ROMERIA A MONTSERRAT
El diumenge 7 d’octubre, les parròquies de l’Arxiprestat de
Terrassa peregrinen en romeria al Santuari de la Mare de Déu
de Montserrat, segons una tradició de temps immemorial.
Enguany la parròquia de Sant Josep n’és la coordinadora dels
actes juntament amb el Grup Avant de la Federació de
Cristians de Catalunya.
L’horari general de la Romeria en aquesta ocasió és el següent:

- Sortida a les 6 del matí des de la parròquia de la Sagrada
Família per als qui hi pugen a peu des de Terrassa. Arribada
a la 1 del migdia a Montserrat.
- Sortida dels autocars a les 9 del matí des de l'I.E.S.
Terrassa, davant del CAP Rambla. Arribada a les 10 del matí
al Monestir.
- Rés del Sant Rosari a 2/4 de 12 del migdia pel camí dels
Degotalls.
- Temps lliure per dinar i descansar.
- Audició de la Coral del petit Cor de Sant Josep, a ¼ de 5
de la tarda a la Basílica.
- Rebuda pel P. Abat, a ¾ de 5 de la tarda a la Basílica.
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- Missa Solemne a la Basílica, a les 5 de la tarda, presidida
per Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, i concelebrada
pels mossens de l’Arxiprestat. Seguidament es retornarà a
Terrassa amb autocars.
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Som convidats a pujar a Montserrat i posar als peus de la Mare
de Déu tot el treball d’aquest curs que acaba de començar a
les 16 parròquies de l’Arxiprestat, així com també la
coordinació existent entre les diferents parròquies i
comunitats. Que la Mare de Déu ens ajudi, especialment en
aquests moments, a viure la pau i la concòrdia entre les
persones, la serenor interior i el compromís evangelitzador
enmig de la nostra societat.

◗ Baptismes. Aquest diumenge, 23 de
setembre, a les 6 de la tarda, reben el
baptisme els infants Martí Ortiz Galter, José
Luis Troche González, Neyla Suñé de la
Cuesta i Leire Vela Egea.
◗ Festa de la Mare de Déu de la Mercè.
Dilluns, dia 24 de setembre, se celebra la
festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona
de les tres diòcesis de la Província
eclesiàstica, Barcelona, Terrassa i Sant Feliu
de Llobregat. Se celebrarà en l’horari
habitual de misses, i pregarem especialment
per les nostres diòcesis.
◗ Festa de Sant Vicenç de Paül. El proper
dijous, 27 de setembre, l’Església celebra la
festa de Sant Vicenç de Paül, fundador de
les Filles de la Caritat. Amb aquest motiu se
celebrarà la Missa a 2/4 de 2 del migdia a la
Capella de la Fundació Busquets. Una
vegada més, la parròquia felicita les Filles
de la Caritat agraint la seva dedicació als
més necessitats i el seu testimoni de
consagració al Senyor.
◗ Missa pels 50 anys de l’Escola Airina.
Dissabte vinent, 29 de setembre, Mons.
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà la
Missa a les 11 del matí a la Catedral en
acció de gràcies pels 50 anys de la fundació
de l’escola Airina
◗ Casament. Dissabte, 29 de setembre, a
les 6 de la tarda, contrauran matrimoni
Javier Milara Miranda i Laura López Jurado.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 17 de
setembre, en la Missa de les 8 del vespre es
va pregar per l’etern descans dels nostres
germans difunts Ignasi Grau Casulleras i
Soledad Salas Méndez. Al cel siguin.

◗ Inscripcions a la catequesi. Les
Les inscripcions
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).
◗ Trobada de colònies. El proper diumenge,
dia 30 de setembre, a les 5 de la tarda de
la tarda, tindrà lloc en el Centre Sant Esperit
(Núm. 5) la trobada amb els infants, pares
i monitors que han participat en les colònies
d’aquest estiu.

◗ Monitors de l’Esplai 0.5. Dilluns, 24 de
setembre, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Responsables de l’Adoració a Sant
Francesc. Dilluns, 24 de setembre, a les 7
de la tarda.
◗ Adoremus. Dijous, 27 de setembre, a 2/4
de 9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte que ve, 29
de setembre, a ¾ de 9 del vespre, al Cambril
de la Mare de Déu de Montserrat.
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