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Q

uè li deu passar en aquests
moments pel cap a Mn. Àlex?
D’aquí a poques hores serà ordenat
de capellà, fent un pas que el marcarà per tota la vida. És un jove actiu i amb moltes inquietuds. Això és
el que veiem, però la seva vida
interior també és intensa i aquests
dies encara ho és més. Per això em
pregunto: què deu estar pensant?
El veig tranquil, confiat i amb una
gran il·lusió. Aquests mesos de diaca ha pogut experimentar la bellesa
del ministeri. Quan ets capellà tens
la sort de poder contactar amb les
persones
d’una
forma
molt
especial: moltes d’elles t’obren el
cor, confien en tu, busquen en tu

una paraula d’esperança i de fe. I
això et fa sentir molt privilegiat i,
alhora, molt petit: qui sóc jo per a
que algú que em coneix poc m’obri
el seu cor?
Un dels dons més grans de l’ordenació és una nova intimitat amb
Jesús: Ell et fa participar del seu
ministeri d’evangelització i de
transformació i això comença amb
una relació més intensa amb Ell.
A la Parròquia tots estem molt
contents i il·lusionats per l’ordenació de l’Àlex.
Àlex, ens alegrem per tu, perquè
t’estimem. T’has fet estimar amb la
teva frescor i entusiasme.

Mn. Emili Marlés

>> La col·lecta d’aquest diumenge la destinem al Domund. Una jornada especial que uneix tota l’església per pregar pels missioners que hi ha arreu
del món i col·laborar amb la seva tasca evangelitzadora.
>> Avui a les 18h: Ordenació sacerdotal de Mn. Àlex Serra a la Catedral de
Terrassa. Serà retransmesa pel canal de youtube del Bisbat. A la web de la
parròquia trobareu l’enllaç per accedir-hi. La parròquia, en nom de tota la
comunitat, li regalarà tres casulles pel ministeri.
>> Dissabte 24 a les 17h: Primera missa de Mn. Àlex. Si vols assistir, vine a
buscar la teva entrada a la casa abacial dimarts 20, dimecres 21 o dijous 22,
de 18 a 20h.

>> Dijous 22 d’octubre a les 20.30h:
Pregària d’Adoració per adults, dins
del
programa
dels
“Dijous
d’Adoració i Formació”.

Es troben els dissabtes per formació (cada quinze dies), a les Misses
joves i a l’Adoració dels dilluns.

>> Si vols formar part del grup de
joves de +25 per créixer en la fe i
ampliar amistats, uneix-te al grup
de whattsapp o convida algú altre.

Hem obert un compte a Telegram per a que
tingueu la informació actualitzada de la parròquia.
Busqueu-nos a: https://t.me/monestirsantcugat

† Anna Maria Gusó Leria (79)

Dimarts celebrarem la Santa Missa per a ells

DISSABTE 17 9:00 Adelina i Miquel
Cabanas // El niño divino. 19:00 Carme i Ricardo (5è aniversari) // Teresa Peña Castilla.
DIUMENGE 18 9:00* 11:00Maria Ibir (1r.
mes). 12:00 Filomena Miró Barbens // Rosy Kimberly Nina (1r. aniversari), Juan Carlos Nina Wanka i
Julián Nina Flores. 13.15 Juan Martínez Mateo // Cyntya Juchami. 19.00*
20.30*

DILLUNS 19 9:00 Joaquin Manresa.
20:00*
DIMARTS 20 9:00* 20:00 Difunts de la
setmana.
DIMECRES 21 9:00* 20:00*
DIJOUS 22 9:00* 20:00*
DIVENDRES 23 9:00 Fco. Javier Capel // Alfonso Cuervo i Mireia Aguilera. 20:00*
DISSABTE 24 9:00* 19:00 Mª Rosa Mas
Martí // Maria Ibir (1r. mes)

