LA CATEDRAL ACULL LES
RELÍQUIES DE SANTA
BERNARDETTE
El Santuari de Lourdes, a França, ha promogut que les relíquies de
Santa Bernardette puguin ser venerades a les diferents diòcesis de
l’Església. Amb aquest motiu, des del dia 1 de setembre i fins al 13
de desembre, aquestes relíquies passaran per les diòcesis espanyoles,
com ja han passat per França, Itàlia i Alemanya. Les hospitalitats
diocesanes de la Mare de Déu de Lourdes, d’acord amb els bisbes,
organitzen i coordinen els actes amb aquest motiu.
Bernardette de Soubirous (1844-1897) era la primogènita d’un
matrimoni pobre de la petita població de Lourdes (departament dels
Alts Pirineus, França). Quan tenia 14 anys, mentre recollia branquillons
amb la seva germana i una amiga a prop de la gruta de Masabielle, va
rebre la visió “d’una dama vestida de blanc” que li demanava la
construcció d’una capella en aquell indret. Entre l’11 de febrer i el 16
de juliol de 1858 tingueren lloc diverses aparicions. Durant aquells
mesos rebé diversos missatges convidant a la pregària, la conversió i la
penitència i, per indicació d’aquella “senyora”. descobrí a la roca una
font d’aigua per rentar-se i purificar-se. Aquestes visions ben aviat foren
conegudes, i quan va preguntar com es deia aquella senyora, ella
s’identificà com la Immaculada Concepció. Davant aquesta situació, les
autoritats eclesiàstiques iniciaren una investigació que confirmà, l’any
1862, l’autenticitat de les aparicions de la Mare de Déu. Bernardette
ingressà posteriorment en el convent de les Germanes de la Caritat de
Nevers, on morí l’any 1897. El papa Pius XI la canonitzà l’any 1933.
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El diumenge 3 de novembre la Catedral acollirà les seves relíquies. A
3/4 de 12, aproximadament, seran rebudes solemnement a l’atri del
temple i entraran en processó fins a l’altar major, on estaran col·locades
durant la Missa. En acabar la celebració dominical seran traslladades
davant la imatge del Crist Jacent, on estaran per a la veneració dels
fidels fins a les 2 del migdia, i novament a partir de les 6 de la tarda i
fins a les 9 del vespre. L’endemà dilluns, després de la Missa de les 8
del matí, seran traslladades a les Esglésies de Sant Pere, on estaran
exposades al temple de Santa Maria. A la tarda, a les 7, el Sr. Bisbe
presidirà la Missa i seguidament tindrà lloc la processó de les torxes
pel recinte i la plaça.
Acollim, doncs, amb gran i profunda devoció les relíquies d’aquella
humil noia que rebé el missatge de la Mare de Déu a Lourdes, un
missatge que ressona novament entre nosaltres com una invitació a la
penitència, la purificació i la pregària. I demanem-li al Senyor, per
intercessió de la seva Mare, que sapiguem viure aquest missatge enmig
del nostre món.

celebracions
◗ Jornades Transmet. Aquest diumenge, amb
motiu de la cloenda de les Jornades Transmet,
el Sr. Bisbe presidirà la Missa a les 12 del
migdia amb la presència dels infants que
hauran participat prèviament en la trobada
d’infants a la Plaça Vella, a 2/4 d’11 del matí.
◗ Missa pels difunts de la Previsió
Terrassenca. Tindrà lloc el dimecres 30
d’octubre a les 8 del vespre.
◗ Solemnitat de Tots Sants. Amb motiu de
la festa de Tots Sants, l’horari de les
celebracions serà el següent:
❉ Dijous, dia 31 d’octubre:
Missa de vigília a les 8 del vespre
❉ Divendres, dia 1 de novembre:
Missa a les 9 i a les 10 del matí
Missa solemne a les 12 del migdia
Missa a les 8 del vespre
◗ Commemoració dels Fidels Difunts. El
dissabte dia 2 de novembre, l’horari de les
celebracions en la commemoració dels Fidels
Difunts serà a les 9 del matí i, especialment, a
les 12 del migdia, celebració a la qual es
convida especialment els familiars dels difunts
d’aquest darrer any a la nostra parròquia. A la
tarda no se celebrarà la Missa familiar de 2/4
de 7, i la Missa de les 8 del vespre serà de
vigília del diumenge.
◗ Primera Missa de Mn. Pascal Mwunvaneza.
El proper diumenge, 3 de novembre, a les 8
del vespre, celebrarà la seva primera Missa
a la Catedral Mn Pascal, que va rebre
l’ordenació el proppassat diumenge 13
d’octubre. Amb aquest motiu la parròquia
l’obsequia amb una casulla vermella.

◗ Exèquies. Diumenge passat, 20 d’octubre,
a les 11 del matí, se celebraren les exèquies
pel Sr. Francesc Armengol Giralt, que havia
mort el divendres als 87 anys . Descansi en
pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 21 d’octubre,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment per l’etern descans dels nostres
germans difunts Francesc Armengol Giralt,
Isabel Caparrós Caparrós i Pilar Espí
Villacampa.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària
mensual per les despeses de manteniment
del temple i per les activitats pastorals de la
parròquia.
Es pot col·laborar també fent donatius en
l’aparell electrònic que hi ha a l’entrada del
temple, especialment els que no acostumen
a portar diners en metàl·lic. A més, es pot
col·laborar amb un donatiu a un dels dos
comptes corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La
Caixa.
◗ Recessos parroquials. Durant aquest
proper mes de novembre la parròquia
organitza dos recessos, un per a homes i
un altre per a dones, a través dels recessos
d’Emaús. El recés per a homes serà el cap
de setmana del 8 al 10 de novembre a
Lavern (Alt Penedès), i el de dones, el cap
de setmana del 22 al 24 també de
novembre, a Rubí. Totes les persones que
hi estiguin interessades poden demanar
informació als mossens i als responsables.
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