FELICITACIÓ DE PASQUA
En la nit de Pasqua, els creients aplegats en la Vetlla deixàvem
ressonar en els nostres cors les paraules de l’Anunci de la Pasqua
que comença amb una gran exultança: “Exultin de joia tots els àngels
del cel, exultin els ministres de Déu i que soni la trompeta victoriosa
per celebrar el triomf d’un Rei tan gran”.
Es tracta d’un text poètic de la litúrgia romana dels primers segles,
tot i que el text més antic conservat és dels segles VII i VIII. Consta
de dues parts, un pròleg o invitatori en què es lloa Déu per la
Resurrecció de Jesucrist, i una part més narrativa, que és la més
extensa, que evoca la gesta salvadora de Déu a través de la història
del poble d’Israel fins arribar a la Resurrecció i els seus efectes en
l’ésser humà i en l’Església, contemplant el ciri pasqual.
Precisament, aquesta segona part del Pregó, en presentar els efectes
de la Resurrecció de Jesucrist, afirma que:
“Aquesta nit santa i poderosa
allunya el pecat,
renta les culpes,
fa innocents els caiguts,
torna l’alegria als entristits,
dissipa els odis,
restableix la concòrdia,
converteix les nacions”.
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Aquest fragment expressa el desig de l’Església per als creients i per
a totes les persones de bona voluntat. Aquestes paraules esdevenen
la nostra felicitació de Pasqua.
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Que realment puguem experimentar, cadascú de nosaltres
personalment i com a comunitat cristiana, que la Vida que Jesucrist
ens ha donat és prou poderosa per viure l’alegria i la veritable joia
interiors, per fer de cadascú instruments de concòrdia, de reconciliació
i de pau en la nostra societat actual, i per testimoniar arreu la
misericòrdia i l’amor d’un Déu que ens ha rescatat de la mort, del
dolor i del pecat, que massa sovint acompanyen les nostres existències
i les de tantes persones.
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Santa Pasqua de Resurrecció!

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, reben el baptisme els infants Lucas David
Andrade Peñan, Aaron Baca Parra, Evelyn
Cabrera Olmo i Mario González Escobar-Franco.
◗ Confirmacions La Vall. Els proper dimarts,
10 d’abril, i dimecres, 11 d’abril, a 2/4 de 6 de
la tarda, tindran lloc les confirmacions de dos
grups d’alumnes del Col·legi La Vall.
◗ Renovació de vots de les Filles de la Caritat.
Dilluns, 9 d’abril, a 2/4 de 2 del migdia, Mons.
Saiz Meneses presidirà la Missa a la Capella de
la Fundació Busquets amb motiu de la renovació
dels vots de consagració al Senyor de les Filles
de la Caritat.
◗ Casament. El dissabte 14 d’abril, a les 5 de
la tarda, contrauran matrimoni Yadir Ruiz
Hidalgo i Katheryne Elisabeth Rumbea Terán.
◗ Missa familiar de renovació de les promeses
baptismals. El dissabte 14 d’abril, en la Missa
familiar de 2/4 de 7 de la tarda, els infants
que han de rebre enguany la Primera
Comunió faran la renovació de les promeses
baptismals.
◗ Missa de cloenda del Recés d’Emmaús.
Diumenge vinent, 15 d’abril, a 2/4 de 6 de la
tarda, Mons. Saiz Meneses presidirà a la
Catedral la Missa de cloenda del segon Recés
d’Emmaús per a homes, organitzat des de la
parròquia.

agenda
◗ Reunió de monitors de colònies. Aquest
dissabte, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Responsables d’Emmaús. Dilluns, 9 d’abril,
a les 9 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 11 d’abril,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis i Missa.

activitats pastorals
◗ Convivències de joves de College. Aquest
cap de setmana, de divendres a diumenge,
té lloc al Casal del Roser de Gisclareny la
convivència dels joves ja confirmats de la
nostra parròquia.
◗ Dinar arxiprestal. El diumenge 22 d’abril,
Mons. Saiz Meneses presidirà la trobada
pasqual de cristians de les parròquies de
l’Arxiprestat de Terrassa. Com en els darrers
anys, es tracta d’un dinar de germanor i el
llevant de taula, a l’Hotel Milton. El preu és 19
euros. Les inscripcions es poden fer al despatx
parroquial durant aquesta setmana (dilluns,
dimecres i divendres, de 6 a 8 de la tarda).
◗ Peregrinació diocesana a Fàtima. Entre els
dies 24 i 27 de maig, tindrà lloc la peregrinació
diocesana a Fàtima, prevista inicialment per
al proppassat mes de novembre, però que es
va haver d’ajornar. Les inscripcions es poden
fer en el Bisbat.

moviment de tresoreria
MARÇ 2018
Ingressos
Col·lecta 04/03
Col·lecta 11/03
Col.lecta 18/03
Col·lecta 25/03
Col·lecta Seminari
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

1.323,64
1.309,02
1.290,47
3.629,71
1.500,00
1.764,64
600,00
1.955,00
13.372,48

Despeses
Personal
2.393,32
Neteja
1.544,52
Col·lecta Seminari
1.500,00
Manteniment i Subministraments
4.703,97
Fons comú diocesà
4.299,76
Total sortides
14.441,57
Diferència
- 1.069,09
Dèficit acumulat
6.077,20
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