LA VIDA CONSAGRADA, TROBADA
AMB L’AMOR DE DÉU
Amb motiu de la celebració de la jornada de la vida consagrada el
proper dia 2 de febrer, reproduïm les paraules del nostre Bisbe en la
presentació de la Guia de la Vida Consagrada a la diòcesi de Terrassa
(2018). Serveixi com a agraïment a la presència, el testimoni i la
dedicació de les comunitats de vida consagrada a la nostra parròquia.
Les persones de vida consagrada aporteu a la vida diocesana la
peculiaritat de la vostra consagració. Enmig d’una societat impregnada
de postveritat, vosaltres sou testimonis eloqüents del Déu viu, que és
llum i veritat.
La vida consagrada té una gran significació profètica perquè posa de
manifest la primacia de Déu i dels valors evangèlics. En virtut d’aquesta
primacia no es pot anteposar res a l’amor personal del Crist i dels
germans. En el nostre món és urgent un testimoni valent i profètic
per part de les persones consagrades. Un testimoni, en primer lloc,
de la primacia de Déu i dels béns futurs, a través del seguiment i de
la imitació de Crist.
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A través de la Visita Pastoral, especialment, he pogut comprovar com
els instituts religiosos esteu presents en uns espais immensos on
porteu a terme l’anunci evangèlic, l’acció caritativa i social, l’educació
cristiana d’infants i joves, la cultura, la solidaritat amb els més pobres
i necessitats, la contemplació i l’acolliment. Feu presents els valors
del Regne a través de la vivència de la castedat, la pobresa i
l’obediència, amb un lliurament total a Déu i amb plena disponibilitat
per servir les persones concretes i la societat, seguint l’exemple del
mateix Crist.
Us agraeixo com a pastor diocesà la vostra col·laboració i us demano
que estreneu cada dia la vostra consagració, que la visqueu de manera
convençuda i convincent, que revifeu incessantment els dons rebuts,
que amb la diversitat dels vostres carismes manifesteu la riquesa de
l’Església, que continueu acompanyant i dinamitzant l’acció
evangelitzadora, que sigueu goig i esperança per a la nostra Església
diocesana.
✝Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa

celebracions
◗ Festa de la Presentació del Senyor. Tindrà lloc
el proper divendres, dia 2 de febrer. En totes les
misses, a les 8 del matí, a les 12 del migdia i a les
8 del vespre hi haurà benedicció de candeles i
processó a l’inici de cada celebració. La missa de
les 8 del vespre serà presidida per Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses, amb motiu de la Jornada de
la Vida Consagrada i la participació de les
comunitats religioses.
◗ Missa pel Gremi d’instal·ladors de Terrassa i
comarca. El proper dissabte, dia 3 de febrer, en
la missa de 2/4 de 8 del vespre, hi participaran
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. El proper
diumenge, dia 4 de febrer, en la missa de les 12 del
migdia, hi participaran els membres de l’associació. El
grup de vídues es reuneix ordinàriament cada quart
diumenge de mes a les 6 de la tarda en el Centre
Eclesial per a la seva formació i acompanyament.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 22 de gener,
en la Missa exequial de les 8 del vespre es va pregar
per l’etern descans dels nostres germans difunts Lluís
Barons Miranda, Montserrat Herreros Faigella i
Eduardo Peremateu Badrinas. Descansin en pau.
◗ Propera ordenació de diaques permanents. El
diumenge 25 de febrer, a les 6 de la tarda, a la
Catedral, el Sr. Bisbe ordenarà quatre nous diaques
permanents al servei de la diòcesi. Es tracta dels
Srs. Eduardo Pire, Paolo Petrolillo, Manuel Abat i
Pere Pardo. Encomanem-los en la pregària i
acompanyem-los amb la nostra presència.
Amb aquest motiu, la Missa de les 8 del vespre es
traslladarà a l’església de Sant Francesc i se
celebrarà a ¼ de 9 del vespre.

agenda
◗ Rosari per la Vida. Aquest dissabte, 27 de
gener, a 2/4 de 9 de la nit.
◗ Vespres vocacionals. El diumenge 4 de febrer,
a les 7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ XIII Jornada de Pastoral de la Salut. El proper
dissabte, 3 de febrer, tindrà lloc a l’Escola Pia de
Caldes de Montbui la jornada de pastoral de la salut
amb el tema “Acompanyar la família en la malaltia”.
S’iniciarà a les 10 del matí i acabarà a 2/4 de 2 del
migdia. La ponència anirà a càrrec de la Sra.
Assumpció Ros, psicòloga i directora de la
Residència Santa Susanna de Caldes, i després hi
haurà una taula rodona. Són convidats a
participar-hi tots els voluntaris de pastoral de la
salut i les persones interessades en el tema. Per
participar-hi cal contactar amb els responsables de
pastoral de la salut de la parròquia.
◗ Trobada d’agents de pastoral de l’arxiprestat.
Diumenge que ve, 4 de febrer, tindrà lloc a la
parròquia de Sant Josep la trobada anual dels
agents de pastoral i col·laboradors de les
parròquies de l’Arxiprestat de Terrassa. Enguany
el tema de reflexió serà l’exhortació “Amoris
laetitiae” del papa Francesc, que serà presentada
pel P. Gaspar Borda O. Carm. La trobada
començarà a 2/4 de 5 de la tarda i acabarà a les 7
del vespre amb la Pregària de Vespres. Hi estan
convidats especialment els col·laboradors en
diverses tasques pastorals (catequistes, càritas,
pastoral de la salut, acollidors, voluntaris, etc.) i tots
els cristians en general.
◗ Consell Pastoral Parroquial. La reunió ordinària
del Consell tindrà lloc el dimecres 7 de febrer, a les
8 del vespre. Es tractarà, entre altres temes, sobre
la revisió de la Visita Pastoral a la parròquia, la
preparació de la Quaresma i Setmana Santa i temes
referents a economia i patrimoni.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de setmana
tindrà lloc la primera col·lecta extraordinària de
l’any, en la qual es demana, en la mesura de les
possibilitats de cadascú, incrementar (doblar?)
l’aportació setmanal que fem pel manteniment de
la parròquia, les seves activitats i temple.
També es pot col·laborar amb un donatiu a un dels
dos comptes corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
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