NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA
SOBRE LA PROTECCIÓ DELS MENORS
En les darreres setmanes, l’Església Catòlica a Catalunya s’ha vist sacsejada
per algunes notícies referides a abusos de menors, que ens omplen de
vergonya i de dolor, ja que alguns dels agressors eren persones consagrades
o sacerdots. Els abusos a menors, que condemnem rotundament, i la cultura
que els fomenta o justifica és un greu problema que afecta tota la societat.
I l’Església, com a part de la societat, també se’n veu afectada.
Demanem perdó a les víctimes i ens solidaritzem amb el seu dolor; i també
a totes les persones a qui el coneixement d’aquests fets ha escandalitzat i
ha fet trontollar la confiança en l’Església. Sofrim i preguem per les víctimes,
que han quedat marcades en la seva vida. En solidaritat amb tots els qui
hagin patit algun tipus d’abús i amb les seves famílies, ens comprometem
a col·laborar en l’aclariment dels fets del passat i a trobar la manera d’ajudar
les víctimes en el seu restabliment.
L’Església actuarà amb determinació per protegir els infants i els adults
vulnerables, eliminant tot tipus de tolerància o encobriment, i per erradicar
de les nostres comunitats i de tota la nostra societat la cultura de l’abús
sexual, econòmic, de poder i de consciència. Així mateix, prenem el
compromís d’adoptar rigoroses mesures de prevenció, que impedeixin la
seva repetició, a partir de la formació d’aquells a qui els seran confiades
tasques de responsabilitat i educatives.
Creiem que és just valorar la dedicació generosa i madura de tants sacerdots
i religiosos, d’educadors en les escoles i el temps lliure, envers els infants
i joves, i les seves famílies, i convé que els defensem de l’ombra de sospites
generalitzades, així com volem recordar el dret que tota persona té a la
presumpció d’innocència. Molt de treball ben fet així ho avala.
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En aquests moments, reiterem el nostre ferm compromís amb el compliment
de la legislació vigent canònica i civil, i que passa per: posar en coneixement
del Ministeri Fiscal els fets ocorreguts que poguessin constituir delicte
contra la llibertat i indemnitat sexual, per a la valoració jurídica que
correspongui; instar les víctimes que denunciïn els fets davant les autoritats
civils; i informar la Congregació per a la Doctrina de la Fe per a qualsevol
cas d’abús fonamentat. I estem atents al que el Papa Francesc, reunit
pròximament amb els Presidents de les Conferències episcopals del món,
determini per combatre aquestes accions deshonestes i delictives que tant
afecten l’anunci de l’Evangeli.
Demanem que en totes les celebracions religioses de les nostres diòcesis,
el proper dimecres de cendra, dia 6 de març, en començar la Quaresma,
que és temps de conversió, es pregui i es dejuni d’una manera especial per
les víctimes dels abusos i fem nostra la ferma determinació del papa
Francesc, que assenyala que «l’abús sexual és un pecat horrible,
completament oposat i en contradicció amb el que Crist i l’Església ens
ensenyen»
Barcelona, 12 de febrer de 2019

celebracions

activitats pastorals

◗ Missa amb les Entitats Andaluses de Terrassa.
Aquest diumenge, a les 11 del matí, Mons.
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, celebra a la
Catedral la Missa organitzada amb la col·laboració
de la Coordinadora de les Entitats Culturals
Andaluses de Terrassa, en la proximitat de la festa
del Dia d’Andalusia.

◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària, en
la qual es demana, en la mesura de les
possibilitats de cadascú, incrementar l’aportació
setmanal que fem pel manteniment de la
parròquia, les seves activitats i temple, i d’aquesta
manera ajudar a eixugar el dèficit acumulat.

◗ Baptismes. Aquest cap de setmana reben el
baptisme els infants Nayla Sofia Joly Murillo i Jan
Ballbé Blasi.

A més de la col·lecta, es recorda que també es pot
col·laborar fent-se subscriptor amb una butlleta
que es troba a les tauletes, amb un donatiu a
través de la targeta a l’entrada del temple o en
un dels dos comptes corrents:

◗ Exèquies. Dimarts, 19 de febrer, a les 4 de la
tarda, es feren les exèquies pel Sr. Jesús Ferrer
Badia, que havia mort el dia anterior als 68 anys.
Descansi en pau.
◗ Missa exequial. En la Missa del dilluns 18 de
febrer, a les 8 del vespre, es va pregar
especialment pel descans etern dels nostres
germans difunts Roser Esplugues Francés, Juan
Antonio López Alonso i Ana Morell Llonch. Al cel
siguin.

agenda
◗ Adoremus. Dijous, 28 de febrer, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Vespres Vocacionals. Diumenge, 3 de març, a
les 7 de la tarda, a la Capella del Santíssim.

- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Conferència de Càritas Diocesana. El proper
dimecres, 27 de febrer, a les 6 de la tarda, tindrà
lloc a la Sala Capitular una conferència oberta a
tothom sobre el tema Com acompanyar cap a la
presa de decisions, a càrrec del P. David
Guindolain SJ., organitzada per Càritas Diocesana.
◗ Cicle de formació d’adults. Té lloc en el Centre
Sant Esperit (Núm. 5) d’1/4 de 10 del vespre a 3/4
d’11 de la nit, amb títol “Casar-nos? Per què?” , a
partir de l’exhortació del papa Francesc L’alegria
de l’amor. Les properes sessions són aquestes:
- 25 de febrer: Educar els fills. Podem
transmetre’ls la fe? A càrrec dels Srs. Francesc
Busquets i Magda Freixas, matrimoni
responsable de grups de joves.
- 4 de març: I davant les dificultats o els
naufragis, què? A càrrec de Mn. Joan Làzaro,
Vicari Judicial de Terrassa.
- 11 de març: És possible viure la fe i
l’espiritualitat en parella? A càrrec del P.Gaspar
Borda O.Carm., rector de la parròquia del Carme
de Terrassa.

◗ Dinar arxiprestal solidari. El diumenge 3 de març,
a les 2 del migdia, té lloc la trobada de cristians de
l'Arxiprestat de Terrassa amb el Sr. Bisbe, compartint
un dinar solidari, a benefici de Càritas i Mans Unides.
Les inscripcions s'han de fer en el despatx parroquial
(dilluns, dimecres i divendres, de 6 de la tarda a 8
del vespre).
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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