JORNADA DE DEJUNI I
PREGÀRIA
Diumenge passat, dia 4 de febrer, en la pregària de l’Àngelus, el
papa Francesc va fer una petició a tota l’Església demanant una
jornada de pregària i dejuni per un motiu ben concret i lacerant:
la situació dels habitants de la República Democràtica del Congo
i del Sudan del Sud, que pateixen des de fa anys una dramàtica
situació provocada pels conflictes existents. El text del Sant Pare
és el següent:
“I ara un anunci. Davant la tràgica prolongació de situacions de
conflicte a diferents parts del món, convido tots els fidels a una
Jornada especial d’oració i dejuni per la pau el proper 23 de febrer,
divendres de la primera setmana de Quaresma. L’oferirem, de
manera particular, per les poblacions de la República Democràtica
del Congo i de Sudan del Sud. Com en altres ocasions similars
també convido els germans i germanes no catòlics i no cristians
a unir-se a aquesta iniciativa, de la manera que considerin més
apropiada, però tots junts.
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El nostre Pare Celestial sempre escolta els seus fills, que clamen
a Ell en el dolor i l’angoixa, “conforta els cors desfets i embena
les ferides” (Salm 147,3). De tot cor llanço una crida perquè
també nosaltres escoltem aquest crit i, cadascú, davant la nostra
pròpia consciència, davant Déu, es pregunti: “Què puc fer per la
pau?”. Certament podem pregar; però no sols això: cadascú pot
dir “no” a la violència en allò que depengui d’ell o d’ella. Perquè
les victòries obtingudes amb la violència són victòries falses,
mentre que treballar per la pau és bo per a tots”
A la nostra parròquia ens en farem ressò. El dia 23 de febrer,
cadascun dels cristians és convidat, doncs, a fer una jornada de
dejuni a nivell personal. La pregària es farà comunitàriament i
consistirà a oferir el Via Crucis d’aquell dia a les 7 de la tarda per
la intenció del Sant Pare.

celebracions
◗ Ritu d’elecció de catecúmens. Aquest diumenge,
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presideix la
Missa a les 12 del migdia amb motiu del Ritu
d’elecció dels catecúmens que rebran els tres
sagraments de la iniciació cristiana (Baptisme,
Confirmació i Eucaristia) durant el proper temps
pasqual a la diòcesi. Entre els catecúmens, n'hi ha
un de la nostra parròquia.
◗ Via Crucis. Durant el temps de Quaresma, cada
divendres, a les 7 de la tarda, a la Catedral, tindrà
lloc la pregària del Via Crucis. El proper divendres,
23 de febrer, s’oferirà per la situació conflictiva que
es pateix a la República Democràtica del Congo i
al Sudan del Sud, seguint la petició explícita del
Sant Pare.
◗ Missa amb les Entitats Andaluses de Terrassa.
El proper diumenge, dia 25 de febrer, a les 11 del
matí, se celebrarà 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.
◗ Ordenació de diaques permanents. El proper
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.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 12 de febrer,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar pel
descans etern del nostre germà difunt Joan Barber
Orfila. Descansi en pau.

activitats pastorals
◗ Trobada de responsables de catequesi. El proper
dissabte, 24 de febrer, la Delegació de Catequesi
convoca els responsables de catequesi de les
parròquies de la diòcesi a una jornada de reflexió i
coordinació. Serà al Centre Borja de Sant Cugat del
Vallès, de les 10 del matí a la 1 del migdia.
◗ Exercicis Espirituals per a preveres. Entre els dies
18 i 23 de febrer, la diòcesi organitza la seva tanda
anual d’exercicis per a preveres a Caldes de Montbui.
Enguany seran predicats per Mn. Christofer Hartley,
prevere missioner a Etiòpia. De la nostra parròquia
hi participaran Mn. Xavier i Mn Agustín. Encomanem
en la pregària els fruits d’aquests exercicis.
◗ Recés d’Emmaús. Entre els dies 9 i 11 de març,
tindrà lloc, a la Casa d’Espiritualitat de la Sagrada
Família de Rubí, el proper recés d’Emmaús per a
dones. Les persones interessades a tenir informació i
participar-hi poden demanar-ho a Mn. Fidel Catalán.
◗ Ajudar als necessitats. Sovintejadament es
troben, a la porta del temple o a l’atri de la Catedral,
persones que demanen un ajut econòmic. És bo
recordar als feligresos que la millor manera de
canalitzar la nostra col·laboració amb els més
necessitats no és donar diners a aquestes persones,
darrere de les quals es pot pensar, amb fonament
cert, que hi ha un negoci. La millor manera és
col·laborar amb les institucions d’Església que estan
al servei d’aquesta finalitat tan necessària com són
Càritas, la Fundació Busquets o les Conferències
de Sant Vicenç de Paül. Seria d’agrair que tots
plegats ho tinguéssim en compte per tal d’evitar
situacions imprevistes o desagradables, com ja ha
succeït, malauradament.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 21 de febrer,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis,
i Missa a les 7.
◗ Grup del CPM. Dimecres, 21 de febrer, a les
9 del vespre.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 23 de febrer,
a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 24 de febrer, a
¼ de 9 del vespre.
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