les Missions
2016: ens convida a veure la missió ad gentes com una gran i immensa
obra de misericòrdia tant espiritual com material. En efecte, en aquesta
Jornada Mundial de les Missions, tots estem convidats a "sortir", com
a deixebles missioners, oferint cada un els seus propis talents, la
creativitat, la saviesa i experiència a portar el missatge de la tendresa
i de la compassió de Déu a tota la família humana. En virtut del mandat
missioner, l'Església s'interessa pels que no coneixen l'Evangeli, perquè
vol que tots se salvin i experimentin l'amor del Senyor. Ella "té la missió
d'anunciar la misericòrdia de Déu, cor palpitant de l'Evangeli" (butlla
Misericordiae Vultus, 12), i de proclamar-la arreu del món, fins que
arribi a tota dona, home, ancià, jove i infant. (...)
Molts homes i dones de tota edat i condició són testimonis d'aquest
amor de misericòrdia, com a començament de l'experiència eclesial.
La considerable i creixent presència de la dona en el món missioner, al
costat de la masculina, és un signe eloqüent de l'amor matern de Déu.
Les dones, laiques o religioses, i en l'actualitat també moltes famílies,
viuen la seva vocació missionera de diverses maneres: des de l'anunci
directe de l'Evangeli al servei de caritat. Al costat de la tasca
evangelitzadora i sacramental dels missioners, les dones i les famílies
comprenen millor sovint els problemes de la gent i saben afrontar-los
d’una manera adequada i de vegades inèdita: en la cura de la vida,
posant més interès en les persones que en les estructures i emprant
tots els recursos humans i espirituals per afavorir l'harmonia, les relacions,
la pau, la solidaritat, el diàleg, la col·laboració i la fraternitat, ja sigui en
l'àmbit de les relacions personals o en el més gran de la vida social i
cultural; i de manera especial en l'atenció als pobres.
DIUMENGE XXIX
DE DURANT L’ANY
16 d’octubre de 2016
IV Època - Número 472
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

En molts llocs, l'evangelització comença amb l'activitat educativa, a la
qual el treball missioner dedica esforç i temps, com el vinyater
misericordiós de l'Evangeli (Lc 13,7-9; Jn 15,1), amb la paciència
d'esperar el fruit després d'anys de lenta formació; es formen així
persones capaces d'evangelitzar i de portar l'Evangeli als llocs més
insospitats. L'Església pot ser definida "mare", també pels que arribaran
un dia a la fe en Crist. Espero, doncs, que el poble sant de Déu realitzi
el servei matern de la misericòrdia, que tant ajuda al fet que els pobles
que encara no coneixen el Senyor el trobin i l'estimin. En efecte, la fe
és un do de Déu i no fruit del proselitisme; creix gràcies a la fe i a la
caritat dels evangelitzadors que són testimonis de Crist. Als deixebles
de Jesús, quan van pels camins del món, se'ls demana aquest amor
que no mesura, sinó que tendeix més aviat a tractar a tots amb la mateixa
mesura del Senyor; anunciem el do més bell i més gran que Ell ens ha
donat: la seva vida i el seu amor.
Fragments del missatge del papa Francesc en el Domund d’enguany

celebracions
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. Amb
motiu de la proximitat de la festa de Santa
Teresa de Jesús, aquest diumenge, dia 16
d’octubre, se celebra, en la missa de les 12
del migdia, el cent catorzè aniversari de
l’Arxiconfraria Teresiana. A ¾ de 7 de la tarda
tindrà lloc el rés del rosari i, seguidament, les
Vespres Solemnes i la Benedicció amb el
Santíssim. La parròquia felicita ben cordialment
les teresianes en la seva festa anual i pel seu
compromís en diversos àmbits de la pastoral
parroquial.
◗ Solemnitat de la Mare de Déu de la Salut.
Dimecres, dia 19 d’octubre, celebrem a tota
la diòcesi la festa de la Mare de Déu de la
Salut, patrona de la diòcesi. A la Catedral se
solemnitzarà en les misses de les 8 del matí,
les 12 del migdia i les 8 del vespre.
Encomanem en aquest dia especialment el
nostre bisbe, el seu bisbe auxiliar, els preveres
i diaques, religiosos i laics de la diòcesi.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 10
d’octubre, en la Missa de les 8 del vespre,
es va pregar pel descans etern dels
nostres germans difunts M. Del Carme
Cruz González, Núria Barenys Rosés i
Josep Guil del Rey. Descansin en pau.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 17
d’octubre, a 2/4 de 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 19
d’octubre, a les 5 de la tarda. Després, Cercle
d’estudis, i celebració de la Missa a les 7 de
la tarda.
◗ Junta de la Confraria del Sant Crist.
Dimecres, dia 19 d’octubre, a les 7 de la
tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 21
d’octubre, a 2/4 de 7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Jornada diocesana al Santuari de la Mare de
Déu de la Salut. Les inscripcions per a participar
en la jornada s’han de fer en el despatx
parroquial (dilluns, dimecres i divendres, de 6 a
8 de la tarda). L’autocar sortirà a les 9 del matí
en un lloc encara per determinar. El preu és de
5 euros.
La Jornada comença a les 10 del matí amb
diverses activitats per a infants, joves i adults.
Es passarà la Porta de la Misericòrdia, i la Missa
solemne, presidida pel Sr. Bisbe, serà a la 1 del
migdia a l’esplanada del costat del temple. A les
2 els autocars tornaran cap a Terrassa.
◗ Inici del primer curs de catequesi. El proper
dimarts i dimecres, a les 6 de la tarda, comença
el primer curs de la catequesi preparatòria de
la Primera Comunió.
◗ Inici de la pastoral prematrimonial. Dimecres,
dia 19 d’octubre, a 2/4 de 10 del vespre, tindrà
lloc la primera reunió del curs del grup del CPM
(Centre de Preparació al Matrimoni) que prepara
les parelles que demanen contreure matrimoni
a la nostra parròquia o a d’altres de l’arxiprestat.
Són 5 matrimonis acompanyats pel Sr. Rector
que periòdicament es reuneixen per a la seva
formació i preparació dels cursets que
s’organitzen arxiprestalment.
◗ Trobada parroquial d’inici de curs. Tindrà lloc
el dimarts dia 8 de novembre des de les 8 a 2/4
de 10 del vespre a la Sala Capitular. Hi són
convidats especialment tots els responsables
de grups i àmbits de pastoral i els seus
col·laboradors (consells, juntes, catequistes,
visitadors, voluntaris, monitors, joves, etc.) , així
com tots els feligresos que vulguin participar-hi.
◗ Nou seminarista a la parròquia. El Seminari
ha destinat a la nostra parròquia el seminarista
Carlos Valenciano, que ja ha finalitzat els estudis
i es prepara per la ordenació diaconal, a
col.laborar-hi durant aquest curs. Estarà a la
parròquia de dijous a diumenge i ajudarà
especialment en els grups de joves, en la litúrgia
i en l’escolania.
◗ Jornada del Domund. Diumenge vinent, 23
d’octubre, tindrà lloc la Jornada mundial de les
missions que va instituir l’any 1926 el papa Pius
XI i que enguany arriba a la seva norantena
edició. En aquesta jornada som convidats a
pregar pels missioners i a oferir el nostre ajut
econòmic a través de la col·lecta.
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