L’ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
El papa Benet XVI, en una homilia de l’any 2006 convida tots els
creients a cuidar l’adoració al Santíssim. Afirma: “Busquem estar amb
el Senyor. Allà podem parlar de tot amb ell. Podem presentar-li les
nostres peticions, les nostres preocupacions, els nostres problemes, les
nostres alegries, la nostra gratitud, les nostres decepcions, les nostres
necessitats i les nostres esperances”.
El papa Francesc, més darrerament, en la seva exhortació Gaudete et
exsultate, de l’any 2018, ens recorda que “per al combat tenim les
armes poderoses que el Senyor ens dona: la fe que s'expressa en la
pregària, la meditació de la Paraula de Déu, la celebració de la Missa,
l'adoració eucarística, la reconciliació sacramental, les obres de caritat,
la vida comunitària, el compromís missioner”.
L'Adoració en general, i quan és Perpètua, ajuda a recuperar el sentit
del misteri en l'Eucaristia i de viure’l amb més profunditat i reverència.
La missió d'establir l'Adoració Perpètua pot esdevenir també un element
important en la dimensió evangelitzadora i missionera de l’Església
perquè esdevé una crida a la consciència sobre la realitat de l'Eucaristia
com a presència real del Senyor i ajuda a viure la unió íntima en Déu
en la comunió sacramental i amb els germans, convidats a descobrir
aquesta Presència i a viure la seva relació amb Déu.
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L’Adoració Perpètua a la nostra ciutat de Terrassa pot ajudar les
comunitats cristians, per tal que esdevinguin veritables escoles de
pregària, de meditació i d’escolta. Pot afavorir que les persones més
allunyades trobin un espai religiós obert sempre, dia i nit, amb
l’acompanyament de cristians compromesos i experimentin l’acolliment
del Senyor a través dels germans.
A les persones que realitzen aquest servei d’adoradors, els pot ser una
bona ocasió per al creixement en la fe i en la devoció, a través del seu
testimoni silenciós, de recolliment i de pregària. També és una manera
de participar del misteri de la redempció, ja que intercedeixen pels
altres i col·laboren en la reparació dels ultratges o indiferències envers
el Senyor a tants llocs del món.
Recordem que es necessiten, doncs, persones que vulguin comprometre’s
a fer un torn de pregària d’una hora davant el Santíssim a les Esglésies de
Sant Pere. Les persones interessades a fer aquest compromís poden
inscriure’s a la sagristia de la Catedral.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest dissabte, a les 4 de la tarda, rep el
baptisme la Sra Oyuna Baturova, i a les 5 de la tarda els
infants Biel Martín Delgado, Manuel Santos Martín,
Gonzalo Rodríguez Bergollo, Sofia Rodríguez Pacheco i
Noa Valverde Lorca.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, a la 1 del
migdia, reben la Primera Comunió els infants Elsa Alvarez
Viudez, Marta Arcediano Sanz, Anna Bretcha Domingo,
Clara Cano Humet, Angelina Fabiola Carpio Murillo, Ariana
Estela Carpio Murillo, Carla Clua Fonollosa, Leya Domingo
Balsera, Elena Fernández Pérez, Júlia López Bustos, Arnau
López Querol, Martina Marcet Abenoza, Marina
Martinez-Anglés Puigmitjà, Laia Montiel Giménez, Neus
Palau Capon, Jan Payés Oses, Pierina Anahi Pincay
Pazmiño, Gerard Rodríguez Iglesias, Marina Rodríguez
Martínez, Judit Solé Cadafalch, Ali (Hassan) Tabiolo,
Aithana Trapero Bolles, Belén Valverde Matilla i Martí
Yanes Ortiz.
◗ Confirmacions. El proper dimecres, 22 de maig, a 2/4
de 6 de la tarda, el Sr. Bisbe administrarà el sagrament
de la Confirmació a la Catedral a un grup d’alumnes del
Col·legi El Pinar de Valldoreix. I el divendres 24 de maig,
Mons. Cristau ho farà a 2/4 de 5 de la tarda a un grup
d’alumnes del Col·legi Immaculat Cor de Maria de
Sentmenat. I finalment, el proper diumenge 26 de maig,
el Sr. Bisbe presidirà la Missa a les 8 del vespre a la
Catedral i confirmarà un grup de joves i adults de la
parròquia del Sant Esperit, i alumnes de les Escoles Mare
de Déu de la Salut de Sabadell, i Europa de Sant Cugat
del Vallès.
◗ Casament. El proper dissabte dia, 25 de maig, a les
12 del migdia, contrauran matrimoni Felip Soler Vilaseca
i Natàlia Camatre Benabarre.
◗ Institució d’acòlits i lectors. Dimarts, 21 de maig,
Mons. Saiz Meneses presidirà la Missa a les 8 del vespre
al Seminari i instituirà lectors i acòlits a diversos
seminaristes, alguns d’ells molt vinculats a la nostra
parròquia. En concret, instituirà lectors a Jan Martínez,
Joan Hernández i Jacob Espín, i acòlits a Enric Catalán,
Pablo Guillén, Àlex Serra i Jean Damascène Rutaysire.
Encomanem-los en la nostra pregària.
◗ Exèquies. El divendres 10 de maig, a les 4 de la
tarda, se celebraren les exèquies pel Sr. Carlos Gómez
Osete, que havia mort el dia 8 als 78 anys. I dilluns, 13
de maig, a les 4 de la tarda, les exèquies pel Sr. Josep
M. Tapiolas Pascual, mort el dia anterior als 89 anys.
Descansin en pau.

◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia13 de maig, en la
Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern descans
dels nostres germans difunts Carme Biarnés Florensa,
Carlos Gómez Osete, Quim Padró Quintana i Maria Rius
Girona. Al cel siguin!

activitats pastorals
◗ Trobada de comunitats religioses de l’Arxiprestat.
Aquest dissabte, 18 de maig, a les 5 de la tarda, tindrà
lloc la trobada de les comunitats religioses de l’arxiprestat
de Terrassa a la Residència Sant Josep Oriol, amb motiu
de la celebració del centenari de la presència de la
comunitat de Franciscanes Missioneres de la Nativitat de
Nostra Senyora (Darderes) a Terrassa.
◗ Lliurament de premis del Concurs Bíblic. El proper
dissabte, 25 de maig, a les 11 del matí, Mons. Salvador
Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà en el Centre Cultural de
Terrassa l'entrega de Premis del Concurs Bíblic que
organitza cada any el grup Avant de la Federació de
Cristians de Catalunya.
◗ Peregrinació diocesana. Enguany la peregrinació
diocesana presidida pel Sr. Bisbe tindrà lloc entre els
dia 19 i 22 de setembre i es visitaran les ciutats de
Florència, Assís i Bolònia, seguint els passos de Sant
Francesc d’Assís i Sant Domènec de Guzman. Les
inscripcions es poden realitzar en el web del bisbat:
www.bisbatdeterrassa.org

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 20 de maig, a les 6 de
la tarda, a la Rectoria.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 22 de maig, a les 5
de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis a les 6, i Missa
a les 7 a la Residència Sant Josep Oriol.
◗ Adoremus. Dijous, 23 de maig, a 2/4 de 9 del vespre,
a la Capella del Santíssim de la Catedral.
◗ Pares de colònies. Dijous, 23 de maig, a 2/4 de 9 del
vespre, en el Centre Sant Esperit (Núm. 5).
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 25 de maig, a 2/4 de 8
del vespre.
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