TESTIMONI VOCACIONAL
Em dic Joan Marc Flaqué, sóc de Sabadell i tinc 27 anys. Vaig
néixer en una família catòlica, on em varen ensenyar a anar a missa,
a resar i on vaig rebre la primera formació cristiana. Cap als 15 o 16
anys vaig començar a anar a missa entre setmana, a intentar resar
una estona cada dia, a tenir relació personal amb el Senyor. L’escola
i el club em van ajudar molt. Allà va sorgir per primera vegada la
“idea” de la vocació al sacerdoci, però sense donar-hi gaire
importància. Després vaig començar a anar a la universitat, també
a sortir, els amics, les primeres noies i alhora, de retruc, a descuidar
la relació amb Déu.
A poc a poc sentia que el Senyor em parlava cada cop més fort,
també a través de tants familiars i amics, i el fet de veure’ls tan
feliços, era quelcom que no tenia i que jo envejava. Déu també ha
posat en la meva vida molt bons sacerdots, els quals amb el seu
testimoni m’anaven enamorant a poc a poc del sacerdoci. Em vaig
començar a plantejar més seriosament si realment el Senyor em
cridava al sacerdoci, i a respondre-li afirmativament.
Mentrestant, jo seguia amb la meva vida normal, estudiant i
treballant. Un any, en acabar l’estiu, després d’unes bones
vacances, vaig marxar una temporada amb les monges de Calcuta,
de voluntari. Allà vaig sentir que el Senyor em parlava fort, i cada
vegada tenia menys dubtes del que volia de mi; veia com Ell em
mostrava moltes persones necessitades de Déu, els més pobres, i
em deia: Aquí els tens, et necessito!! Allà descobreixes la felicitat
de servir Déu i els altres.
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Un altre moment important va ser el Nadal abans de entrar al
Seminari. Una amiga em va convidar a passar el cap d’any al
Santuari de Medjugorje. La idea no m’atreia gens, però hi vaig
anar. Allà vaig poder sentir l’amor de Déu i de Maria com mai. En
tornar a casa, vaig respondre afirmativament a la crida de Déu.
Descobreixes que és Déu qui porta la iniciativa i que davant d’Ell
no hi valen les excuses.
Ara em trobo ja en el quart curs del Seminari a Terrassa. Estic
content del meu sí a Déu, cada vegada més. Amb motiu del Dia
del Seminari us demanem que no deixeu de col·laborar amb el
Seminari, però especialment amb la vostra oració per nosaltres.
Personalment, en els moments de temptació o dificultat m’ajuda
i em sosté molt pensar en tantes persones bones que estan resant
per mi.
Moltes gràcies i una abraçada.
Joan Marc Flaqué

celebracions
◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la tarda, té
lloc el Via Crucis a la Catedral.
◗ Missa a la Residència Sant Josep Oriol. El proper
dissabte, 23 de març, a 2/4 de 12 del migdia, se
celebrarà la Missa en memòria de Sant Josep Oriol a
la residència que porta el seu nom, amb motiu de la
seva festa titular.
◗ 24 hores per al Senyor. Tindran lloc el divendres
29 de març. L’horari previst és: a les 8 del vespre,
Missa a la Capella del Santíssim; 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, Meditació sobre la persecució dels cristians en
el segle XXI; a 2/4 d’11 de la nit, Rosari pels cristians
perseguits; a les 11 de la nit, pregària per les
Vocacions; finalment, a les 12 de la nit, Benedicció
amb el Santíssim.
◗ Missa de renovació de vots de les Filles de la
Caritat. El dilluns 25 de març, Solemnitat de
l’Anunciació, el Sr. Bisbe presidirà la Missa a 2/4 de
2 del migdia a la Capella de la Fundació Busquets.
En la celebració, les Filles de la Caritat faran la
renovació dels seus vots de consagració al Senyor.
◗ Dominica laetare. El diumenge quart de quaresma,
31 de març, la Schola Cantorum organitza la
celebració de la Dominica Laetare a les 11 del matí,
a les esglésies de Sant Pere. En aquesta ocasió
presidirà la celebració Mn. Xavier Farrés, Delegat
Episcopal de Pastoral Familiar i Rector de les
parròquies de Sant Feliu, la Santíssima Trinitat i la
Mare de Déu de Gràcia de la ciutat de Sabadell.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 11 de març, en
la Missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment per l’etern descans dels nostres
germans difunts Francesc Aguilar Agramunt, Juan
Aranda Sola, Àngela Borrull Codina i Montserrat
Graells Camps. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Dia del Seminari. Aquest cap de setmana l’Església
celebra el Dia del Seminari, amb motiu de la proximitat
de Sant Josep, que n'és el patró. Amb aquest motiu el
Seminari Diocesà organitza dos actes el dissabte 16
de març: la jornada de portes obertes per visitar el
Seminari, a partir de les 10 del matí, i la Vetlla de
Pregària per les Vocacions, a les 9 del vespre. En totes
les esglésies i parròquies aquest cap de setmana es
pregarà per les vocacions, i la col·lecta serà destinada
al sosteniment d’aquesta institució que es dedica a
la formació dels futurs pastors de les nostres
comunitats.
◗ Felicitació al Sr. Bisbe amb motiu de la seva
onomàstica. Dimarts, dia 19 de març, a la 1 del
migdia, tindrà lloc a la Cúria Diocesana la felicitació
al Sr. Bisbe amb motiu de la seva onomàstica.
Preguem i encomanem al bon Déu la missió del
nostre Bisbe, i acompanyem-lo en aquell dia.
◗ Conferència de quaresma a l’Arxiconfraria
Teresiana. El diumenge dia 31 de març, a les 6 de
la tarda, Mn. Fidel Catalán pronunciarà la
conferència de presentació del Pla Pastoral diocesà
“Una Església a l’encontre de la persona”, als locals
de les teresianes del carrer Topete, núm. 25.
◗ Recés d’Emaús. El dies 5, 6 i 7 d’abril, tindrà
lloc, a la Casa d’Espiritualitat de la Sagrada Família
a Rubí, el recés per a dones. Les persones
interessades a participar-hi poden adreçar-se a Mn.
Fidel Catalán.

agenda
◗ Reunió de preveres i diaques de l’Arxiprestat.
Dilluns, 18 de març, a 2/4 d’1 del migdia, en el Centre
Eclesial.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 18 de març, a les
5 de la tarda, a la Rectoria.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 22 de març,a les
6 de la tarda

CONFERÈNCIES QUARESMALS A LA CATEDRAL

Les conferències quaresmals d’enguany a la Catedral ajudaran a reflexionar a partir de l’exhortació del papa
Francesc Gaudete et exsultate, sobre la crida a la santedat en el món contemporani, i es faran a ¼ de 8
del vespre. Seran:

❉ Dimecres 20 de març: És possible viure la santedat en el segle XXI? A càrrec de Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa
❉ Dimecres 27 de març: El carnet d’identitat del cristià, a càrrec de Mons. Salvador Cristau Coll, Bisbe auxiliar
❉ Dimecres 3 d’abril: El combat de la vida cristiana, a càrrec de Mn. Miquel Planas Buñuel, Rector de la
Santa Creu de Terrassa
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