SANT VALENTÍ,
PREGUEU PER NOSALTRES
El dia 14 de febrer se celebra la festa de Sant Valentí, màrtir, copatró de la nostra
ciutat de Terrassa.
Pel que fa a la vida del sant i màrtir, tenim alguns elements no contrastats
suficientment. I algunes tradicions, fins i tot, fan referència a diversos personatges
amb aquest nom. Es pot suposar que la seva vida se situa en la ciutat de Roma
i que morí probablement l’any 270 en la persecució de l’emperador Claudi II.
Podia haver estat un metge romà que, un cop convertit al cristianisme, es va
fer sacerdot i, com a tal, casava els soldats, una pràctica prohibida per l’emperador,
el qual, segons sembla, considerava incompatible la pràctica militar amb la vida
familiar. Aquest motiu devia ser suficient per ordenar-ne l’execució, colpejat
primer i decapitat després fora les muralles de Roma.
Segons la tradició, fou enterrat a la Via Flamínia, fora les muralles de Roma de fet, al segle XII el lloc era conegut com la Porta de Sant Valentí. A Roma tenia
dues esglésies dedicades. Amb el temps, les seves relíquies foren traslladades
a altres esglésies romanes i a la Basílica de Santa Maria in Cosmedin, on es
conserva un crani del màrtir. De l’any 1493 tenim la primera representació
coneguda del sant, en un text a Nuremberg, Alemanya. Amb el pas dels anys
les seves relíquies arribaren a molts llocs d’Europa: a Irlanda, a França, a la
catedral de Viena, a Glasgow o a Birmingan.
Sant Valentí de Roma és venerat com a sant des de l'antiguitat i en diferents
confessions cristianes. La datació de la seva festa, el 14 de febrer, és del papa
Gelasi I de l’any 498.
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La seva vinculació amb la ciutat de Terrassa com a patró està lligada a l’advocació
de Sant Pere com a patró principal. A començaments del segle XVII, el 24 de
setembre de 1611, Mn. Joan Arnella, vicari perpetu de Sant Pere, sufragània
en aquells moments del Sant Esperit, durant els treballs per la instal·lació del
retaule major a l’església de Santa Maria, va descobrir les relíquies de Sant Julià,
Sant Sever i Sant Valentí, que havien estat col·locades segons constava, el l’1
de gener de l’any 1112, amb motiu de la consagració de l’altar. La troballa fou
celebrada amb gran solemnitat per la comunitat cristiana amb la dedicació d'un
altar a l’església de Sant Pere, i l’advocació de Sant Valentí fou unida a la del
patró titular, anys a venir, quan l’església de Sant Pere va recuperar la parroquialitat
(1851).
En el temple del Sant Esperit la imatge de Sant Valentí hi era present en el retaule
barroc de Joan Monpeó (segle XVIII), en una de les capelles dels tabernacles
laterals, segons diversos autors. En el retaule actual, obra d’Enric Monjo, hi és
present en un lloc preeminent en una de les parets laterals. La ciutat de Terrassa
el té també present en la seva toponímia, i una de les tretze parròquies de la
ciutat, erigida l’any 1962, el venera com a patró.
Que Sant Valentí, doncs, ens infongui aquell desig d’entrega i de donació que
és capaç de superar entrebancs i dificultats, pròpies i alienes, i de cercar en tota
ocasió allò que ens uneix més que no pas el que ens separa. Que ens ajudi a
descobrir que la caritat ben viscuda, l’amor autèntic que ens ve de Déu, ha de
presidir les relacions humanes.

celebracions
◗ Dimecres de Cendra. El proper dimecres, dia
18 de febrer, s’inicia el temps de la Quaresma
amb la missa i la imposició de la cendra. L’horari
de les celebracions serà a les 8 del matí, a les 12
del migdia i a les 8 del vespre. La missa del vespre
serà presidida per Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses, bisbe de Terrassa. A les 5 de la tarda
se celebrarà també una missa a la Residència
Sant Josep Oriol.
◗ Via Crucis. Durant el temps de Quaresma, cada
divendres, a les 7 de la tarda, a la Catedral, té lloc
la pregària del Via Crucis. Aquest proper divendres,
dia 20 de març, hi tindrà un to més meditatiu i
reflexiu com a introducció a aquest temps litúrgic
de preparació per a la Pasqua.
◗ Rosari pels cristians perseguits a l'Orient Mitjà.
Dissabte vinent, dia 21 de febrer, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim, es farà la
pregària del Rosari amb Exposició del Santíssim
i Benedicció, tot pregant pels nostres germans
cristians perseguits especialment a l’Orient Mitjà.
◗ Exèquies. Diumenge passat, dia 8 de febrer, a
les 11 del matí, se celebraren les exèquies pel Sr.
Marc Malgosa Riera, que havia mort el dia anterior
a l’edat de 81 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. En la missa del dilluns dia 9
de febrer s’ha pregat especialment pel descans
etern de les nostres germanes Gabina López
Bueno, Rosa Galobardes Gálvez i Marina Roca
Barcén. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Conferència pels pares de catequesi. Dilluns,
dia 16 de febrer, a les 8 del vespre, a la Sala
Capitular, Mn. Carles Cahuana, Delegat Episcopal
de Catequesi i capellà de la Missa que s’emet per
TVE 2, pronunciarà la conferència La importància
de la Missa en la vida cristiana.
◗ Escola de Pregària per a Joves. Divendres, dia
20 de febrer, a 2/4 de 9 del vespre, el Sr. Bisbe
presidirà l’Escola de Pregària, en aquesta ocasió
a la parròquia de Sant Pere, amb motiu dels 1400
anys del Concili d’Ègara.
◗ Exercicis espirituals per a nois. Els dies 20, 21
i 22 de febrer tenen lloc els Exercicis Espirituals
per a nois que organitzen les delegacions de
Joventut i Pastoral Vocacional a Caldes de Montbui.
◗ Conferència mensual. Dissabte que ve, dia 21
de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Sala Capitular,
tindrà lloc la conferència organitzada pel Grup
Avant de la Federació. En aquesta ocasió
Mn. Joaquim Meseguer i el Sr. Miquel Montoliu
ens parlaran del “Dr. Guardiet, un home avançat
al seu temps.” Cal recordar que el beat Josep
Guardiet, màrtir, fou ecònom de la parròquia del
Sant Esperit entre els anys 1915 i 1916.
Amb motiu de la conferència s’inaugurarà una
exposició sobre la figura del Dr. Guardiet en el
Museu de la Catedral, que estarà oberta cada
diumenge d’11 a 12 del matí i durant els dies del
Tríduum Pasqual.
◗ Trobada arxiprestal. El dissabte dia 28 de febrer,
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses presentarà la
seva nova carta pastoral Una Església samaritana
per a un temps de crisi i presidirà el sopar solidari
a benefici de Càritas, que es farà a les 9 del vespre
el Restaurant Imperial. Les persones que vulguin
participar-hi es poden inscriure en el despatx
parroquial (dilluns, dimecres i divendres, de 6 a
8 del vespre).
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