DIA DEL SEMINARI
Cada any, pels volts de la solemnitat de sant Josep, celebrem el Dia
del Seminari. És un moment especial, sobretot per a nosaltres. Al
voltant d’aquesta jornada organitzem diverses activitats, entre les
quals destaca la visita a les parròquies i el dia de Portes Obertes.
És una bona ocasió per fer més propera la realitat que vivim dia a
dia en la nostra comunitat. Enguany el lema del Dia del Seminari
està relacionat amb els joves i el discerniment vocacional. Però, què
és, en darrer terme, allò que anomenem vocació? Jo m’ho pregunto
sovint.
Com totes les grans paraules té el perill de la hipertròfia. Així doncs,
si no vigilem, pot acabar convertint-se en una mena de calaix de
sastre on hi cap de tot i, al final, ningú no sap de què es tracta. Què
és, doncs, la vocació? L’Escriptura sempre ens explica aquestes
coses amb més senzillesa. Per a mi el relat del petit Samuel és
molt eloqüent. Aquest jove que jeia adormit en una de les estances
del temple, prop del sacerdot Elí, va escoltar la veu del Senyor que
el cridava: Samuel, Samuel! Sóc aquí -responia el jove. I anava cap
on era Elí. No t’he pas cridat -li deia el sacerdot-, torna-te’n a
dormir. No va ser fins a la tercera vegada que Elí comprengué el que
passava. Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor. Era Déu qui
trucava al cor del jove. El consell que donà el sacerdot Elí encara
avui ens serveix a nosaltres; «Vés, torna-te’n a dormir i, si algú et
crida, digues: Parla, Senyor, que el teu servent escolta».
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Per mi l’experiència al Seminari reflecteix bé això. Déu ens parla en
el nostre dia a dia. En el millor dels casos mostrem la mateixa
disponibilitat amb la qual Samuel buscava respondre. En tots els
casos, però, necessitem els altres per a esclarir la veu de Déu que
ens parla. És un temps per a obrir-se a la mediació dels altres. Per
conèixer l’Església en el rostre d’altres germans que fins ara no
coneixia. I, a la Parròquia, això ho fem tots.
Donem gràcies, doncs, per les persones que Déu posa en el nostre
camí eclesial i que intercedeixen tant espiritualment com
materialment per nosaltres.
Enric Catalán, seminarista

celebracions
◗ Celebració de la Dominica Laetare. Aquest
diumenge, 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 Mn. Emili
Marlés, Vicerector del Seminari diocesà i Vicedegà
de la Facultat de Teologia de Catalunya, i antic
vicari de la nostra parròquia.
◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la tarda,
té lloc el Via Crucis a la Catedral.
◗ Cloenda de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat de
Terrassa. El proper diumenge, 18 de març, a les
8 del vespre, Mons. Saiz Meneses presidirà la
Missa a la Catedral, amb motiu de la cloenda de
la santa Visita Pastoral a les parròquies de
l’Arxiprestat de Terrassa. Són convidats a
participar-hi, especialment, els membres dels
Consells Pastorals de les 16 parròquies, així com
els responsables i col·laboradors en les activitats
parroquials.
◗ Festa de Sant Josep. Enguany la festa litúrgica
de Sant Josep se celebra el dilluns 19 de març.
Encomanem en la pregària l’Església, de la qual
és patró, i el nostre bisbe, amb motiu de la seva
onomàstica.
◗ Exèquies. El divendres 2 de març, a les 4 de la
tarda, se celebraren les exèquies per la Sra.
Joaquima Gotsens Cadafalch, que havia mort el 28
de febrer als 98 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 5 de març, en
la Missa de les 8 del vespre, vam pregar
especialment pel descans etern dels nostres
germans difunts Neus Duran Molina i Fernando
Viturtia Picazo. Que al cel ens puguem retrobar.

CONFERÈNCIES QUARESMALS
✢ 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.

activitats pastorals
◗ Conferència de quaresma a l’Arxiconfraria
Teresiana. Aquest 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. Es tracta d’un acte
obert als feligresos que puguin participar-hi.
◗ Convivències de l’esplai. Aquest cap de setmana
de 10 i 11 de març, l’esplai organitza unes
convivències per a infants a la casa de colònies de
La Conreria (Maresme).
◗ Dia del Seminari. El proper cap de setmana
l’Església celebra la Campanya del Seminari, en
la qual es demana que s’intensifiqui la pregària
i col·laboració amb aquesta institució dedicada
a la formació dels futurs preveres. El dissabte dia
17 de març tindrà lloc la jornada de portes
obertes al Seminari a partir de les 10 del matí, i
a les 9 del vespre, a la capella del Seminari, a
Valldoreix, hi haurà la Pregària per les Vocacions.
Som convidats a participar en aquests actes.

moviment de tresoreria
FEBRER 2018
Ingressos
Col·lecta 04/02
Col·lecta 11/02
Col.lecta 18/02
Col·lecta 25/02
Col·lecta Mans Unides Catedral
Col·lecta Mans Unides Hospital
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

2.185,37
1.046,00
1.965,38
2.126,70
2.200,54
831,00
1.426,08
600,00
2.240,25
14.621,32

Despeses
Personal
1.554,13
Neteja
1.583,71
Col·lecta Mans Unides Catedral
2.200,54
Col·lecta Mans Unides Hospital
831,00
Manteniment i Subministraments
7.018,24
Fons comú diocesà
4.299,76
Total sortides
17.487,38
Diferència

- 2.866,06

Dèficit acumulat
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