EDUCAR EN EL SILENCI
El papa Francesc, en el núm. 12 de la Butlla de convocatòria de l’Any
de la Misericòrdia, fa referència a la importància del silenci en la vida
del cristià i ens convida a recuperar el seu valor. Ho fa en el context
de la importància que es dóna a l’escolta de la Paraula de Déu
especialment en el temps de Quaresma. El pontífex afirma: “Per ser
capaços de misericòrdia, doncs, en primer lloc hem de col·locar-nos
a l'escolta de la Paraula de Déu. Això significa recuperar el valor
del silenci per meditar la Paraula que ens és adreçada. D'aquesta
manera és possible contemplar la misericòrdia de Déu i assumir-la
com a estil de vida propi”
D’alguna manera, la invitació del Sant Pare ens pot ajudar a reflexionar,
en el context de la Quaresma, sobre la importància del silenci en la
vida del creient. El papa Benet XVI afirmava que “el silenci és la
condició ambiental que millor afavoreix el recolliment, l’escolta de
Déu i la meditació. El fet de gaudir del silenci, de deixar-nos omplir
pel silenci ens predisposa a la pregària” (Audiència general del 9
d’agost de 2011).
No endebades el silenci prepara i educa a nivell personal. Prepara
l’ànim de la persona, indica a la vegada una disposició determinada
i mostra un interès sincer per a rebre amb més plenitud l’escolta de
la Paraula. I evidentment educa en un estil determinat, en una capacitat
concreta, en una dimensió bàsica de tot creient. El silenci ha ajudat
d’antuvi a interioritzar, a descobrir la presència de Déu, a respondre
a la seva crida i a cercar un compromís més sincer en el compliment
de la seva voluntat.
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Els nostres temples haurien de ser sempre espais per al conreu i la
vivència del silenci. No cal dir que la Capella del Santíssim és un lloc
sagrat privilegiat per la presència del Senyor en el sagrari, un espai
en què hom copsa aquest silenci ple en les persones que s’hi apleguen
per pregar des del recolliment interior i exterior. Ara bé, també la nau
central del temple està cridada a ser un espai de silenci i recolliment,
tant en els moments que no hi ha celebració, com especialment en
els moments que precedeixen immediatament la celebració i els
moments immediatament posteriors. Sortosament, el nostre temple
té un magnífic atri en el qual es poden saludar les persones i conversar
tranquil·lament, sobretot en acabar les celebracions. L’absència de
música, per exemple, en acabar la Missa durant el temps de Quaresma
no ha de ser un motiu per trencar aquest silenci, ans al contrari, ens
ha d’esperonar a exercitar-nos més en aquesta actitud tan pròpia del
creient.
La beata Teresa de Calcuta deia que “el silenci de la llengua ens
ajuda a parlar a Déu. El silenci dels ulls ens ajuda a veure Déu. I
el silenci del cor, com el de la Mare de Déu, a conservar-ho tot en
el nostre cor.” Tant de bo la Quaresma d’enguany ens ajudi a
omplir-nos de la misericòrdia de Déu també amb l’exercici del silenci.

celebracions
◗ Festa de Sant Antoni Abat. Aquest dissabte,
en la Missa de 2/4 de 8 del vespre, hi participen
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.
◗ Adoremus. El proper dijous, dia 25 de febrer, tindrà
lloc la pregària a la Capella del Santíssim, de 2/4 de
9 del vespre a 2/4 de 10 de la nit.
◗ 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.
◗ Rosari per la Vida. Tindrà lloc el proper dissabte,
dia 27 de febrer, en acabar la Missa de 2/4 de 8 del
vespre.
◗ Missa amb les entitats andaluses. Diumenge
vinent, dia 28 de febrer, a les 11 del matí, se
celebra la Missa organitzada amb la col·laboració
de la Coordinadora de les Entitats Culturals
Andaluses de Terrassa, en la proximitat de la festa
del Dia d’Andalusia.
◗ Missa Exequial. Dilluns passat, dia 15 de
febrer, en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar
per l’etern descans dels nostres germans difunts
Rafael Claret Vergés, Maria Dalmau Domènech,
Teodoro Moreno Martínez, Dolors Téllez Garcia i
Eugeni Gabarró Surrallés. Que Déu els aculli en
la seva misericòrdia.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 24 de febrer,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’estudis,
i Missa a les 7.
◗ CPM. Dimecres, dia 24 de febrer, a 2/4 de 10 de
la nit.

activitats pastorals
◗ Conferència mensual. Aquest dissabte, a 2/4
de 6 de la tarda, té 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, i que va ser beatificat el 21
de novembre de l’any 2015 a la Catedral de
Barcelona.
◗ Recollida d’aliments. Dissabte que ve, dia 27
de febrer, durant tot el matí, es farà la recollida
anual d’aliments a la sortida dels supermercats
de Terrassa, a benefici de Càritas. Hi participaran
joves i adults de les diverses parròquies de
l’Arxiprestat.
◗ Trobada arxiprestal. El proper diumenge, dia
28 de febrer, a les 2 del migdia, en l’Hotel Milton,
tindrà lloc la quarta trobada arxiprestal dels
cristians de Terrassa. El preu del dinar és de 18
euros, una part dels quals anirà destinat a la
Campanya de Mans Unides. Les inscripcions es
poden fer en el despatx parroquial abans del 22
de febrer.

conferències quaresmals
1. Dimecres dia 2 de març, a ¼ de 8 del
vespre:
“El nostre món necessita misericòrdia”, a
càrrec de Mons. Salvador Cristau, Bisbe
Auxiliar.
2. Dimecres dia 9 de març, a ¼ de 8 del
vespre:
“Què vol dir rebre el do de la indulgència”, a
càrrec del P. Lluís Victori SJ, Missioner de la
Misericòrdia.
3. Dimecres dia 16 de març, a ¼ de 8 del
vespre:
“La misericòrdia de Déu i la conversió
personal”, a càrrec de Mons. Josep Àngel
Saiz, Bisbe de Terrassa.
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