REFLEXIÓ A LES PORTES
DE LA SETMANA SANTA
El proper cap de setmana iniciarem les celebracions centrals de la
nostra fe, acompanyant el pas de Nostre Senyor, que s’entrega per
la nostra salvació, i que culminaran, si Déu vol, amb la celebració
de la Resurrecció del Senyor.
Entre les celebracions previstes a la Catedral, n'hi ha dues sobre les
quals caldria reflexionar més per tal d’intensificar la nostra
participació. Són la Missa Crismal i la Vetlla Pasqual.
La Missa Crismal és presidida pel bisbe diocesà a cada catedral. És
una celebració que se situa en el context del Dijous Sant, però que
per raons pastorals es pot avançar per tal de facilitar la participació,
principalment, del clergat. A la nostra catedral se celebra el Dimarts
Sant a les 11 del matí.
La importància pastoral d’aquesta celebració en la vida diocesana li
ve per la continuïtat de la missió messiànica de Jesús a través de la
responsabilitat dels batejats i dels que han rebut el ministeri
sacerdotal a l’interior d’aquest poble. En aquesta celebració el
Sr. Bisbe beneeix els olis dels malalts i dels catecúmens i consagra
el crisma. S’expressa d’aquesta manera l’agraïment al Senyor pel
do de l’oli i la petició pel creixement de l’Església en nombre i en
santedat a través de la celebració dels sagraments. També els preveres
renoven les seves promeses sacerdotals davant el bisbe i el poble
reunit, significant d’aquesta manera el servei al qual estan consagrats.
Es tracta, doncs, d’una celebració d’un gran contingut teològic i una
gran expressivitat litúrgica, que tenim el goig de viure de prop.
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La Vetlla Pasqual, per la seva banda, és la celebració més important
en el calendari litúrgic i es fa a cada parròquia on és possible
celebrar-la. A la nostra tindrà lloc enguany a les 10 de la nit.
És per ella mateixa la celebració més important de tot l’any, i conté
elements catequètics extraordinaris a través de les lectures bíbliques
i el simbolisme dels ritus. Els ritus introductoris, amb la benedicció
del foc i el Pregó Pasqual, són un preàmbul per agrair al Senyor la
redempció, precedits pel ciri pasqual, que il·lumina la penombra de
les nostres vides. La successió de les lectures bíbliques recorre la
història de la salvació, que culmina amb Jesucrist i la proclamació
solemne de la Resurrecció. La litúrgia baptismal fa reviure i renovar
el nostre compromís de batejats i introdueix en la celebració
eucarística, centre de tota la Vetlla. De fet, les misses de cada
diumenge i fins les de cada dia no són sinó la celebració setmanal
o diària del misteri pasqual. Aital celebració ens hauria de convocar
el màxim nombre de batejats de la nostra parròquia, dels que cada
diumenge ens apleguem per celebrar la vida nova dels fills de Déu.

celebracions
◗ Diumenge de Rams. El proper cap de setmana
s’inicien les celebracions de la Setmana Santa amb
el Diumenge de Rams. Pel que fa al Diumenge de
Rams, l’horari previst és el següent:
✶ Dissabte dia 13 d’abril:
- A 2/4 de 7 de la tarda: Missa familiar amb
Benedicció de Rams, amb la participació dels
infants de la catequesi i l’esplai i llurs pares.
- A les 7 de la tarda: Benedicció de Rams i Missa
a Sant Francesc.
- A les 8 del vespre: Benedicció de Rams a l’atri
del temple i Missa.
✶ Diumenge dia 14 d’abril:
- A les 9 i a ¼ d’11 del matí: Benedicció de Rams
a l’atri del temple i Missa.
- A les 11 del matí: Benedicció de Rams i Missa
a Sant Francesc (en castellà).
- A les 12 del migdia: Benedicció de Rams a la
plaça Vella, i a 2/4 d’1, aproximadament, processó
i Missa, presidida per Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses, bisbe de Terrassa.
- A les 7 de la tarda: Vespres Solemnes.
- A les 8 del vespre: Benedicció de Rams a l’atri
del temple i Missa.
◗ Celebracions comunitàries de la Reconciliació.
Tindran lloc el Dimarts Sant, dia 16 d’abril, a 2/4 de
9 del vespre, i el Dimecres Sant, dia 17 d’abril, a les
7 de la tarda.
◗ Adoració a Sant Francesc. El dimecres dia 17
d’abril no hi haurà Adoració al Santíssim a l’església
de Sant Francesc.
◗ Exèquies. El divendres 22 de març, a les 4 de la
tarda, se celebraren a la Catedral les exèquies pel
Sr. Artur Gispert Lloret, que havia mort el dia anterior
als 86 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 1 d’abril,en la Missa
de les 8 del vespre, es va pregar especialment per
l’etern descans dels nostres germans difunts Isabel
Esparbé Sánchez, Enric Freixas Barrón, M. Teresa
Gibert Roigé, Artur Gispert Lloret i Albert Vilardell
Figueras . Al cel siguin.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 8 d’abril, a les 6
de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 10 d’abril, a les
5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’estudis a les 6.
◗ Adoremus. Dijous, dia 11 d’abril, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana té
lloc la col·lecta extraordinària, en la qual es demana
incrementar l’aportació setmanal que fem pel
manteniment de la parròquia, les seves activitats i
temple. 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 tarja a l’entrada del temple o en un dels dos
comptes corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
◗ Preparació de la Setmana Santa. El proper dimarts,
9 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre, es reuniran els
responsables dels grups i activitats que intervenen
durant la Setmana Santa en els diversos oficis, per
tal d’acabar de preparar les diverses celebracions.
◗ Despatx parroquial. Els dies 15 i 17 d’abril el
despatx parroquial romandrà tancat.
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia tornarà a
editar-se a partir del diumenge 28 d’abril, segon
diumenge de Pasqua.

moviment de tresoreria
MARÇ 2019
Ingressos
Col·lecta 03/03
Col·lecta 10/03
Col.lecta 17/03
Col·lecta 24/03
Col·lecta 31/03
Col·lecta Seminari
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

2.621,57
1.830,82
1.196,14
1.431,46
1.415,81
1.550,00
1.543,45
750,00
581,09
12.920,34

Despeses
Personal
1.765,19
Col·lecta Seminari
1.550,00
Neteja
1.748,15
Manteniment i Subministraments 4.866,83
Fons comú diocesà
4.326,48
Total sortides
14.256,65
Diferència
Déficit acumulat

- 1.336,31
3.905,71
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