JO NO PUC SOL
Si Déu vol, el diumenge 25 de maig, a les sis de la tarda, seré ordenat
diaca per Mons. Josep Àngel, el nostre Bisbe. Doncs bé, el diaconat és
una missió concreta que es troba dins de l’itinerari de formació dels qui
han de ser ordenats sacerdots. I, com en tot procés vocacional, necessito
que tota la comunitat m’acompanyi –sobretot amb la pregària– en aquesta
passa decisiva.
Rebre el diaconat vol dir rebre el sagrament de l’orde, que té tres graus
jeràrquics i imprimeix un caràcter inesborrable. Si el primer grau és
l’episcopat, i el segon és el presbiterat, el diaconat és el tercer grau del
sagrament de l’orde. Però, tot i participar del sagrament de l’orde, el diaca
encara no és sacerdot, perquè del ministeri sacerdotal en participen
només els bisbes i els preveres. I doncs, ¿com participa el diaca del
ministeri ordenat? Com diu el Concili Vaticà II, el diaca rep la imposició
de mans només del bisbe “per fer un servei i no per exercir el sacerdoci”
(LG 29). De fet diaca és una paraula grega que significa servidor. La
imatge és la del Crist, que en l’últim sopar rentà els peus dels deixebles
(Jn 13,4-5). El seu ministeri s’entén en el servei del bisbe i dels preveres
en la Divina Litúrgia i en l’assistència als necessitats, tal com en donen
testimoni els Fets del Apòstols en el relat de la seva institució (Fets 6,16).
Convençut que Déu m’ha cridat al sacerdoci, i conscient que m’apropo
a un sagrament que excedeix les meves forces, demano a Déu la gràcia
per correspondre amb santedat a la seva crida, i a tots vosaltres la vostra
pregària d’intercessió.
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JORNADA DE PREGÀRIA
PER LES VOCACIONS
El proper cap de setmana, quart diumenge de Pasqua, l’Església
celebra la Jornada Mundial per les Vocacions. Tot pregant i
encomanant l’Emmanuel en la seva preparació immediata,
intensifiquem la nostra pregària perquè Déu susciti seguidors seus,
homes i dones, a través del ministeri ordenat i de la consagració
religiosa.

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia 4
de maig, a la 1 del migdia, reben la Primera Comunió
els infants Júlia Aguilar Sangüesa, Iratxe Banús
Pérez, Jordi Bartolomé Claret, Clàudia Bigorra Garcia,
Clàudia Bort Roumens, Clara Cabot Pérez, Bru Cabot
Pérez, Marina Castilla Garcia, Pol Crespo Rosa, Jan
Cuesta Ferrer, Dídac Cuesta Ferrer, Álvaro Fernández
del Rey. Natàlia Gascon Galindo, Brad Nick Quevedo
Salazar, Roger Rivera Chasán, Carla Sánchez Pérez,
Mercè Segura Trias, Ignasi Solé Ballbè i Leyre Tudurí
Garcia.
◗ Confirmacions a la Catedral. Dilluns vinent, dia
5 de maig, a 2/4 de 6 de la tarda, el Sr. Bisbe
administrarà el sagrament de la Confirmació a un
grup d’alumnes del Col·legi El Gresol de Matadepera,
i l’endemà dimarts, a la mateixa hora, ho farà a un
grup d’alumnes del Col·legi el Pinar de Valldoreix.
◗ El proper diumenge, dia 11 de maig, a les 8
del vespre, el Sr. Bisbe administrarà el sagrament
de la Confirmació als joves de la parròquia del Sant
Esperit, als quals s‘uniran també els d’altres
parròquies i col·legis.
◗ Exèquies. Dissabte passat, dia 26 d’abril, a les 4
de la tarda, se celebraren les exèquies per l’etern
descans de la Sra. Sisqueta Sabaté Garciapons, que
havia mort el dia anterior als 89 anys. Descansi en
pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 28 d’abril, en
la missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans difunts Rosa Torras
Garcia, Jaume Rusiñol Folgueras i Esteve Casas
Martí. Encomanem-los a la misericòrdia de Déu.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
tindrà lloc la col·lecta extraordinària mensual per les
obres de manteniment i millora del temple i per les
activitats pastorals de la parròquia. També es poden
fer arribar els donatius a través del compte: 01821786-13-0200130534 del BBVA.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana
tindrà lloc la recollida mensual d’aliments per a les
famílies necessitades. En aquesta ocasió es demana
que es porti llet, oli, farina i sucre, que seran distribuïts
a través de Càritas parroquial.
◗ Preparació per a la Primera Comunió. Des del proppassat diumenge, dia 27 d’abril, i durant tot el mes de
maig, tindrà lloc la celebració de les Primeres Comunions
a la 1 del migdia. Prèviament, el divendres habitualment,
els infants es reuniran a l’església a les 6 de la tarda
per a la confessió i l’assaig, i al vespre del mateix dia,
a 3/4 de 9, els pares per a la seva preparació i confessió.
◗ Conferència mensual. El dissabte dia 17 de maig,
a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc a la Sala Capitular la
conferència mensual organitzada pel Grup Avant. En
aquesta ocasió Mons. Joan E. Jarque, canonge de
Barcelona, ens parlarà sobre “Terra Santa, un cinquè
evangeli per als creients”.

agenda
◗ Consell d’Economia. Dilluns, dia 5 de maig, a les
6 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Dijous, dia 8 de maig, a 2/4
de 7 de la tarda.
◗ Comissió de Corpus. Dijous, dia 8 de maig, a 2/4
de 9 del vespre.
◗ Catequesi de Sant Francesc. El proper diumenge,
dia 11 de maig, a les 12 del migdia, amb el tema Els
sagraments de la fe.

CÀRITAS SOM TOTS.
Darrerament s’ha completat el procés d’estructuració de la nova Càritas Diocesana de Terrassa. És per aquest
motiu que acaba d’iniciar una campanya de sensibilització i de recerca de subscriptors per tal portar a la
pràctica els seus projectes d’ajut als més necessitats, en els territoris del Vallès occidental i del Vallès oriental
que conformen la nostra diòcesi.
És bo recordar que Càritas canalitza l’acció caritativa i social de l’Església i, per tant, es pot afirmar que tots
som Càritas, i que tots som convidats, doncs, en la mesura de les nostres possibilitats, a intensificar-hi la nostra
col·laboració. És per aquest motiu que a l’entrada del temple hi ha tríptics informatius i butlletes de subscripcions.
Les persones que tenien ja una subscripció feta, en aquest cas a Càritas Diocesana de Barcelona, són
convidades a omplir també la butlleta, tota vegada que es donen de baixa de l’anterior subscripció.
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