PARAULES DE PRESENTACIÓ
Benvolguda comunitat del St. Esperit de Terrassa,
Sóc mossèn Guillem, fill d’aquesta ciutat de Terrassa, i com ja sabeu,
aquest curs començaré de vicari en aquesta parròquia. Torno d’alguna
manera a les meves arrels: aquesta és la comunitat on he crescut com
a cristià, i on molts catequistes i tanta gent m’heu conegut.
Per tant, és un goig poder servir la comunitat en la qual he rebut els
sagraments de la iniciació cristiana, on he sentit la crida de Déu en la
vocació al ministeri presbiteral i on he viscut i compartit durant molts
anys tantes coses entre vosaltres, com a jove de la parròquia i algun
temps de seminarista.
Ara serviré en aquesta parròquia d’una manera diferent, des del
ministeri que he rebut. Serà un goig poder celebrar l’Eucaristia entre
vosaltres, escoltar-vos i acompanyar-vos en el vostre camí, fer
catequesi i, en definitiva, ajudar-vos a conèixer i estimar cada dia més
Déu i els germans. Us prometo des d’ara la meva pregària més sincera
per tots vosaltres i treballar pel Regne de Déu.
També us demano la vostra pregària per poder dur a terme la tasca
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encomanada i dur a bon port aquesta obra bona que el Senyor ha
començat en mi. I també paciència, perquè només fa dos anys que sóc
prevere, i tot és un do de Déu que s’ha d’administrar segons els talents
rebuts.
Amb moltes ganes de començar aquest nou curs, us desitjo que Déu
us beneeixi i ens faci créixer a tots en la santedat.
Una abraçada

Mn. Guillem López

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda,
reben el baptisme els infants Bruna Bañeras
Serrano, Darío Cuesta Sánchez, Greta Fuentes
Yubero, Mia Martínez Ramon i Júlia Molina
Izquierdo.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 18 de
setembre, en la Missa de les 8 del vespre es va
pregar per l’etern descans de Margarita Trenchs
Puigdomènech i Francesc Xavier Valldeperas Roig.
Que al cel ens puguem retrobar.
◗ Comiat de Mn. Emili Marlés i Mn. Carlos
Valenciano. El diumenge dia 1 d’octubre, a les 8 del
vespre, se celebrarà la Missa en acció de gràcies pel
servei ministerial realitzat per Mn. Emili i Mn. Carlos
al llarg d’aquests anys. Les persones que vulguin
col·laborar amb l’obsequi que se’ls farà, poden fer
la seva aportació a la sagristia o als mossens de la
parròquia.
◗ Ordenació presbiteral. El diumenge dia 15
d’octubre, a les 6 de la tarda, el Sr. Bisbe conferirà
el sagrat orde del presbiterat als diaques Mn. Carlos
Valenciano i Mn. Víctor Galindo. Encomanem-los
en la pregària i acompanyem-los en la celebració.
Amb aquest motiu la Missa de les 8 del vespre es
trasllada a l’església de Sant Francesc i se celebrarà
a ¼ de 9 del vespre.

agenda
◗ Trobada de colònies. Aquest diumenge, 24 de
setembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala Capitular.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 25 de setembre,
a les 6 de la tarda.
◗ Acollidors de baptisme. Dimecres, dia 27 de
setembre, a 2/4 de 9 del vespre.

activitats pastorals
◗ 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’inscriguin.
◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc el diumenge dia 8 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).
◗ Inscripcions a l’esplai. Aquest dissabte, entre
les 5 i les 7 de la tarda, continuen obertes les
inscripcions a l’esplai, en el Centre Sant Esperit
(Núm. 5). Les activitats s’iniciaran el dissabte dia
7 d’octubre a 2/4 de 5 de la tarda.
◗ Inici de les activitats dels joves. El proper
divendres, dia 29 de setembre, a partir de les 8 del
vespre, s’inicien les activitats dels diferents grups
d’adolescents i joves de la parròquia (Edge, Life
teen, College i Formació Permanent). Consistirà en
la pregària, presentació del curs i sopar compartit.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de setmana
tindrà lloc la primera col.lecta extraordinària després
del temps d’estiu. Durant els mesos d’estiu
l’economia parroquial es ressent amb una notable
baixada de les entrades, a causa de la disminució
del nombre de feligresos per les vacances. Tot i
això, les despeses no disminueixen, i per això cal
fer ara un esforç per reequilibrar l’economia
parroquial, que ja de per si és força precària.
Confiem en la col·laboració de tots.

◗ Catequistes de primer curs. Divendres, dia 29 de
setembre, a les 7 de la tarda.

També es pot col·laborar fent-se subscriptors i a
través de donatius a un dels següents comptes:

◗ Rosari per la Vida. Dissabte vinent, dia 30 de
setembre, a 2/4 de 9 del vespre.

ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
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