LA CENTRALITAT DE LA
PREGÀRIA EN LA VIDA
CRISTIANA I PARROQUIAL
El papa Francesc, en la seva exhortació Evangelii gaudium, recorda, una vegada
més, la centralitat de la pregària en la vida de tot cristià per alimentar la vida de
la fe i participar de la missió de l’Església. Parlant de la pregària, recorda que
hem d’estar “ben recolzats en la pregària, sense la qual tota acció corre el risc
de quedar-se buida i l'anunci finalment manca d'ànima. Jesús vol evangelitzadors
que anunciïn la Bona Notícia no sols amb paraules sinó sobretot amb una vida
que s'ha transfigurat en la presència de Déu (n. 259).”
Més endavant encara, ens recorda la gran necessitat que tenim de la pregària
i ens convida a crear espais per tal de conrear la vida interior: “L'Església necessita
imperiosament el pulmó de la pregària, i m’alegra enormement que es multipliquin
en totes les institucions eclesials els grups d'oració, d'intercessió, de lectura orant
de la Paraula, les adoracions perpètues de l'Eucaristia (n. 262).”
Aquests breus recordatoris serveixen per informar de la creació en la nostra
parròquia de tres nous grups que fomenten la pregària entre els cristians. Per
una banda, s’ha format un nou Grup d’Oració i Amistat, amb el qual ja són 4 a
la nostra ciutat, Els seus membres es troben mensualment un diumenge a la
tarda a la rectoria per compartir la vida de pregària i la fraternitat entre els cristians
i fomentar l’apostolat de l’oració.
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I, per altra banda, s’ha creat el grup d’oració anomenat Mateu 18,19 que es
dedica a la pregària d’intercessió segons la promesa i les instruccions del Senyor
contingudes en aquest fragment de l’evangeli. En aquest cas, es reuneix el
dilluns en dos grups: un, a 1/4 de 12 del migdia a la capella de la Immaculada,
i l’altre, a 1/4 de 8 del vespre al Cambril de la Mare de Déu de Montserrat. Les
persones interessades a participar-hi poden adreçar-se als mossens de la
parròquia i demanar informació.
Al costat d’aquestes iniciatives és bo recordar que els grups existents a la
parròquia, tant d’infants com de joves i adults, fomenten també cada vegada
més espais de pregària, de recés i d’adoració. I que a la nostra parròquia hi ha
espais concrets tant per a la pregària litúrgica comunitària (Laudes, cada matí
a 2/4 de 9, i Vespres, cada diumenge a les 7 de la tarda), com per a l'Adoració
del Senyor (a la Catedral, cada dijous de 6 a 8 del vespre, i a l’església de Sant
Francesc, cada dimecres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 8 del vespre).
A més, es fa la pregària del rosari cada dissabte, a 3/4 de 6 de la tarda, al Cambril
de la Mare de Déu, i cada diumenge, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Capella del
Santíssim. I puntualment hi ha el Rosari per la Vida, cada darrer dissabte de
mes, a 2/4 de 8 del vespre, a la Capella del Santíssim, i el Rosari pels cristians
perseguits, que fan més de 80 famílies com a cadena de pregària ininterrompuda.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, són batejats els infants David Garcia
Pretel, Thiago Matilla Becerro, Sheila Martínez
Gijón, Max Millan Pedreus i Carlos Villa Segura.
◗ Confirmacions. Els dies 28 i 29 d’abril, a 2/4
de 6 de la tarda, rebran el sagrament de la
Confirmació dos grups del col·legi La Farga de
Sant Cugat del Vallès, i el dia 30 d’abril, un grup
d’alumnes del col·legi La Vall de Bellaterra.
◗ Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat.
El dilluns dia 27 d’abril se celebra la festa de la
Mare de Déu de Montserrat, patrona de les
diòcesis de Catalunya en l’horari de missa de
cada dia. Amb aquest motiu, el Cambril de la
Mare de Déu de Montserrat estarà obert tot el
dia per a la veneració de la imatge.
◗ Celebració de la festivitat de Sant Josep
Obrer. Divendres que ve, dia 1 de maig, festa
laboral, l’horari de misses serà a les 9 del matí,
a les 12 del migdia i a les 8 del vespre. En la
celebració de les 12 del migdia faran la Primera
Comunió un grup d’alumnes de l’Escola Airina
de Terrassa
◗ Casament. Dissabte vinent, dia 3 de maig, a
les 12 del migdia, contrauran matrimoni Rafael
Rodríguez Tocados i Desiré Morales Molina.
◗ Horari de misses del dissabte dia 2 de maig
a la tarda. El proper dissabte, dia 2 de maig,
se celebrarà una única missa a 2/4 de 8 del
vespre.
◗ Missa exequial. En la missa exequial de dilluns
passat, dia 20 d’abril, es va pregar especialment
pels descans etern dels nostres germans difunts
Joan Figa Mulet, Maria Neus Jové, Jordi Amat
Sala i Regino Coronado Garrido, pare de
Mn. Manuel Coronado. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Jornada de Pregària per les Vocacions. Aquest
cap de setmana, quart de Pasqua, té lloc la LII
Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions,
en la qual es demana especialment intensificar
la pregària per les vocacions a la vida sacerdotal
i a la vida consagrada.
◗ Convivència dels joves de la parròquia. Entre
els dies 2 i 3 de maig els joves de la parròquia
participaran en una convivència al Casal de
Roser a Gisclareny.
◗ Primera trobada diocesana de voluntaris de
Càritas. Tindrà lloc el dissabte dia 16 de maig,
al Santuari de la Mare de Déu de la Salut, de
2/4 de 12 del matí a 5 de la tarda. A la 1 del
migdia el Sr. Bisbe presidirà la missa. Es tracta
d’una trobada oberta a totes les persones que
d’una manera o altra col·laboren en l’acció
caritativa i social a la diòcesi.
◗ Col·lecta mensual extraordinària. El proper
cap de setmana tindrà lloc la col·lecta mensual
extraordinària per sufragar les despeses de les
intervencions fetes en aquests darrers anys a
la teulada i les parets del temple. També es
poden fer arribar els donatius a través del compte
núm. 0182-1786-13-0200130534 del BBVA,
o bé fent-se subscriptor de la parròquia. Gràcies
per la col·laboració responsable de tots.

agenda
◗ Responsables de l’esplai. Aquest dissabte,
dia 25 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre.
◗ CPM. Dimarts, dia 28 d’abril, a 2/4 de 10 de
la nit.
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