SENYOR, QUÈ MANEU
QUE FACI JO?
Amb motiu del dia del Seminari, us ofereixo el testimoni de la meva
vocació al sacerdoci ministerial. Començo donant gràcies a Déu pel gran
do que m’ha fet de donar-me una família catòlica, en la qual sóc el segon
de cinc germans.
La família, “cèl·lula de la societat”, “església domèstica”, “comunitat de
vida i amor”, és on he pogut créixer en edat i en gràcia. La pregària diària
en família m’ha fet créixer en la fe, perquè aquesta no es pot viure sol, i
la primera comunitat és la família. A casa hem viscut amb naturalitat el
fet que hom pot ser sacerdot, religiós o casat. Sempre ho posava en mans
de Déu, en la pregària diària, en la meva relació amb Déu. Ho feia amb
unes paraules semblants a les del lema d’enguany, que són paraules de
santa Teresa de Jesús, «Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?»: “Senyor,
què vols de mi?, què puc fer per tu?, què esperes de mi?”.
Mentre estudiava el batxillerat, passava cada dia per l’església, feia la
meva visita diària al Santíssim, i anava a Missa cada dia. Llavors estava
llegint les cartes de sant Rafael Arnáiz Baroja, monjo trapenc. Durant
aquell temps vaig sentir de manera especial l’amor de Déu. Al principi
vaig pensar que Déu em cridava a una vida contemplativa, com la de
sant Rafael. Però cada vegada que ho posava en la oració i ho preguntava
a Déu, sentia la mateixa resposta: sacerdot.
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Al principi no em va agradar la idea. Però Déu va fer que amb el temps
la seva crida anés calant en mi, perquè Déu no es deixa guanyar en amor
i en misericòrdia. Llavors a casa, la meva germana gran, María Jesús,
ens dóna una notícia: Déu la crida a ser carmelita descalça. Va ser un
testimoni per a mi veure que la meva germana se sentia cridada per Déu
a deixar-ho tot i consagrar-se a Ell d’una manera especial. Veure la seva
alegria i desig de fer la voluntat de Déu en la seva vida fou un testimoni
de fe i entrega per a mi. Això em va ajudar a fer passos en la meva
vocació, i a dir “sí” a la crida que Déu em feia, al designi que Déu té
pensat per a mi.
Ara fa tres mesos i mig que el nostre bisbe Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses em va ordenar diaca, i dono gràcies a Déu per aquest do i per
la confiança que posa en mi. La necessitat de Déu que veig en els altres
m’estimula a seguir endavant i a dir cada dia “sí” a la seva crida, tot
deixant que sigui Déu qui dugui a terme aquesta obra bona que Ell ha
començat en mi.
Mn. Agustín Villalba Bellido, diaca

celebracions
◗ Diumenge de Rams. El proper cap de setmana s’inicien
les celebracions de la Setmana Santa amb el Diumenge
de Rams. A les tauletes del temple es troba el programa
amb els horaris de les celebracions. Pel que fa al Diumenge
de Rams és bo recordar l’horari previst:
• Dissabte dia 28 de març:
- A 2/4 de 7 de la tarda: Missa familiar amb Benedicció
de Rams, amb la participació dels infants de la
catequesi i l’esplai i llurs pares.
- A les 7 de la tarda: Benedicció de Rams i Missa a
Sant Francesc.
- A 2/4 de 8 del vespre: Benedicció de Rams a l’atri
del temple i Missa.
• Diumenge dia 29 de març:
- A les 9 i a 1/4 d’11 del matí: Benedicció de Rams a
l’atri del temple i Missa.
- A les 11 del matí: Benedicció de Rams i Missa a Sant
Francesc (en castellà).
- A les 12 del migdia: Benedicció de Rams a la plaça
Vella, processó i Missa, presidida per Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
- A les 7 de la tarda: Vespres solemnes.
- A les 8 del vespre: Benedicció de Rams a l’atri del
temple i Missa.
◗ Missa a la Residència Sant Josep Oriol. Dilluns, dia
23 de març, festivitat de Sant Josep Oriol, Mn. Fidel Catalán
celebrarà la Missa a les 11 del matí a la residència Sant
Josep Oriol, que regenten les religioses Franciscanes
Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora.
◗ Solemnitat de l’Anunciació del Senyor. El proper
dimecres, dia 25 de març,a 2/4 de 2 del migdia,
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses presidirà la Missa a la
capella de la comunitat de les religioses de Sant Vicenç de
Paül a la Fundació Busquets, i les filles de la caritat renovaran
els seus vots. Encomanem-les en la pregària tot agraint la
seva dedicació als més necessitats.
◗ Via Crucis. Cada divendres a les 7 de la tarda a la
Catedral es fa l’exercici del Via Crucis.
◗ Exèquies. Dijous passat, dia 12 de març, a les 5 de la
tarda, se celebraren les exèquies pel Sr. Daniel Carreras
Anglada, que havia mort el dia anterior als 72 anys.
Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 16 de març, en la
Missa de les 8 del vespre es va pregar especialment pel
descans etern dels nostres germans Daniel Carreras
Anglada, Isidro Costa Frisach, Martí Roset Arola, Ernesta
Arias Martínez i Carme Cotonat Ariño. Encomanem-los a
la misericòrdia de Déu.

activitats pastorals
◗ Dia del Seminari. Aquest cap de setmana l’Església
celebra la Campanya del Seminari, en què es demana
que s’intensifiqui la pregària i col·laboració amb aquesta
institució dedicada a la formació dels futurs preveres. El
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.
◗ Conferència a les Teresianes. Aquest diumenge, dia
22 de març, a les 6 de la tarda, té lloc la conferència de
quaresma organitzada per l’Arxiconfraria Teresiana, al seu
local, al C. Topete 23. En aquesta ocasió Mn. Xavier
Aróztegui parlarà sobre “L’experiència de la peregrinació
a Terra Santa”.
◗ XXII Concert de Quaresma. El proper divendres, dia
27 de març, a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc el Concert
de Quaresma que organitza la Catedral. En aquesta ocasió
s’interpretaran obres religioses de Setmana Santa i Pasqua
de Bach, Haendel, Pergolessi i Vivaldi, amb Maria Mateu,
soprano, Natalya Chabànova, alto, i Joan Casals, organista.
L’entrada és lliure, tot i que es demanarà una aportació
voluntària per cobrir despeses.
◗ 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 2100-3385-312200169536 o adquirint estampes del Sant Crist, que es
venen a l’entrada del temple.
◗ Despatx parroquial. Els dies 30 de març, 1 d’abril i 6
d’abril, el despatx parroquial romandrà tancat.
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia tornarà a editar-se a
partir del diumenge 12 d’abril, segon diumenge de Pasqua.

agenda
◗ Voluntaris del temple. Dilluns, dia 23 de març, a les
6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 25 de març, a
les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis, i Missa
a les 7.
◗ Consell d’Economia. Dijous, dia 26 de març, a les 6
de la tarda.

CONFERÈNCIES QUARESMALS
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.

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
Telèfons: 93 783 04 66 - 93 783 05 29 – A/e: santesperit742@bisbatdeterrassa.org – www.santesperit.org

