UNA ESGLÉSIA
SAMARITANA PER A UN
TEMPS DE CRISI
Mons. Saiz Meneses acaba de publicar la seva cinquena carta pastoral,
en aquesta ocasió dedicada a l’acció caritativa i social de l’Església.
El Bisbe de Terrassa recorda en la introducció del text: “Les meves cartes
pastorals han intentat donar resposta a les prioritats assenyalades en
l’homilia d’inici de ministeri i alhora acompanyar els moments més
rellevants de la vida diocesana i de l’Església universal”. En aquest sentit,
aquesta nova carta pastoral reflexiona sobre la dedicació prioritària als
més necessitats, als pobres i als marginats, tal com indicà el 25 de juliol
de 2004, juntament amb la nova evangelització, l’atenció als preveres i
al Seminari i, finalment, als joves.
La creació jurídica de Càritas diocesana l’any 2012 i el fet de completar
el traspàs d’alguns elements estructurals que fins aleshores depenien de
Càritas Barcelona, així com la consolidació d’un treball diocesà que ha
culminat amb la benedicció i inauguració de la seu definitiva de Càritas
diocesana a la ciutat de Sabadell el passat 5 de desembre de 2014, han
estat motius suficients per oferir aquesta carta pastoral, en el context
actual de la crisi econòmica que encara perdura.
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El títol de la carta està inspirat en les paraules del papa Francesc als
bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola en la visita ad limina
apostolorum el 3 de març de 2014, que lloava l’acció de Càritas i convidava,
citant el papa Benet XVI, a manifestar estima i proximitat a totes les
persones que col·laboren en “el programa del Bon Samarità, el programa
de Jesús”.
La carta pren com a fil conductor de la reflexió la paràbola del Bon
Samarità, i està dividida en tres apartats. En el primer, sota el títol De
Jerusalem a Jericó, el camí de la vida, analitza la situació actual de crisi
i dificultats i n’esbossa les causes i les conseqüències, per acabar
reflexionant sobre què vol dir fer-se proïsme. El segon apartat, Fonaments
de la nostra acció caritativa i social, presenta la conversió personal i social
com a punt de partença, i aprofundeix en la teologia de la comunió com
a principi fonamental i la centralitat de la persona com a perspectiva
pastoral. Finalment, el tercer apartat porta per títol Vés i fes tu el mateix,
i presenta l’acció de l’Església, de cada cristià i de tota la comunitat
eclesial, a partir de les actituds i les actuacions concretes, tot mostrant
l’Església com a casa oberta, que dóna prioritat als caiguts a la vora del
camí, i en actitud de sortida, que pren la iniciativa.

activitats pastorals
◗ Conferència mensual. Aquest dissabte, a 2/4 de
6 de la tarda, té lloc, a la Sala Capitular, 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.”
◗ Consell Pastoral Parroquial. El proper dijous, dia
26 de febrer, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc la
reunió ordinària del Consell Pastoral per tractar sobre
la preparació de la Setmana Santa i Pasqua, així
com també sobre el treball pastoral dels grups de
la parròquia envers la nova evangelització.
◗ Segona part del curs de lectors. El diumenge dia
1 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, tindrà lloc la
segona sessió del curs de lectors organitzat per la
parròquia. En aquesta ocasió es tractaran qüestions
pràctiques. A més de les persones que ja estigueren
en la primera sessió, poden també participar-hi
d’altres persones interessades en aquest servei
parroquial tan important.
◗ Animadors de cants. Des de l'equip de litúrgia i
els responsables musicals de la parròquia es fa una
crida a tots aquells qui tinguin disposició per poder
col·laborar en el servei d'animadors del cant en les
diferents celebracions de la Catedral. Tots els que
estigueu interessats a col·laborar-hi podeu dirigirvos als mossens o als mateixos animadors.
◗ Recollida d’aliments a l’arxiprestat. Dissabte que
ve, dia 28 de febrer, l’Arxiprestat de Terrassa organitza
la recollida d’aliments per als més necessitats, a
través dels joves de les parròquies. Es farà, com
cada any, a la sortida dels supermercats durant el
matí.
◗ Trobada arxiprestal. L’Arxiprestat de Terrassa ha
organitzat la tercera trobada general de l’Arxiprestat
el proper dissabte, dia 28 de febrer. En aquesta
ocasió 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).

◗ Conferència sobre “El Concili d’Ègara”. Dijous
vinent, dia 26 de febrer, a les 7 de la tarda, el Dr.
David Abadías Aurín, Cap d’Estudis de la Facultat
d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes
Antoni Gaudí, i rector de Matadepera, pronunciarà
la conferència “El Concili d’Ègara” a la parròquia de
Sant Pere, amb motiu del 1400 aniversari de la seva
celebració.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de setmana,
primer de mes, tindrà lloc la col·lecta extraordinària
per les necessitats de la parròquia i pel manteniment
del temple. Es poden fer arribar també els donatius
a través del compte núm. 0182-1786-130200130534 del BBVA, o bé fent-se subscriptor de
la parròquia. Gràcies per la col·laboració responsable
de tots.

celebracions
◗ Ritu d’elecció de catecúmens. El proper diumenge,
segon de quaresma, dia 1 de març, el Sr. Bisbe
presidirà la missa a les 12 a la Catedral i hi participaran
els catecúmens que es preparen per rebre el
Baptisme en la propera Pasqua.
◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la tarda,
a la Catedral, es fa l’exercici del Via Crucis.
◗ Rosari per la Vida. El proper dissabte, dia 28 de
febrer, a 2/4 de 9 del vespre, té lloc la pregària del
Rosari per la Vida a la Capella del Santíssim.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 16 de febrer,
en la missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment pel descans etern del Sr. Josep Torra
Munné. Que Déu l’aculli en el seu Regne.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 25 de febrer,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis,
i missa a les 7 del vespre.
◗ Equip del CPM. Dimecres, dia 25 de febrer, a 2/4
de 10 del vespre.
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