ELS SANTS QUE ENS
ENCORATGEN I
ACOMPANYEN
La celebració de la festa del naixement de Sant Joan Baptista, tan
popular a casa nostra, ens ajuda a reflexionar una vegada més sobre
el camí cap a la santedat al qual som cridats tots els batejats. Les
paraules del papa Francesc en la seva darrera exhortació sobre la crida
a la santedat tracten també sobre els sants, que ens acompanyen en el
nostre camí i, d’alguna manera, ens encoratgen i estimulen a caminar
decididament per aquesta senda. Llegim en aquesta exhortació
apostòlica:
3. En la carta als Hebreus s'esmenten diferents testimonis que ens
animen perquè «correm, amb constància, en la cursa que ens toca»
(12,1). S’hi parla d'Abraham, de Sara, de Moisès, de Gedeó i de molts
altres (cf. 11,1-12,3), i sobretot se'ns convida a reconèixer que tenim
«un núvol tan ingent de testimonis» (12, 1) que ens encoratgen a no
aturar-nos en el camí, ens estimulen a continuar caminant cap a la
meta. I entre ells hi pot haver la nostra pròpia mare, una àvia o altres
persones properes (cf. 2Tm 1,5). Potser la seva vida no va ser sempre
perfecta, però fins i tot enmig d'imperfeccions i de caigudes van
continuar endavant i van agradar al Senyor.
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4. Els sants que ja han arribat a la presència de Déu mantenen amb
nosaltres llaços d'amor i de comunió. Ho testifica el llibre de l'Apocalipsi
quan parla dels màrtirs que intercedeixen: «Vaig veure sota l'altar les
ànimes dels degollats per causa de la Paraula de Déu i del testimoniatge
que mantenien. I cridaven amb veu potent: "Fins quan, Senyor sant i
veraç, estaràs sense fer justícia?"» (6,9-10). Podem dir que «estem
envoltats, guiats i conduïts pels amics de Déu [...]. No he de portar jo
sol allò que, en realitat, mai no podria suportar jo sol. La multitud dels
sants de Déu em protegeix, em sosté i em condueix».
5. En els processos de beatificació i de canonització es tenen en
compte els signes d'heroïcitat en l'exercici de les virtuts, el lliurament
de la vida en el martiri i també els casos en què s'hagi verificat un
oferiment de la pròpia vida per als altres, sostingut fins a la mort.
Aquesta ofrena expressa una imitació exemplar de Crist, i és digna de
l'admiració dels fidels. Recordem, per exemple, la beata Maria Gabriela
Sagheddu, que va oferir la seva vida per la unió dels cristians.
De l’exhortació Gaudete et exsultate del papa Francesc, núms. 3-5

celebracions

activitats pastorals

◗ Ordenació diaconal. Aquest diumenge, a les 8
del vespre, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses
presideix la Missa a la Catedral i confereix el sagrat
orde del Diaconat al seminarista Pascal
Mwumvaneza, actualment destinat a la parròquia
de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola del
Vallès, i que havia col·laborat a la nostra parròquia.

◗ Campanya “Cap nen sense colònies”. Les
persones que vulguin col·laborar en aquesta
campanya que es fa cada any per becar infants
amb dificultats econòmiques per tal que puguin
participar en les colònies de la parròquia, poden fer
arribar el seu donatiu al compte ES27 2100 3099
8922 0050 7037 o en mà a algun dels mossens.

◗ Festa Major. El proper diumenge, dia 1 de juliol,
tindrà lloc la Festa Major de la ciutat en honor de
Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí, patrons de
Terrassa. Amb aquest motiu l’horari de les
celebracions a la Catedral queda de la següent
manera:

◗ Trobada de final de curs de Càritas. La trobada
arxiprestal de final de curs tindrà lloc enguany a la
parròquia de la Santa Creu de Terrassa. A 2/4 de
8 del vespre se celebra la Missa i, seguidament, la
trobada final.

❉ Dissabte, dia 30 de juny:
- Missa de vigília a 2/4 de 8 del vespre
❉ Diumenge, dia 1 de juliol:
- Missa a les 9 del matí
- Ofici de Festa Major a les 10 del matí, presidit
per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de
Terrassa, i concelebrat pels preveres presents. Els
cants aniran a càrrec de la Massa Coral de
Terrassa sota la direcció de Reinaldo Osorio, que
interpretarà les parts de la Missa de la Suite
litúrgica d’E. Butler, a l’ofertori Alta Trinita Beata,
anònim del segle XV i a la comunió Ave Verum de
W. A. Mozart, i en acabar es cantaran els Goigs en
honor de Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí.
- Missa a les 12 del migdia.
- Missa a les 8 del vespre.
❉ Dilluns, dia 2 de juliol:
- Missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre.
- Missa exequial, a les 12 del migdia, en sufragi
pels difunts de la ciutat d’aquest darrer any.
◗ Memòria de Sant Josepmaria Escrivà de
Balaguer. El proper dimarts, dia 26 de juny, a les
8 del vespre se celebrarà la missa en la memòria
del sant.
◗ Adoració conjunta d’Emaús i Effetà de
Catalunya a Sant Pere. Dimarts, 26 de juny, a les
8 del vespre, a la parròquia de Sant Pere. Se
celebrarà la Missa, seguidament hi haurà Adoració
al Santíssim i, finalment, un refrigeri compartit amb
tots els participants de les diferents parròquies on
s’està iniciant.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 18 de juny, en la
Missa de les 8 del vespre es pregà per l’etern
descans dels nostres germans difunts Lourdes
Morera Pons i Josep Raich Agea. Descansin en pau.

◗ Trobada de monitors de l’Esplai 0.5. El proper
dissabte, 30 de juny, l’equip de monitors de les
colònies, ruta i campaments de la parròquia tindrà
la darrera reunió conjunta de preparació de les
activitats d’estiu per a infants. Es trobaran al Centre
Sant Esperit (Núm. 5) durant el matí i la tarda.
◗ Concert de Puericantors. Amb motiu de la
Trobada Europea de Puericantors que tindrà lloc a
la ciutat de Barcelona la segona setmana del mes
de juliol, diverses ciutats acolliran concerts de corals
de diferents llocs d’Europa. A la nostra Catedral, el
dijous 12 de juliol, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el
concert que oferiran les corals alemanyes Singschule
DoReMi Waldshut, Jugendchor Soleil Lauchringen,
Jugendchor St. Fidelis/ St. Johann Sigmaringen,
Jugendchores Vocamundus Sigmaringendorf, i el
Coro Rey Sancho de Tafalla.
◗ Economia. Les intenses pluges caigudes en
aquest mes de juny han malmès seriosament el
terra del parquet de la Sala Capitular de la Catedral.
Properament s’haurà de fer una intervenció per
substituir-lo i reforçar la teulada corresponent. De
moment aquesta sala ha quedat inutilitzada. Des
del Consell d’Economia s’està estudiant el tema, el
cost de les obres i el seu finançament, i es demana
la generositat dels feligresos per tal de sufragar
costos d’aquestes obres. Es pot col·laborar amb
donatius puntuals, en les col·lectes setmanals,
fent-se subscriptor de la parròquia amb les butlletes
que es troben a l’entrada del temple i a través de
donatius a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

agenda
◗ Reunió de pares de colònies. Dijous, 28 de juny,
a 2/4 de 9 del vespre, en el Centre Sant Esperit
(Núm. 5).
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 30 de juny, a 2/4
de 9 del vespre.
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