L’ACOLLIMENT, UN SIGNE
DISTINTIU DELS CREIENTS
El Pla Pastoral Diocesà Una Església a l’encontre de la persona dedica un
apartat a reflexionar sobre la importància de l’acolliment. En un temps en
què el papa Francesc ens recorda que hem de ser una Església en sortida,
els cristians hem de promoure a la vegada que les nostres comunitats siguin
com la casa oberta, l’oasi en el qual es pugui experimentar la misericòrdia
i l’amor de Déu. El mateix pontífex, en la seva exhortació L’alegria de
l’Evangeli (2013), afirma: “l’Església està cridada a ser sempre la casa
oberta del Pare. Un dels signes concrets d’aquesta obertura és tenir temples
amb les portes obertes a tot arreu” (núm.47).
Recollint aquesta sensibilitat, la nostra parròquia ha cercat mantenir obert
el temple de la Catedral el màxim de temps possible durant tota la setmana,
actualment inclòs el dissabte al matí. Cada dia, de 2/4 de 8 del matí a la
1 del migdia, i de les 6 de la tarda a les 9 del vespre, el temple està obert
per a la pregària i la visita. Tot això és possible gràcies a la col·laboració
d’un grup de voluntaris que realitzen una tasca d’acolliment i de vigilància
necessaris. En la seva tasca aquestes persones atenen els visitants, els
ofereixen les explicacions més variades sobre el temple, els horaris de la
parròquia, els serveis pastorals, etc. Ells són un exemple de l’acolliment propi
de tot cristià a qualsevol persona que s’hi acosta. La seva actitud es troba
reflectida en aquest text anònim que es trobava a l’entrada d’un temple:
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Siguis que siguis,
acabes d’entrar en aquesta casa on habita el Déu que ho habita tot.
Siguis qui siguis, Ell t’acull
amb les teves alegries i les teves penes,
els teus èxits i els teus fracassos, les teves esperances i les teves decepcions.
Sigues benvingut!
Altres generacions abans que tu han estimat aquest lloc,
han ajudat a construir-lo i a embellir-lo;
hi han pregat.
Respecta’l. Fes silenci.
Si ets creient, prega.
Si cerques, reflexiona.
Si dubtes, demana llum.
Si pateixes, demana força.
Si estàs joiós, dona gràcies.
I tant de bo puguis continuar ben alegre!
En aquesta casa també podràs trobar altres germans i germanes
i pregar juntament amb ells.
Que el teu pas per aquest lloc escalfi el teu cor i alegri els teus ulls!
Siguis qui siguis, Déu t’acull.
Acull-lo tu a Ell.

celebracions
◗ Dominica laetare. Aquest diumenge, a les 11
del matí, la Schola Cantorum organitza la
celebració de la Dominica Laetare 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.

activitats pastorals
◗ Conferència a l’Arxiconfraria Teresiana. Aquest
diumenge, a les 6 de la tarda, en el C. Topete 25,
Mn. Fidel Catalán pronunciarà la conferència Una
Església a l’encontre de la persona. Pla Pastoral
Diocesà, adreçada a les teresianes i al públic en
general.

◗ Via Crucis. El proper divendres, 5 d’abril, el Via
Crucis de les 7 de la tarda s’oferirà per les
vocacions a la vida sacerdotal i a la vida
consagrada.

◗ Darrera conferencia quaresmal. El proper
dimecres, 3 d’abril, tindrà lloc la tercera i darrera
conferència quaresmal a ¼ de 8 del vespre a la
Catedral. En aquesta ocasió serà El combat de
la vida cristiana, a càrrec de Mn. Miquel Planas
Buñuel, Rector de la Santa Creu de Terrassa.

◗ Vespres Vocacionals. El diumenge 7 d’abril, a
les 7 de la tarda, la Pregària de Vespres serà per
les Vocacions. Es convida especialment a la
participació els membres del Grup de Pregària
per les Vocacions.

◗ Recés d’Emaús. El proper cap de setmana
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
◗ Grup de Càritas. Dimecres, 3 d’abril, a les 8 del
vespre, en el Centre Sant Esperit (Núm. 5).
◗ Responsables de Catequesi. Divendres, 5
d’abril, a les 7 de la tarda, a la sagristia.

◗ L’economia parroquial no millora. El proper
cap de setmana hi haurà col·lecta extraordinària
per la parròquia, per tal d’atendre les necessitats
pastorals i el manteniment del temple i del culte.
Pensem que, si tots aportem la setmana vinent el
doble del que aportem habitualment, ajudarem
molt a estabilitzar una economia que és deficitària
en aquests moments!
◗ Columbaris. L’Espai Memorial de la Catedral
acull un bon nombre de columbaris gràcies a la
gestió que realitza l’empresa Coral, en un espai
digne i recollit, que convida a la pregària. Les
persones interessades a rebre’n informació i
adquirir-ne un es poden adreçar directament a
la sagristia o bé a la pròpia empresa, que té les
seves oficines a la Plaça Vella, davant la Catedral.
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