PEREGRINACIÓ A FÀTIMA
Aquests dies, els joves de la diòcesi es troben peregrinant amb el nostre Bisbe
a Fàtima en acció de gràcies amb motiu del centenari de les aparicions de la
Mare de Déu. El proper mes de novembre tindrà lloc també la peregrinació
diocesana a Fàtima (del 9 al 12 de novembre). Recordem uns fragments de la
pregària del papa Francesc davant la imatge del proppassat 12 de maig a
Fàtima. Ell n’és el primer pelegrí.
Salve, vida i dolcesa,
salve, esperança nostra,
Oh Verge Pelegrina, oh Reina Universal!
Des del més profund del teu ésser,
mira els goigs de l'ésser humà
quan peregrina cap a la Pàtria Celestial.
Des del més profund del teu ésser,
mira els mals de la família humana
que gemega i plora en aquesta vall de llàgrimes.
Des del més íntim del teu ésser,
guarneix-nos amb la resplendor de les joies de la teva corona
i fes-nos pelegrins, com tu vas ser pelegrina.
Amb el teu somriure virginal,
fes créixer l'alegria de l'Església de Crist.
Amb la teva mirada de dolcesa,
enforteix l'esperança dels fills de Déu.
Amb les mans que eleves pregant al Senyor,
uneix-nos en l`única família humana.
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Oh clement, oh piadosa,
Oh dolça Mare de Déu,
Reina del Rosari de Fàtima!
Fes que seguim l'exemple de Francesc i Jacinta,
i de tots els que es lliuren a l'anunci de l'Evangeli.
Recorrerem, d’aquesta manera, totes les rutes,
serem pelegrins de tots els camins,
derrocarem tots els murs
i superarem totes les fronteres,
anant a totes les perifèries,
per revelar la justícia i la pau de Déu.
Serem, amb l'alegria de l'Evangeli, l'Església vestida de blanc,
blanquejada amb la sang de l'Anyell,
vessada també avui en totes les guerres que destrueixen el món en què vivim.
I així serem, com tu, imatge de la columna refulgent
que il·lumina els camins del món,
manifestant a tots que Déu existeix,
que Déu hi és,
que Déu habita enmig del seu poble,
ahir, avui i per tota l'eternitat.

horari del mes d’agost
◗ Dies feiners. Missa a les 9 del matí i a les 8 del
vespre (a partir del dilluns 31 de juliol).
◗ 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.

horari del 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.

economia
Actualment, de les obres realitzades entre els
mesos de maig i juliol (coberta i baixants de la
Capella del Santíssim, baixants de la nau central
i substitució dels quadres elèctrics del temple),
la situació econòmica és la següent:
Total de les obres....................... 102.934,70€
Actualment s’han pagat................ 81.856,92€

celebracions
◗ Dimarts 15 d’agost, solemnitat de l’Assumpció
de la Mare de Déu. L’horari de les celebracions
serà el següent: a les 9 del matí, a les 12 del migdia
i a les de 8 del vespre. La missa de vigília serà el
dilluns a les 8 del vespre.
◗ Dimecres 16 d’agost, festivitat de Sant Roc.
Se celebra el Vot de poble de Terrassa a Sant
Roc. A les 9 del matí, se solemnitzarà la missa
amb l’ofrena votiva del ciri i la pregària d’acció
de gràcies.

activitats pastorals
◗ Nomenaments. El proppassat dia 29 de juny
el Sr. Bisbe va fer pública la previsió de
nomenaments per al proper curs. Mn. Emili
Marlés ha estat destinat com a adscrit a la
parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat
del Vallès, i Mn. Carlos Valenciano és nomenat
diaca adscrit de les parròquies de Sant Vicenç
de Mollet i Sant Fost de Campsentelles. A la
vegada Mn. Guillem López ha estat nomenat vicari
de les parròquies del Sant Esperit i Sant Valentí,
tasca que compaginarà amb la de formador del
Seminari. Agraïm a uns la dedicació esmerçada
en aquests anys especialment en la pastoral de
joventut, i donem la benvinguda al nou vicari. Els
canvis es faran efectius el proper mes de
setembre.
◗ Convivència a Gisclareny. Entre els dies 28 i
30 d’agost tindrà lloc en el Casal del Roser de
Gisclareny la convivència dels joves que
participen en els grups de FP (Formació
Permanent).
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia no tornarà
a editar-se fins al diumenge dia 10 de setembre.

Resten encara per pagar................21.077,78€
Per tal de sufragar aquestes despeses es pot
col·laborar en les col·lectes setmanals, fent-se
subscriptor de la parròquia i a través de donatius
a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
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