DIA DEL SEMINARI
Vaig néixer just l’any abans que Apple llancés al mercat el seu primer ordinador,
en un context en què les tecnologies posen a l’abast qualsevol cosa que hom es
pugui plantejar. En un moment cultural en el qual els esdeveniments van tan ràpids
que és difícil parar a pensar en les qüestions fonamentals que la vida et presenta.
Tot i que hi hagi aquestes dificultats per parar atenció, hi ha qui té la veu més forta
i és capaç d’entrar fins als racons més profunds de l’home i fer-lo despertar.
El moment en què jo sento aquesta crida és en els inicis dels estudis universitaris,
en un moment en què visc en un pis d’estudiants a Girona. Havia decidit de
prendre la meva vida de fe més seriosament, amb més compromís, en el moment
d’entrar a la universitat. Fins al punt que vaig decidir anar a Missa diàriament,
resar el rosari i confessar-me sovint.
Això, en la meva adolescència no m’ho havia plantejat mai. Entre els meus amics
continua havent-hi sensibilitats diferents, però l’únic que anava a Missa era jo.
Amb això vull dir que el canvi de vida en aquella ciutat de manera tan forta va ser,
sens dubte, cosa del Senyor.
La part difícil és la que ve després, quan els deixebles estaven en el Tabor i volien
fer-hi tres cabanes. S’hi estava molt bé, però després venia el moment de baixar
de la muntanya. O quan, estan a Galilea: veure els miracles del Senyor és molt
bonic, però després toca anar a Jerusalem, a la creu.
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El primer moment clau és quan el mossèn de la parròquia em pregunta si m’he
plantejat ser mossèn. La resposta és que sí. De fet, vivia en un entorn en el qual
havia de donar explicacions del que feia perquè no me n’amagava en absolut. Els
companys d’universitat em preguntaven i els explicava la fe, em sentia identificat
amb el Senyor.
Tot i veure què volia el Senyor, faltava una part important: el que jo volia. Aquesta
és la part difícil, perquè no volia complicacions a la vida, no eren els meus plans,
eren els que Déu tenia per a mi, i jo els havia d’acceptar. Doncs bé, vaig tardar
set anys a acceptar. Va ser el segon punt clau, quan un amic meu, sense saber
les meves inquietuds, em va fer la pregunta: t’has plantejat ser mossèn?
A partir d’aquell dia vaig decidir fer la voluntat que Déu tenia per a mi. Dient que
sí em vaig treure un pes que portava a sobre feia molts anys, i he anat descobrint
que la generositat de Déu és més gran que la nostra.
Només espero una cosa: ser-li fidel en aquesta tasca, que no sóc digne de realitzar.
Carlos Valenciano

celebracions
◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la tarda, té lloc
el Via Crucis a la Catedral.
◗ Missa a la Residència Sant Josep Oriol. Dijous, dia
23 de març, festivitat de Sant Josep Oriol, Mons.
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, celebrarà la Missa a
les 11 del matí a la Residència Sant Josep Oriol, amb
motiu de la festa titular de la residència que regenten
les religioses Franciscanes Missioneres de la Nativitat
de Nostra Senyora.
◗ 24 hores per al Senyor. El proper divendres, 24
de març, tindrà lloc amb el següent horari: a 2/4 de
9 del vespre, Exposició del Santíssim a l’altar major;
a les 9 del vespre, pregària amb els joves; a 2/4 d’11
de la nit, Rosari pels cristians perseguits; a les 12 de
la nit, Benedicció amb el Santíssim. Hi haurà també
la possibilitat de confessar-se.
◗ Solemnitat de l’Anunciació del Senyor. Dissabte
vinent, dia 25 de març, Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses presidirà la Missa a 2/4 de 2 del migdia 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
agraint la seva dedicació als més necessitats.
◗ Celebració de la Dominica Laetare. El proper
diumenge, dia 26, IV de Quaresma, la Schola Cantoum
de Terrassa organitza la tradicional celebració de la
Dominica Laetare a les 11 del matí a les esglésies de
Sant Pere. Enguany presidirà la celebració el Dr. Armand
Puig, Rector de l’Ateneu Sant Pacià.
◗ Exèquies. El dijous 9 de març, a 2/4 de 5 de la
tarda, tingueren lloc exèquies de la Sra. Antònia
Aldabó Ferrer, que havia mort el dia anterior als 95
anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 13 de març, en la
Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans Joaquim Carreras
Quintana, Antònia Aldabó Ferrer i Victòria Tarrida;
també es va tenir un record en l’aniversari de Mercè
Muñoz, de Josep i de Dolors. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Dia del Seminari. Aquest cap de setmana l’Església
celebra la Campanya del Seminari, en la qual es
demana que s’intensifiqui la pregària i la col·laboració
amb aquesta institució dedicada a la formació dels
futurs preveres. El dissabte té lloc la jornada de portes
obertes al Seminari, i al vespre, a les 9 de la nit, a la
capella del Seminari, a Valldoreix, la Pregària per les
Vocacions. Som convidats a participar en aquests
actes.
◗ Grup de Pregària per les Vocacions. Amb motiu del
Dia del Seminari s’ha constituït a la parròquia un Grup
de Pregària per les Vocacions. Les persones que vulguin
formar-ne part s’han de comprometre a pregar cada
dia per les vocacions, i cada primer diumenge de mes
a participar comunitàriament en la Pregària de Vespres
a les 7 de la tarda, que serà amb intenció vocacional.
Les persones interessades a participar-hi poden dir-ho
als mossens de la parròquia.
◗ Campanya per la restauració de la imatge de la
Mare de Déu dels Dolors. Les persones interessades
a col·laborar econòmicament en la restauració de la
imatge poden fer arribar els seus donatius al núm. de
compte ES50 2100 3385 3122 0016 9536.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 20 de març, a les
6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 22 de març,
a les 5 de la tarda.
◗ Adoremus. Dijous, dia 23 de març, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 24 de març, a les
6 de la tarda.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 25 de març, a 2/4 de
9 del vespre.

CONFERÈNCIES QUARESMALS
Enguany les conferències quaresmals seran sobre el Missatge de Quaresma del papa Francesc “La Paraula és un do,
l’altre és un do”. Seran a ¼ de 8 del vespre, a la nau central, i seguidament la Missa a la Capella del Santíssim.
✢ Dimecres 22 de març, a ¼ de 8 del vespre: L’altre és un do, a càrrec de Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar.
✢ Dimecres 29 de març, a ¼ de 8 del vespre: El pecat ens encega, a càrrec de Mn. Fidel Catalán, Vicari
Episcopal.
✢ Dimecres 5 d’abril, a ¼ de 8 del vespre: La Paraula és un do, a càrrec de Mons. Josep Àngel Saiz, Bisbe de
Terrassa.
Amb motiu de les conferències quaresmals el Rosari a l’Església de Sant Francesc s’avança a les 6 de la
tarda i la Benedicció amb el Santíssim a 2/4 de 7 de la tarda.
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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