EN RECORD DE MN. FRANCESC MALGOSA
El dimarts 10 de juliol va morir Mn. Francesc Malgosa i Riera
(1926-2018), prevere diocesà, fill de la nostra parròquia. El
divendres 13 de juliol Mons. Saiz Meneses en va presidir la Missa
exequial a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona,
i el dijous 19 de juliol se celebrà una Missa pel seu etern descans
a la Catedral. Recordem i encomanem a la misericòrdia de Déu
aquest bon pastor, imatge de Jesucrist, que serví diverses parròquies
i, a més, fou teòleg, periodista i escriptor.
Si pogués escatir el pregon misteri
Si pogués escatir el pregon misteri
de tantes solituds, de tantes lluites,
amarades d’amor i de pregària;
si pogués emplenar tota fondària
i confiar al teu perdó les hores buides.
Si pogués aplegar en el meu salteri
la lloança i el cant de cada dia,
i posar, humilment, damunt la taula
tot el pa i tot el vi d’Eucaristia,
al banquet fet de Vida i de Paraula,
dels qui, amb mi, amics meus vàreu fer vida.
DIUMENGE XXIII
DE DURANT L’ANY
9 de setembre de 2018

Fóra un tast del banquet que a tots espera,
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fóra el pòrtic joiós de la gran festa,

COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

fóra el cel a la terra fet presència,
nou esclat del secret de l’existència.
Quan el dia ja declina,
resteu amb nosaltres,
Senyor.
Del llibre El misteri de la vida, passió i mort de l’home,
de Mn. Francesc Malgosa i Riera

celebracions
◗ Celebració de la Nativitat de la Mare de
Déu. Aquest dissabte, 8 de setembre, se
celebra la Missa a les 11 del matí, a la
Residència Sant Josep Oriol amb motiu de la
festa de les Religioses Franciscanes
Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora
(Darderes). Dins la celebració, les religioses
de la comunitat renovaran els seus vots de
consagració al Senyor.
◗ Casament. Aquest dissabte, 8 de setembre,
a les 12 del migdia, contreuen matrimoni
Manuel Navarro Sánchez i Belinda Llamas
Peñarrocha.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, 9 de
setembre, a les 6 de la tarda, reben el
baptisme els infants Chloè Aguilera Espinosa,
Noa Desiré Lara Namoc, Clàudia Llach Ibáñez,
Lídia Llach Ibáñez i Emma Mónica Leboso.
◗ Missa rociera. El dissabte dia 15 de
setembre, a les 6 de la tarda, Mons. Saiz
Meneses presidirà a la Catedral la Missa d’inici
de curs de les germandats rocieres presents
a Catalunya.

activitats pastorals
◗ Preparació del curs dels joves. Els dies 8 i
9 de setembre es troben al Casal del Roser
de Gisclareny els responsables de les
activitats de joves, de cara a preparar el nou
curs amb Mn. Guillem.
◗ 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 7
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).

◗ Represa de l’Adoració al Santíssim a Sant
Francesc. A partir de dimecres, dia 12 de
setembre, l’església de Sant Francesc tornarà
a obrir-se cada dimecres, de 2/4 de 10 del
matí a 2/4 de 8 del vespre. A les 7 de la tarda
es resarà el Rosari.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. El dilluns 17 de
setembre, a les 6 de la tarda.
◗ Voluntaris del temple. El dilluns 17 de
setembre, a 2/4 de 7 de la tarda.
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