UNA CATEDRAL SOLIDÀRIA
Vaig llegir amb atenció un article que es va publicar abans de Nadal, en
un mitjà de comunicació de la ciutat, amb el títol “Una Catedral coixa”.
D’entrada, com a rector de la parròquia del Sant Esperit, he d’agrair
l’interès que l’autor demostra perquè la Catedral disposi d’un orgue que
ajudi a dignificar encara més la litúrgia que se celebra en el temple. Un
interès personal, però a la vegada una crida que va més enllà, sol·licitant
la complicitat i la col·laboració altruista d’altres persones. Benvingudes
siguin totes les col·laboracions!
Tanmateix voldria fer alguns aclariments. En primer lloc, una crida a no
tergiversar les paraules d’un altre, en aquest cas del bisbe de la diòcesi.
Com a rector de la parròquia, jo hi era el dia que es féu un homenatge
al Sr. Joan Casals en el context del Concert de Nadal a la Catedral. Les
paraules de Mons. Saiz Meneses foren d’agraïment a qui fou organista
titular durant tants anys al Sant Esperit i, a la vegada, anuncià que, quan
fos possible, es disposaria d’un orgue nou. En cap cas el Sr. Bisbe va fer
referència a cap mecenes ni va marcar uns temps concrets per emprendre
una obra tan important i significativa.
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En segon lloc, el propi Sr. Bisbe és qui més interès té per dotar la Catedral
d’un orgue digne. I, juntament amb ell, els responsables del temple
catedralici i de la diòcesi. El projecte de l’orgue nou està pensat i s’està
treballant, i s’iniciarà tan bon punt la crisi remeti. El nostre bisbe insisteix
que, en aquests moments, els esforços s’han d’encaminar a ajudar els
més necessitats, perquè les persones necessitades passen pel davant
d’un orgue, ni que sigui el de la Catedral. I és que difícilment s’entendria
un dispendi tan gran quan hi ha gent que amb prou feines pot sobreviure.
L’acció que es fa des de Càritas i altres institucions en el context actual
mereixen no només l’agraïment, sinó sobretot la col·laboració de tots. El
papa Francesc ens recorda que “sovint veu l’Església com un hospital
de campanya després de la batalla”. Malauradament, la lluita contra la
pobresa és encara una batalla no guanyada.
Algú ha dit que la Catedral és coixa. No és cert. La nostra Catedral és
digna, les seves celebracions són reeixides. Així ho manifesten propis i
forans quan la visiten i participen en els seus actes. Ara bé, posats a dir,
jo prefereixo que es digui que la Catedral és solidària, perquè els cristians
i totes les persones de bona voluntat, sense renunciar a la música i la
cultura, saben situar a cada moment el que pertoca fer.
Mn. Fidel Catalán
Rector de la parròquia del Sant Esperit

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·laborar-hi poden
fer arribar el seu donatiu als mossens o a la
sagristia.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana,
els dies 17 i 18 de gener, té lloc la recollida
mensual d’aliments. En aquesta ocasió es recull
oli, pasta per fer sopa i espaguetis, que es
distribuiran a les famílies necessitades a través
de la Fundació Busquets.

◗ Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. Aquest 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.

◗ Conferència mensual. Aquest dissabte, dia
17 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, té 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.

Des de l’Arxiprestat de Terrassa la trobada
ecumènica tindrà lloc dijous vinent, dia 22 de
gener, a l’Església Evangèlica Unida, a les 9 del
vespre. Predicarà el P. Gaspar Borda O. Carm.
i després de la pregària tindrà lloc un sopar
compartit amb els participants.

◗ Segona part del curset de lectors. Diumenge
passat, dia 11 de gener, va tenir lloc la primera
part del curset amb la conferència de Mn. Xavier
Farrés. Properament es convocaran els lectors
per tal de concretar el servei i fer la part pràctica.

◗ Rosari per la Vida. El proper dissabte, dia 24
de gener, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc la
pregària del Roser per la Vida, a la Capella del
Santíssim.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 12 de
gener, en la missa de les 8 del vespre es va
pregar pel descans etern del nostre germà difunt
Fernando García Castellano. Descansi en pau.

◗ Agraïment als subscriptors. Des del Butlletí
es vol agrair l’esforç que estan fent els subscriptors de la parròquia per mantenir la seva quota,
i incrementar-la en alguns casos. Gràcies al seu
ajut la parròquia disposa d’unes entrades fixes
que ajuden a assumir les despeses ordinàries
i col·laboren a eixugar el deute contret per les
obres realitzades aquests darrers anys. El seu
exemple hauria de servir d’estímul perquè altres
persones volguessin també fer-se subscriptors
de la parròquia amb una quota fixa.

agenda
◗ Reunió dels pares de Primer Curs de
Comunió. Dilluns, dia 19 de gener, a 2/4 de 9
del vespre, a la Sala Capitular.
◗ Reunió de pares de l’esplai. Dijous, dia 22
de gener, a 2/4 de 9 del vespre, al Centre Sant
Esperit (Núm. 5).
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 23 de
gener, a les 6 de la tarda.
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