LA QUARESMA DE L’ANY
DE LA MISERICÒRDIA
Que la Quaresma d'aquest Any Jubilar sigui viscuda amb major
intensitat, com a moment fort per a celebrar i experimentar la
misericòrdia de Déu. Quantes pàgines de la Sagrada Escriptura
poden ser meditades, en les setmanes de Quaresma, per a
redescobrir el rostre misericordiós del Pare! Amb les paraules del
profeta Miquees, també nosaltres podem repetir: Tu ets un Déu
que perdones les culpes i passes per alt les infidelitats de la resta
del teu poble, de la teva heretat. No mantens per sempre l’enuig:
tu et complaus a usar la misericòrdia. De nou et compadiràs de
nosaltres: trepitjaràs les nostres culpes i llançaràs al fons del mar
tots els nostres pecats (cf. 7,18-19).
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Les pàgines del profeta Isaïes podran ser meditades amb major
atenció en aquest temps d'oració, dejuni i caritat: «El dejuni que jo
aprecio és aquest: allibera els qui han estat empresonats injustament,
deslliga les corretges del jou, deixa lliures els oprimits i trosseja jous
de tota mena. Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull
a casa teva els pobres vagabunds, vesteix el qui va despullat. No
els defugis, que són germans teus. Llavors brillarà com l’alba la teva
llum, i les teves ferides es clouran en un moment. Tindràs per
avantguarda la teva bondat, i per rereguarda la glòria del Senyor.
Quan invoquis el Senyor, ell mateix et respondrà; quan cridis auxili,
ell et dirà: Aquí em tens! Si treus de casa teva tots els jous i no
assenyales amb el dit per acusar, si dónes el teu pa als famolencs
i satisfàs la fam dels indigents, llavors la teva llum s’alçarà en la
foscor, el teu capvespre serà clar com el migdia. En tot moment el
Senyor et conduirà, en ple desert saciarà la teva fam, et farà fort i
vigorós i seràs com un hort amarat d’aigua, com una font que mai
no s’estronca» (58,6-11).
Que la iniciativa “24 hores per al Senyor”, a celebrar durant el
divendres i dissabte que precedeixen el IV diumenge de Quaresma,
s'incrementi en les diòcesis. Moltes persones estan tornant a
acostar-se al sagrament de la Reconciliació i entre elles molts joves,
que en aquesta experiència solen retrobar el camí per tornar al
Senyor, per viure un moment d'intensa oració i redescobrir el sentit
de la pròpia vida. Novament posem convençuts al centre el
sagrament de la Reconciliació, perquè ens permet experimentar
en carn pròpia la grandesa de la misericòrdia. Serà per a cada
penitent font de veritable pau interior.
De la Butlla “Misericordiae vultus” del papa Francesc, núm. 17

celebracions
◗ Missa del Primer diumenge de Quaresma.
Aquest diumenge, dia 14 de febrer, a les 12 del
migdia, Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar,
presideix la missa 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, té
lloc l’exercici del Via Crucis a la Catedral, com a
preparació en aquest temps de quaresma.
◗ Festa de Sant Antoni Abat. El proper dissabte,
dia 20 de febrer, en la Missa de 2/4 de 8 del vespre,
hi participaran els membres de l’Associació Amics
de Sant Antoni Abat, amb la presència de la
Bandera, la Junta Directiva i socis, amb motiu de la
celebració de la seva festa a la ciutat de Terrassa.
◗ Exèquies. El dimarts dia 2 de febrer, va morir el
Sr. Laureà de Juan Begueris als 72 anys. La
celebració exequial es va celebrar el dijous dia 4, a
les 5 de la tarda. Diumenge passat, dia 7 febrer,
morí, als 85 anys, el Sr. Josep M. Sala Gaudier i les
exèquies es van celebrar l’endemà dilluns, a les 10
del matí. Descansin en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 8 de febrer,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts
Patrícia Carvalho Lobato, Laura Sarrate Muntadas,
Francesc Salvador Giménez, Joaquin Gacén
Guillén, Emili Biosca Badiella i Consol Finestres
Setó. Que Déu els aculli en la seva misericòrdia.

activitats pastorals
◗ Campanya contra la Fam. Aquest cap de
setmana té lloc la col·lecta de Mans Unides en la
Campanya contra la Fam. Enguany les parròquies
de l’arxiprestat de Terrassa col·laboren en el
projecte de les religioses Franciscanes Missioneres
de Maria Auxiliadora per a la construcció d’una
escola a Dakar (Senegal), amb cabuda per a 120
infants. Siguem generosos.
◗ Voluntaris del temple. Dijous vinent, dia 18 de
febrer, a les 6 de la tarda, tindrà lloc la reunió amb
els voluntaris que cada dia fan el servei d’atenció
al públic del temple.
◗ Conferència mensual. Dissabte que ve, dia 20
de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc la
conferència que organitza mensualment el Grup
Avant. En aquesta ocasió Fra Valentí de Manresa,
caputxí, parlarà sobre el “Beat Cebrià de Terrassa
i el seu temps”, un màrtir caputxí fill de la nostra
ciutat que fou martiritzat l’any 1936, recentment
beatificat.
◗ Trobada arxiprestal. El diumenge 28 de febrer,
a les 2 del migdia, tindrà lloc en l’Hotel Milton la
quarta trobada arxiprestal dels cristians de
Terrassa. El preu del dinar és de 18 euros, una
part del qual anirà destinada a la Campanya de
Mans Unides. Les inscripcions es poden fer en el
despatx parroquial abans del 22 de febrer.
◗ Jornada Mundial de la Joventut. Entre els dies
22 de juliol i 2 d’agost tindrà lloc a Cracòvia
(Polònia) la Jornada Mundial de la Joventut
presidida pel papa Francesc. Des de la diòcesi de
Terrassa s’han obert les inscripcions per a
participar-hi, i un bon grup de joves de la nostra
parròquia s’hi ha inscrit ja. Els joves interessats a
fer-ho encara, han de contactar amb Mn. Emili
Marlés.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 15 de febrer, a
2/4 de 6 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 19 de febrer,
a les 6 de la tarda.
◗ Catequesi a l’església de Sant Francesc.
Diumenge que ve, dia 21 de febrer, a les 12 del
migdia.
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