L’ARXIPRESTAT DE
TERRASSA
L’Arxiprestat de Terrassa fou creat l’any 1851 i aleshores comprenia un
bon nombre de parròquies del Vallès Occidental i la seva seu arxiprestal
era la parròquia del Sant Esperit. Fins a l’any 1968 va ser un arxiprestat
molt extens i pràcticament sense cap activitat coordinada, que comprenia,
a més de les parròquies de la ciutat de Terrassa, Olesa de Montserrat,
Monistrol de Montserrat, Matadepera, Ullastrell, Viladecavalls, Rubí i Sant
Cugat del Vallès, entre d’altres.
L’any 1968 tingué lloc una primera reestructuració, fruit de l’aplicació del
Concili Vaticà II a l’arxidiòcesi de Barcelona, i aleshores passaren a formar-ne
part únicament les parròquies de Terrassa, Matadepera, Ullastrell,
Viladecavalls i Rubí, i s'erigiren nous arxiprestats. L’any 1974 es fraccionà
encara aquell arxiprestat i es crearen cinc arxiprestats molt petits per tal
d’afavorir el treball conjunt: Terrassa Centre, Terrassa Nord, Terrassa Sur
Est, Terrassa Sur Oest i Rubí.
D’aleshores ençà el procés ha estat el de tornar a unir arxiprestats mantenint
l’objectiu de facilitar i intensificar un treball coordinat entre les parròquies.
L’any 1983 es fusionaren en dos: Arxiprestat Est de Terrassa i Arxiprestat Oest
de Terrassa i finalment l’any 1993 es féu la darrera remodelació, que ha
perdurat fins ara, unificant els dos arxiprestats anteriors en un de sol.
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El Codi de Dret Canònic (1983) recorda que, per tal de facilitar el treball
pastoral, les parròquies es poden unir en grups anomenats arxiprestats
(c 374,2). I el Directori de l’Arxiprestat de la Tarraconense (2001) afirma que
“l’arxiprestat esdevé l’instrument idoni per a fonamentar bé una pastoral de
conjunt en la diòcesi, sota la direcció del bisbe. És en l’arxiprestat on s’integren
i es complementen totes les forces apostòliques, sense que cap d’elles perdi
per això la seva pròpia naturalesa.“
Actualment, entre les 16 parròquies que formen l’arxiprestat hi ha un bon
treball coordinat a través de la persona de l’arxiprest, de les reunions de
preveres i del consell arxiprestal. Gràcies a això se'n beneficien les
catequistes, els joves, l’acció caritativa i social, la pastoral de la salut, els
acollidors de promesos, les relacions ecumèniques, etc.
A més, però, d’un treball coordinat en diversos àmbits pastorals, que va
donant els seus fruits, és també important trobar-se tots junts, com a
cristians de les nostres parròquies que formem part d’una realitat eclesial
més àmplìa. En aquest sentit, és important la participació en la trobada
d’agents de pastoral aquest diumenge a la parròquia de Sant Pau, o bé el
sopar arxiprestal que presidirà el Sr. Bisbe el dissabte 4 de març.

celebracions
◗ Missa pel Gremi d’instal·ladors de Terrassa
i comarca. Aquest dissabte, en la missa de 2/4
de 8 del vespre hi participen els representants
del Gremi d’instal·ladors de Terrassa i Comarca
amb motiu de la seva festa patronal, i es
pregarà especialment pels difunts de
l’associació.
◗ Associació de Vídues de Terrassa. Aquest
diumenge, en la missa de les 12 del migdia
hi participaran els membres de l’associació, i
pregaran especialment pels seus difunts.
◗ Pregària de Vespres aquest diumenge. Per
tal de facilitar la participació en la trobada
d’agents de pastoral de l’Arxiprestat, que
acabarà amb la pregària de Vespres, a la
Catedral no hi haurà pregària comunitària de
Vespres.
◗ Escola de Pregària per a Joves. El proper
divendres, dia 10 de febrer, el Sr. Bisbe
presidirà l’Escola de Pregària per a Joves, a
2/4 de 9 del vespre, a la Catedral.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 30 de
gener, en la Missa de les 8 del vespre, es pregà
per l’etern descans dels nostres germans
difunts Narcís Planas Comerma i Martina
Castellví Poch, i es tingué un record en el sisè
aniversari de Roser Biosca Clusella.

agenda
◗ Reunió de pares de primer curs de
catequesi. Dimecres. dia 8 de febrer, a les 8
del vespre, a la Sala Capitular.
◗ Baptisme d’infants en edat catequètica.
Dissabte, dia 11 de febrer, a les 5 de la tarda,
a la Catedral.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de
setmana té lloc la primera col·lecta extraordinària
d’enguany pel manteniment del temple i les
activitats pastorals. Es pot fer a través de les
col·lectes setmanals -com farem la setmana
vinent-, o a través de donatius al compte: 01821786- 13- 02000130534 del BBVA, o bé fent-se
subscriptor amb les butlletes que es troben a
l’entrada del temple.
◗ Trobada d’agents de pastoral de l’Arxiprestat
de Terrassa. Aquest diumenge, dia 5 de febrer,
a 2/4 de 5 de la tarda, té lloc, a la parròquia
de Sant Pau, la trobada dels agents de pastoral
del nostre arxiprestat, presidida enguany per
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar.
Reflexionarem a partir dels fruits de l’any de
la misericòrdia i de com continuar-los en les
nostres comunitats parroquials. La trobada
s’acabarà a 2/4 de 8 del vespre, després de
resar junts la Pregària de Vespres.
◗ Campanya contra la Fam. El proper cap de
setmana Mans Unides organitza la Campanya
contra la Fam, que vol ajudar a posar remei a
la fam de Déu i a la fam de menjar i de cultura
en molts països del tercer món.

moviment de tresoreria
GENER 2017
Ingressos
Col·lecta 01/01
2.315,76
Col·lecta 08/01
2.662,42
Col·lecta 15/01
1.637,24
Col.lecta 22/01
1.682,66
Col·lecta 29/01
1.798,80
Quotes fixes
3.460,11
Publicacions
750,00
Donatius
1.700,00
Total entrades
16.006,99
Despeses
Personal
2.513,00
Neteja
1.529,22
Manteniment i Subministraments
9.577,80
Fons comú diocesà
4.249,69
Total sortides
17.869,71
Diferència
-1.862,72
Dèficit acumulat
3.454,49
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