LA PREGÀRIA
Una de les pràctiques que els cristians som convidats a intensificar
durant la quaresma és la pregària. En el Missatge de Quaresma
d’enguany, el papa Francesc ens recorda: «El fet de dedicar més
temps a la pregària fa que el nostre cor descobreixi les mentides
secretes amb les quals ens enganyem a nosaltres mateixos (Cf. Benet
XVI, Enc. Spe salvi, núm. 33), per a cercar finalment el consol en
Déu. Ell és el nostre Pare i desitja per a nosaltres la vida».
És bo recordar que la nostra parròquia ofereix diversos espais,
moments i grups per a conrear la nostra relació amb Déu de forma
personal i comunitària. El fet que el temple de la Catedral estigui
obert cada dia matí i tarda afavoreix la visita personal a la Capella
del Santíssim per pregar, i també que el dijous, de les 6 a les 8 de
la tarda, hi hagi l'Exposició del Santíssim. El mateix, es pot dir del
temple de Sant Francesc amb l’Adoració del Santíssim, cada
dimecres, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 8 del vespre. I encara,
periòdicament, els joves conviden a l’Adoremus a la Capella del
Santíssim de la Catedral un dijous a 2/4 de 9 del vespre amb
Exposició del Santíssim. La pregària d’adoració al Senyor forma part
de la dinàmica dels Recessos d’Emmaús, que darrerament s’han
incorporat a la vida parroquial.
Pel que fa a la pregària litúrgica comunitària, cada matí es resen les
Laudes a 2/4 de 9, i cada diumenge, a les 7 de la tarda, les Vespres,
que el primer diumenge de mes són amb la intenció de pregar per
les vocacions. El Sant Rosari es resa cada dissabte, a ¾ de 6 de la
tarda, al Cambril de la Mare de Déu de Montserrat, i també el Rosari
per la Vida, l’últim dissabte de mes, a 2/4 de 9 del vespre.
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A la vegada, a la nostra comunitat parroquial hi ha actualment tres
grups que es dediquen explícitament al foment de la pregària i que
formen part dels Grups d’Oració i Amistat; i, a més, hi ha el Grup
del Rosari pels Cristians Perseguits i el Grup de Pregària per les
Vocacions. Tots aquests grups i activitats són oberts a tothom.
Continuant amb el Missatge de Quaresma d’enguany, el Sant Pare
recomana vivament la iniciativa “24 hores per al Senyor”, que combina
l’adoració eucarística i el sagrament de la Reconciliació. A la nostra
parròquia, des de fa diversos anys aquesta iniciativa s’ha materialitzat
en l’esforç que es fa el divendres corresponent (enguany el 9 de març),
de 2/4 de 9 del vespre a les 12 de la nit, combinant la pregària personal
amb moments comunitaris amb intencions concretes (la pastoral de
joves, els cristians perseguits, les vocacions, etc.).
Amb una proposta tan ampla i variada que ofereix la parròquia, és
important aprofitar aquestes ocasions per intensificar la vida de relació
personal i comunitària amb Déu, de la qual brolla tot apostolat i la
vivència de la fe, l’esperança i la caritat.

celebracions
◗ 24 hores per al Senyor. Tindrà lloc el proper
divendres, 9 de març. L’horari previst és el
següent: a 2/4 de 9 del vespre, Exposició del
Santíssim a l’altar major; a les 9 del vespre,
pregària amb els joves; a les 10 de la nit, Rosari
pels cristians perseguits; a les 11 de la nit,
pregària per les Vocacions; i, finalment, a les 12
de la nit, Benedicció amb el Santíssim.
◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la tarda,
té lloc el Via Crucis a la Catedral.
◗ Celebració de la Dominica Laetare. El proper
diumenge, dia 11 de març, IV de Quaresma, la
Schola Cantorum 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 Mn. Emili Marlés,
Vicerector del Seminari diocesà i Vicedegà de la
Facultat de Teologia de Catalunya.
◗ Exèquies. Dilluns passat, 26 de febrer, a les
11 del matí, es van celebrar les exèquies per la
Sra. Elisa Ejarque Marcet, que morí als 72 anys
el proppassat dia 23 de febrer. Descansi en pau.

agenda
◗ Vespres Vocacionals. Aquest diumenge, a les 7
de la tarda, a la Catedral.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 7 de
març, a les 5 de la tarda. Seguidament, cercle
d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Catequistes de primer curs de Comunió. Dijous,
8 de març, a les 7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la col·lecta extraordinària mensual per
les necessitats pastorals de la parròquia i el
manteniment del temple. A l’entrada del temple es
pot comprovar l’estat de comptes actual, amb el
dèficit acumulat i el que cal encara amortitzar de
les obres realitzades. Des del Consell d’Economia
es confia en la generositat dels feligresos. Gràcies
per la col.laboració.
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.
◗ Conferència de quaresma a l’Arxiconfraria
Teresiana. El proper diumenge, dia 11 de març, a
les 6 de la tarda, Mn. Xavier Aróztegui pronunciarà
la conferència sobre el Missatge de Quaresma del
papa Francesc, “El mal s’escamparà tant, que
l’amor de molts es refredarà” als locals de les
teresianes al C. Topete 25.
◗ 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.

CONFERÈNCIES QUARESMALS
Enguany les conferències quaresmals seran sobre la figura de la Mare de Déu en celebrar-se enguany 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, la 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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