SI DÉU VOL
Si Déu vol, el pròxim diumenge, 18 de gener el nostre Bisbe m'ordenarà
prevere al servei de Déu i de l'Església. Dono gràcies a Déu, que es vol
servir de mi per a aquest ministeri, del qual no sóc digne.
L'ordenació no és un ascens, ni cap fita humana; és un do de Déu que
respon a aquella sol·licitud del seu fill perquè no manquin pastors al seu
poble (Cf. Mt 9,36). Accepto amb agraïment i amb molta alegria aquesta
tasca, confiat en Déu, que m'ha cridat, i en l'Església, que juntament
amb mi ha discernit aquesta vocació i l'ha confirmada.
El sacerdot s'ordena al servei de Déu i dels fidels per tal de desenvolupar
en tots el do de l'Esperit Sant rebut pel baptisme, i ho fa en nom de Crist.
Per mitjà del sacerdot, Crist actua en el seu cos que és l'Església. Per
això el sacerdot, mitjançant el sagrament de l'Orde, rep una configuració
especial a Crist, cap de l'Església, per actuar in persona Christi. A més,
el sacerdot actua en nom de l'Església sobretot quan ofereix el sacrifici
de l'eucaristia.
També el sacerdot està cridat a la conversió, per tal de viure fidelment
el seu ministeri com a representant de Crist davant dels homes. Demano
a Déu la gràcia de respondre fidelment a aquest ministeri tan gran, i a
tots vosaltres intenses pregàries d'intercessió.
Mn. Marcos Emmanuel Pujol
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ORDENACIÓ SACERDOTAL
El proper diumenge, dia 18 de gener, a les 6 de la tarda, a la
Catedral, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa,
conferirà el sagrat orde del presbiterat als diaques Mn. Marcos
Emmanuel Pujol, destinat a les parròquies del Sant Esperit i Sant
Valentí de Terrassa, i Mn. Albert Agib Mikhail, destinat a les
parròquies de sant Cristòfor de Terrassa, Santa Maria d’Ullastrell
i Sant Martí de Viladecavalls. Encomanem-los en la nostra pregària
i acompanyem-los en aquell dia.
Amb motiu de l'ordenació sacerdotal, la missa de les 8 del vespre
es trasllada a l’església de Sant Francesc i se celebrarà a 1/4 de
9 del vespre.

celebracions
◗ Primera missa de Mn. Emmanuel Pujol.
Mn. Emmanuel celebrarà la seva primera missa
solemne a la nostra parròquia el diumenge 25
de gener, a les 8 del vespre. Amb motiu de la
seva ordenació, la parròquia li regala una
casulla. Les persones que vulguin col·laborarhi poden fer arribar el seu donatiu als mossens
o a la sagristia.
◗ Inici dels actes commemoratius del 1400
aniversari del Concili d’Ègara. El proper dimarts,
dia 13 de gener, a les 7 de la tarda, Mons.
Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, presidirà les
Vespres Solemnes a l’església de Santa Maria
d’Ègara, amb motiu de l’aniversari de la
celebració del Concili d’Ègara, que va tenir lloc
el mateix dia de l’any 615. Amb motiu d’aquesta
efemèride se celebraran diversos actes al llarg
d’aquest any. Som convidats a participar-hi.
◗ Adoració a Sant Francesc. Des del dimecres
dia 7 de gener s’ha recuperat l’Adoració al
Santíssim a l’església de Sant Francesc, que
està oberta des de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de
8 del vespre. A les 7 de la tarda es resa
comunitàriament la pregària del Rosari.
◗ Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. El proper diumenge, dia 18 de gener,
s’inicia la Setmana de Pregària per la Unitat
dels Cristians, que clourà el nostre bisbe el
diumenge 25 de gener, a les 7 de la tarda, amb
les Vespres Solemnes a la Catedral.
◗ Exèquies. El dia 13 de desembre morí la Sra.
Esperança Torredemer Comerma als 51 anys
i se'n feren les exèquies el dia 15 de desembre,
a les 11 del matí. El dia 16 de desembre morí
el Sr. Pere Ros Gasset als 80 anys i el seu
funeral tingué lloc el dia 18 de desembre, a les
11 del matí. La Sra. Llúcia Corominas Pascal
morí als 95 anys el dia 22 de desembre i se'n
celebraren les exèquies el dia 24 de desembre,
a les 11 del matí. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Curset de lectors. Aquest diumenge, dia 11 de
gener, a 2/4 de 7 de la tarda, té lloc a la Catedral
un curset de lectors, que impartirà Mn. Xavier
Farrés. Està adreçat a les persones que
habitualment fan el servei de lectors en les misses,
per tal de millorar el seu servei, així com també
a d’altres persones que vulguin col·laborar a partir
d’ara en aquest ministeri tan important.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana,
els dies 17 i 18 de gener, tindrà lloc la recollida
mensual d’aliments. En aquesta ocasió es recollirà
oli, pasta per fer sopa i espaguetis, que es
distribuiran a les famílies necessitades a través
de la Fundació Busquets.
◗ Conferència mensual. Dissabte que ve, dia
17 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà
lloc a la Sala Capitular la conferència: “El manifest
de Cristians per Terrassa a la ciutat: El bon exemple
de Jesús”, a càrrec del pastor Javier Garcia i del
Sr. Jaume Vernet. Està organitzada pel Grup Avant
de la Federació de Cristians de Catalunya.
◗ Informació de Càritas. Càritas participa en el
projecte solidari del restaurant La Trobada, que
es troba al carrer del Teatre nº.4 1r. Està obert a
tothom cada dia al migdia entre setmana i ofereix
el seu ajut a persones en situació de precarietat
econòmica. S’ofereix un menú de qualitat i a bon
preu.

agenda
◗ Monitors de l’esplai. Aquest dissabte, dia 10
de gener, a 2/4 de 8 del vespre.
◗ Pastoral de la Salut. Dilluns, dia 12 de gener,
a les 6 de la tarda, a la Residència Sant Josep Oriol.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 14 de
gener, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis, i missa a les 7.
◗ Catequistes de segon curs. Divendres, dia 17
de gener, a les 6 de la tarda.
◗ Catequesi de l’església de Sant Francesc.
Diumenge vinent, dia 18 de gener, a les 12 del
migdia.
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