LA PASTORAL
DE LA SALUT
“Hem conegut l’amor pel fet que Jesucrist ha donat la seva vida per
nosaltres. Per això també nosaltres hem de donar la vida pels germans”
(1 Jn 3,16). Aquest es el lema de la XXII Jornada Mundial del Malalt
d’enguany.
Certament, és gràcies a la fe que podem reconèixer, en els qui demanen
el nostre amor, el rostre de Jesucrist Ressuscitat
La fe dóna força interior al malalt per fer front a la malaltia i als cuidadors
per acompanyar-lo i fer-li costat. No sols hem de ser companys de viatge
dels que pateixen, sinó que hem de ser testimonis de Déu, que és Pare.
La paràbola del Bon Samarità ens ensenya a prendre consciència del
sofriment humà i ens estimula a sentir-lo proper i a tenir-hi misericòrdia.
La nostra tasca ha de estar encaminada a donar consol i esperança, la
nostra presència ha d’oferir pau i serenor, transmetre delicadesa i humanitat.
No és el patiment el que redimeix, sinó la manera de viure’l. Nosaltres,
com a resposta al dolor, tenim la fe en Crist. La fe no elimina el dolor, però
dóna força per assumir-lo i transformar-lo en veritable creixement humà i
espiritual: Jesús, amb la seva mort i resurrecció, va assumir la creu i va
transformar el patiment en font de vida.
En el malalt, i també en els qui l’estimen i en tenen cura, hi trobem una
gran oportunitat per a la Nova Evangelització. A més, la malaltia esdevé
una ocasió per alimentar la nostra pròpia espiritualitat i rebre la llum de la
Paraula de Déu.
Diumenge V
de durant l’any
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Des de la Pastoral de la Salut us convidem, el proper 15 de febrer, a 2/4
de 10 del matí, a la IX Jornada Diocesana al Centre Parroquial de St. Vicenç
de Sabadell (c/ Montllor i Pujal 101-103, darrere El Corte Inglés), en la
qual, amb la presència i el testimoni de Mons. Francesc Pardo, bisbe de
Girona, i altres testimonis, podrem escoltar de primera mà com és l’experiència
de fe d’un malalt i quina és la resposta d’un creient davant la incertesa de
la malaltia. La jornada acabarà al migdia i és oberta a totes les persones
que hi vulguin participar, encara que no col·laborin directament en la
pastoral de la salut.
És, sens dubte, una bona ocasió per reforçar la nostra fe i créixer en l’amor
perquè es transformi en caritat. Us hi esperem.
Dr. Josep Massegú
Delegat Episcopal de Pastoral de la Salut

celebracions
◗ Gremi d’instal·ladors. Aquest dissabte, en la
missa de 2/4 de 8 del vespre, hi participaran
representants del Gremi d’instal·ladors de Terrassa
i Comarca amb motiu de la seva festa patronal, i
es pregarà especialment pels difunts de
l’associació.
◗ Escola de Pregària per a Joves. El proper divendres, dia 14 de febrer, el Sr. Bisbe presidirà l’Escola
de Pregària per a joves a la Catedral, a 2/4 de 9
del vespre.
◗ Baptisme d’infants en edat catequètica. El
proper dissabte, dia 15 de febrer, a les 5 de la
tarda, tindrà lloc la celebració del baptisme dels
infants que participen en la Catequesi i que encara
no han estat batejats.
◗ Festa de Sant Antoni Abat. Dissabte que ve,
dia 15 de febrer, en la missa de 2/4 de 8 del
vespre, hi participaran els membres de l’Associació
Amics de Sant Antoni Abat, amb la presència de
la Bandera, la Junta Directiva i els socis, amb
motiu de la celebració de la seva festa a la ciutat
de Terrassa.
◗ Missa exequial. En la missa exequial de dilluns
passat, dia 3 de febrer, es va pregar especialment
pel descans etern dels nostres germans difunts
Francisca Chavanel Gros i Emili Garcia Ill.

agenda
◗ Junta de la Federació. El proper dimecres, dia
12 de febrer, a les 5 de la tarda. Seguidament,
Cercle d’estudis, i missa a les 7.
◗ Reunió de catequistes de Confirmació (Edge).
Dissabte, dia 15 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre.
◗ Animadors de cants i organistes. Diumenge,
dia 16 de febrer, a 3/4 d’11 del matí.
◗ Catequesi a Sant Francesc. Diumenge, dia 16
de febrer, a les 12 del migdia, amb el tema La
resurrecció de Jesús.

activitats pastorals
◗ Campanya contra la Fam. Aquest cap de
setmana té lloc la recollida de Mans Unides en la
lluita contra la Fam. L’arxiprestat de Terrassa ha
assumit el projecte de Càritas en el districte de
Juli, al Perú, on hi ha quatre comunitats rurals
andines que basen la seva economia en la
ramaderia i especialment en la producció de
làctics. L’objectiu del projecte és enfortir la cadena
productiva d’aquests productes, mitjançant
l’ampliació de coneixements tècnics i innovacions
tecnològiques i organitzatives. La previsió és crear
93 nous llocs de treball i els beneficiaris del
projectes seran prop de 2.000 persones. El projecte
té un cost total de 57.658 euros.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana,
15 i 16 de febrer, tindrà lloc la recollida mensual
d’aliments. En aquesta ocasió es demana que es
porti oli, Colacao i llaunes de conserva (tonyina i
sardines), que seran distribuïts entre les famílies
necessitades a través de les Conferències de Sant
Vicenç de Paül.
◗ Conferència mensual. Dissabte vinent, dia 15
de febrer, el Sr. Salvador Obiols, Director General
de Càritas Diocesana de Terrassa, pronunciarà la
conferència Càritas som tots. Serà a 2/4 de 6 de
la tarda, a la Sala Capitular, dintre del cicle de
conferències mensuals organitzades pel Grup
Avant. En la conferència presentarà els projectes
i l’estructura definitiva de la nova Càritas Diocesana.
◗ Convivències de l’Esplai 0.5. El cap de setmana
22 i 23 de febrer, els infants i monitors de l’esplai
realitzaran una convivència de cap de setmana
a la casa de colònies de Talamanca.
◗ Consell Pastoral Diocesà. El proppassat 18 de
gener es va constituir el nou Consell Pastoral
Diocesà, en el qual participen diversos membres
de la nostra comunitat parroquial. A més de Mn.
Fidel Catalán i Mn. Emili Marlés, que en formen
part per raó del càrrec diocesà que ocupen, hi
han entrat en Joan Hernández, com a representant
de la Delegació de Pastoral de Joventut, i el
matrimoni format per Oriol Vives i Eulàlia Aura
com a membres designats pel Bisbe en
representació dels matrimonis de la diòcesi.
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