DOMINICA LAETARE
El quart diumenge de quaresma és conegut popularment amb el nom
que introdueix en llatí l’antífona d’entrada de la missa: Laetare, Jerusalem,
et conventum facite, omnes quid diligitis eam; gaudete cum laetitia...
(alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa, tots els qui l’estimeu; estigueu
contents). El text ajuda a reflexionar sobre el sentit litúrgic d’aquest
diumenge. Els rigors i els compromisos quaresmals que ajuden a intensificar
la conversió dels creients, tenen com un moment d’aturada, tot albirant
la Pasqua. És per aquest motiu que queda atenuat aquest sentit quaresmal,
els cants expressen tímidament la proximitat de les grans celebracions
de l’Església, i el propi color litúrgic de les vestimentes sacerdotals també
ho reflecteix, amb el color morat més pàl·lid i rosa.
Aquesta festa, a la ciutat de Roma i en la litúrgia papal, estava unida a
la benedicció de la rosa. Es tracta d’una antiga tradició, d’origen incert,
que es troba documentada des de l’any 1096, i segons la qual el Papa
obsequiava amb una rosa d’or personalitzats catòliques, així com també
santuaris o imatges sagrades. Segons diversos autors, la flor amb què
s’obsequiava tenia el simbolisme de Jesucrist Redemptor i la felicitat
eterna que Ell ens ha guanyat amb la seva Mort i Resurrecció. El Sant
Pare beneïa una rosa d’or a la basílica de Sant Joan del Laterà (la catedral
de la diòcesi de Roma) i era portada en processó, tot cantant les lletanies
dels sants, fins a la basílica de la Santa Creu, on se celebrava, a continuació,
la missa.
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La Schola Cantorum de Terrassa organitza cada any la Dominica Laetare
amb aquests components a les esglésies de Sant Pere des de l’any 1933.
El Sr. Josep Figueres, en el seu llibre “Els primers cent anys de la Schola
Cantorum de Terrassa 1905-2005)”, ens refereix aquesta festa des dels
seus orígens, gràcies a l’impuls i organització del P. Miquel Altisent, que
en fou el promotor.
Des de l’any 1933 fins a l’actualitat, amb el parèntesi dels anys 19361940, la celebració de la Dominica Laetare s’ha fet ininterrompudament
en el marc incomparable de les esglésies que testimonien els orígens de
la fe a casa nostra. Des de l’església de Santa Maria, que guarda la
memòria de la primitiva catedral, fins a l’església de Sant Pere, que aplega
la comunitat cristiana, el cant gregorià acompanya la processó inicial
amb els cantaires, que eleven llurs veus per dignificar la litúrgia i introduir
la celebració del Memorial de la Mort i Resurrecció del Senyor. Una
celebració en la qual la rosa beneïda i dipositada en l’altar testimonia una
llarga tradició que arrela en el misteri d’Aquell que ens ha donat la vida.
Donem gràcies, un any més, a la Schola Cantorum per l'organització
d’aquesta celebració, enguany en el marc del 1400 aniversari del Concili
d’Ègara.

celebracions

activitats pastorals

◗ Celebració de la Dominica laetare. Aquest
diumenge, dia 15 de març, la Schola Cantorum
de Terrassa organitza la celebració de la Dominica
laetare a les 11 del matí a les esglésies de Sant
Pere. En aquesta ocasió presidirà la celebració
Mn. Joan Baburés, canonge de la Catedral de
Girona i Delegat Episcopal de Litúrgia d’aquella
diòcesi.

◗ Convivències de l’Esplai 0.5. Aquest cap de
setmana, dies 14 i 15 de març, els infants i monitors de l’esplai realitzen dos dies de convivència
enmig de la natura a la casa de colònies de
Castellvell, a Llinars del Vallès (Vallès Oriental).
Diumenge, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la
celebració de la Missa amb la participació dels
pares dels infants.

◗ Solemnitat de Sant Josep. El proper dijous,
dia 19 de març, l’Església celebra la solemnitat
de Sant Josep. L’horari de les misses serà a les 8
del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
Preguem especialment pel nostre bisbe amb
motiu de la seva onomàstica.

◗ Dia del Seminari. El proper cap de setmana
l’Església celebra la Campanya del Seminari, en
la qual es demana que s’intensifiqui la pregària i
col·laboració amb aquesta institució dedicada a
la formació dels futurs preveres. Dissabte, dia 21
de març, tindrà lloc la jornada de portes obertes
al Seminari a partir de les 10 del matí, i a les 9
del vespre, a la capella del Seminari, a Valldoreix,
la Pregària per les Vocacions.

◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la tarda,
a la Catedral es fa l’exercici del Via Crucis.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 9 de març,
en la missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment per l’etern descans de Carme Pérez
Gili, Eugeni Marco Viejo i Júlia Hernández Orta.
Descansin en pau.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 16 de març,
a 2/4 de 6 de la tarda.
◗ Catequistes de segon curs. Divendres dia 20
de març, a les 6 de la tarda.
◗ Confraria de la Mare de Déu dels Dolors.
Divendres dia 20 de març, a les 6 de la tarda.

CONFERÈNCIES QUARESMALS
A LA CATEDRAL
Dimecres, dia 18 de març, a 2/4 de 9 del
vespre: “Els fonaments de l’acció caritativa
i social”, a càrrec de Mons. Salvador Cristau
Coll, bisbe auxiliar.
Dimecres, dia 25 de març, a 2/4 de 9 del
vespre: “El compromís cristià amb els més
necessitats”, a càrrec de Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.

◗ Conferència mensual. Dissabte vinent, dia 21
de març, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc la conferència organitzada pel Grup Avant a la Sala
Capitular de la Catedral. En aquesta ocasió el
P. Gaspar Borda, O. Carm. Delegat Episcopal de
Pastoral Familiar parlarà sobre “El Sínode de la
Família”.
◗ Conferència a les teresianes. El proper
diumenge, dia 22 de març, a les 6 de la tarda,
tindrà lloc la conferència de quaresma organitzada
per l’Arxiconfraria Teresiana, al seu local del C.
Topete 23. Mn. Xavier Aróztegui parlarà sobre
“L’experiència de la peregrinació a Terra Santa”.
◗ Col·laborar en la restauració de la imatge
del Sant Crist. Es recorda que les persones que
vulguin col·laborar en la restauració de la imatge
del Sant Crist poden fer-ho amb un donatiu al
núm. de compte 2100-3385-3122-00169536 o
adquirint estampes del Sant Crist que es venen
a l’entrada del temple.
◗ Exposició sobre el Dr. Josep Guardiet. Cada
diumenge, d’11 a 12 del matí, està obert el Museu
de la Catedral i es pot visitar l’exposició organitzada
pel Museu de Rubí sobre la figura del beat Josep
Guardiet, que fou també regent de la parròquia
del Sant Esperit entre els anys 1914 i 1916.
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