L’ALMOINA
Diumenge passat, en aquest Butlletí es feia referència a l’ajut als
pobres i necessitats com una pràctica habitual entre els cristians;
però que cal fer de la millor manera per tal de no perpetuar les
situacions d’injustícia que, en el fons, pateixen aquells que demanen
a la porta del temple, darrere dels quals molt sovint hi ha un negoci
d’explotació.
Precisament, el papa Francesc, en el missatge de quaresma d’enguany,
recorda que l’almoina “ens allibera de l’avidesa i ens ajuda a descobrir
que l’altre és el meu germà: allò que tinc no és mai només meu”. Més
endavant, en aquest missatge, convida a col·laborar especialment
durant la quaresma amb organitzacions que es dediquen a l’atenció
dels que passen dificultats.
La invitació del Sant Pare ressona, doncs, en les nostres consciències
d’una manera més clara i ens indica com podem exercir aquesta
pràctica. No es tracta de fer-ho per tranquil·litzar les nostres
consciències donant a aquell que trobem a la porta, sinó a través
d’aquelles organitzacions que tenen com a missió ajudar els més
necessitats per tal de ser efectius i ajudar a l’eradicació del mal i
col·laborar en la redempció de la persona en la seva integritat. Sant
Vicenç de Paül recordava que la caritat havia de ser organitzada, si
es volia que fos realment efectiva.
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És per això que, aquest ajut als altres, som convidats a fer-lo a través
d’aquelles institucions i grups organitzats a la nostra parròquia que
es dediquen a aquesta missió. Càritas parroquial, organitzada des de
l’any 1947, en coordinació arxiprestal, desenvolupa tot un conjunt de
projectes de promoció i millora de la vida de les persones, distribueix
aliments i, a més, demana col·laboració, mitjançant la dedicació
voluntària de temps, a serveis concrets i ha creat un grup de reflexió.
La Fundació Busquets és una institució privada creada l’any 1903
que, a través de l’acció que coordinen les Filles de la Caritat, té un
menjador social, distribueix aliments, té un servei de roba, pisos per a
persones amb risc d’exclusió social i l’atenció als infants. Finalment,
les Conferències de Sant Vicenç de Paül, presents a la parròquia des
de l’any 1884, distribueixen menjar a un bon nombre de famílies
necessitades.
És a través d’aquestes institucions que som convidats a exercir l’acció
caritativa i social que es desprèn de la vivència de l’amor i la
misericòrdia de Déu. Fer-ho d’altra manera és, sovint, llençar els
diners.

celebracions

activitats pastorals

◗ Ordenació de diaques permanents. Aquest
diumenge, a les 6 de la tarda, a la Catedral, el
Sr. Bisbe ordena 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.

◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària
mensual per les necessitats pastorals de la
parròquia i el manteniment del temple. Des del
Consell d’Economia es confia en la generositat dels
feligresos. Gràcies per la col.laboració.

Amb aquest motiu, la Missa de les 8 del vespre
es trasllada a l’església de Sant Francesc i se
celebrarà a ¼ de 9 del vespre.

◗ Reunió de pares de primer curs de catequesi.
Tindrà lloc dimarts, 27 de febrer, a 2/4 de 9 del
vespre a la Sala Capitular. Es donaran indicacions
sobre el segon trimestre de catequesi i el Sr. Vicenç
Vila oferirà el seu testimoni de creient i presentarà
i comentarà el documental “Jo crec”.

◗ Exèquies. El dimarts 13 de febrer, morí, als 93
anys, la Sra. Carolina Bautista Garriga; les exèquies
se celebraren el dijous 15 de febrer, a les 10 del
matí. I el dissabte 17 de febrer, morí la Sra. Carmen
Freixa Trullàs als 89 anys i les exèquies se
celebraren dilluns passat, 19 de febrer, a les 4 de
la tarda. Descansin en pau.
◗ Missa exequial. En la missa exequial de dilluns
passat, 19 de febrer, es va pregar especialment
pel descans etern dels nostres germans difunts
Carolina Bautista Garriga i Carmen Calatayud
Santacreu. Al cel siguin.

agenda
◗ Rosari per la Vida. Aquest dissabte, a 2/4 de 9
del vespre.

◗ Convivències de l’esplai. El cap de setmana
del 10 i 11 de març, l’esplai organitza unes
convivències per a infants a la casa de colònies
de La Conreria (Maresme).
◗ Recés d’Emmaús per a homes. S’han obert
les inscripcions per al proper recés d’homes que
tindrà lloc a la Casa d’espiritualitat de la Sagrada
Família de Rubí entre els dies 13 i 15 d’abril. Les
persones interessades a participar-hi poden
contactar amb Mn. Fidel Catalán.

◗ Vespres Vocacionals. El proper diumenge, 4
de març ,a les 7 de la tarda.

CONFERÈNCIES QUARESMALS
Enguany les conferències quaresmals seran sobre la figura de la Mare de Déu en celebrar-se el desè aniversari
de la proclamació de la Mare de Déu de la Salut com a patrona de la diòcesi. Seran a ¼ de 8 del vespre, a la
nau central, i seguidament hi haurà Missa a la Capella del Santíssim. Amb aquest motiu, el Rosari a l’església
de Sant Francesc s’avança a les 6 de la tarda, seguit de la Benedicció amb el Santíssim.
✢ Dimecres 7 de març, a ¼ de 8 del vespre: La Mare de Déu ens ajuda a viure la comunió, a càrrec de
Mn. Oriol Pallàs, rector del Santuari de la Mare de Déu de La Salut.
✢ Dimecres 14 de març, a ¼ de 8 del vespre: La Mare de Déu ens ajuda a fer de la vida un servei, a
càrrec de Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar.
✢ Dimecres 21 de març, a ¼ de 8 del vespre: La Mare de Déu i el pelegrinatge de la fe, a càrrec de
Mons. Josep Àngel Saiz, Bisbe de Terrassa.
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