LES 24 HORES AL SENYOR
En el segon any del seu pontificat, l’any 2014, el papa Francesc va convidar
tota l’Església a dedicar un temps propici durant la Quaresma per expressar
la misericòrdia de Déu i la reconciliació, unint el sagrament de la penitència
amb l’adoració al Santíssim, durant 24 hores, del divendres al dissabte de
la tercera setmana de quaresma.
Aquesta lloable iniciativa va ser acollida per les comunitats cristianes. L’any
següent, convocant el Jubileu de la Misericòrdia, ho tornava a recomanar
en la seva carta Misericordia et misera (2015). D’aleshores ençà, amb
diverses modalitats, aquesta iniciativa forma part habitual en el temps de
la quaresma a les diòcesis com un moment intensament especial de
preparació per a la Pasqua. Enguany el lema proposat des del Consell per
a la Nova Evangelització és tret de l’evangeli de sant Joan: Jo tampoc no et
condemno (Jn 8,11).
A la nostra parròquia aquesta recomanació del Sant Pare va ser ràpidament
acollida i s'hi donà forma el divendres tercer de quaresma al vespre, amb
la Missa de les 8 i l’exposició del Santíssim a l’Altar Major fins a les 12 a
la nit, alternant moments de pregària personal amb comunitària i procurant
preveres per a la confessió sacramental. Seguint, doncs, aquesta pràctica,
enguany el programa és el següent:
❖ 8 del vespre:

Missa a la Capella del Santíssim

❖ 2/4 de 9 del vespre: Exposició del Santíssim a l’altar major
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❖ 9 de la nit:

Pregària amb els joves

❖ 10 de la nit:

Meditació sobre la persecució dels cristians

❖ 2/4 d’11 de la nit:

Rosari pels cristians perseguits

❖ 11 de la nit:

Pregària personal per les Vocacions

❖ 12 de la nit:

Benedicció amb el Santíssim

Tot i això, aquesta pràctica ha suscitat entre feligresos el desig d’allargar
l’adoració al Santíssim durant tota la nit, fent diversos torns de pregària i
organitzant-se degudament per mantenir el bon ordre i el recolliment
necessaris.
Les persones interessades a col·laborar-hi (portants del Sant Crist, voluntaris
de l’adoració, etc) es poden adreçar a la sagristia o a un dels mossens i
indicar el seu número de telèfon i l’hora que poden estar amb el Senyor
exposat en pregària. Confiem que hi hagi un bon nombre de voluntaris que
realitzin aquest compromís d’acompanyar el Senyor pregant i intercedint
per les necessitats de l’Església i la humanitat.

celebracions
◗ Missa de renovació de vots de les Filles de la
Caritat. Aquest dilluns, Solemnitat de l’Anunciació,
el Sr. Bisbe presidirà la Missa a 2/4 de 2 del
migdia a la Capella de la Fundació Busquets.
Dins la celebració, les Filles de la Caritat faran la
renovació dels seus vots de consagració al
Senyor.
◗ Via Crucis. El proper divendres, 29 de març, a
les 7 de la tarda, el Via Crucis s’oferirà pels
cristians perseguits en el món.
◗ Casament. Dissabte vinent, 30 de març, a les
5 de la tarda, contrauran matrimoni a la Catedral
Cristian Querol Orgaz i Teresa Sánchez Rodríguez.
◗ Dominica laetare. El proper diumenge, 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, 18 de març, en
la Missa de les 8 del vespre, vam pregar
especialment per l’etern descans del nostre
germà difunt Ramon Alonso Ribera. Descansi en
pau.

activitats pastorals
◗ Consell de l’Església de Sant Francesc. Aquest
dilluns, a les 7 de la tarda, es reuneix el consell
que vetlla per l’església de Sant Francesc i les
activitats que s’hi realitzen, sota la presidència de
Mn. Fidel Catalán. En aquesta ocasió es tractaran
principalment temes de manteniment i economia.

◗ Presentació de l’Informe sobre la Llibertat
religiosa en el món. El proper dijous, 28 de
març, a les 7 de la tarda, Mons. Saiz Meneses
presidirà a la Sala Capitular de la Catedral la
presentació de l’informe anual sobre la Llibertat
religiosa i la persecució dels cristians, que
realitza l’organització Ajuda a l’Església
Necessitada. Seguidament, el Sr. Bisbe presidirà
la Missa a les 8 del vespre, a la Capella del
Santíssim.
◗ Convivència a Gisclareny. El proper cap de
setmana els joves universitaris que participen
en els grups de la parròquia (College) tindran la
seva convivència anual en el Casal del Roser a
Gisclareny. Estaran acompanyats per Mn. Guillem
López.
◗ Recés d’Emaús. El dies 5 al 7 d’abril tindrà
lloc a la Casa d’Espiritualitat de la Sagrada Família
de Rubí el recés per a dones. Les persones
interessades a participar-hi poden adreçar-se a
Mn. Fidel Catalán.

agenda
◗ Conferències de Sant Vicenç de Paül. Dilluns,
25 de març, a les 4 de la tarda, a la Rectoria.
◗ Junta de la Federació. El proper dimecres, dia
27 de març, a les 5 de la tarda. Seguidament,
cercle d’estudis, i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, 28 de març, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 30 de març, a 2/4
de 8 del vespre.

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. Les properes seran:
❉ 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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