DEU ANYS DE VIDA DIOCESANA
El 15 de juny ha esdevingut una fita central en la vida de la nostra parròquia.
Amb tal data de l’any 2004 sant Joan Pau II erigia la nova diòcesi de Terrassa,
desmembrant una part important de l’arquebisbat de Barcelona. La nostra
Basílica parroquial era elevada a catedral de la nova seu. Sense deixar de
ser el que havia estat en els darrers quatre-cents anys, ara adquiria una nova
dimensió. Deixava de ser un temple parroquial per esdevenir la catedral
d’una nova diòcesi, que s’estenia per les comarques del Vallès Occidental i
el Vallès Oriental.
El fet d’esdevenir catedral de la nova diòcesi ha fet que s'hi hagin acollit
esdeveniments únics dels qual s’ha pogut participar i gaudir en una profunda
vivència eclesial. Recordem, a tall de comentari, la solemne entrada del
nostre bisbe Mons. Josep Àngel Saiz Meneses el dia 25 de juliol de 2004,
la Missa de Funeral pel papa Joan Pau II el dia 12 d’abril del 2005, o
l'ordenació episcopal de mons Salvador Cristau, que fou el primer rector de
la parròquia des de la creació de la diòcesi, que va tenir lloc el dissabte dia
26 de juny de 2010. També és bo fer esment de la Missa Crismal presidida
cada any pel Bisbe i acompanyat de la major part del presbiteri diocesà o
bé les ordenacions de preveres i diaques al llarg de tots aquests anys.
Aquestes celebracions i altres han fet prendre consciència que el nostre
temple parroquial, embellit amb el pas dels anys, és patrimoni de molta més
gent que se sent acollida cada vegada que participa dels actes de la vida
diocesana, dels quals la Catedral és la primera església de la diòcesi. Tot
això sense perdre el caliu parroquial de la comunitat que des de l’any 1601
s’aplega en aquest temple per celebrar els misteris de la fe a través dels
sagraments, que porten a una vida compromesa en la nova evangelització
en el segle XXI i a l’acció caritativa i social envers els més necessitats. Una
acció caritativa que darrerament s’ha vist incrementada amb les recollides
mensuals d’aliments per als més necessitats i l’increment de l’aportació dels
fidels a les causes solidàries.
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El nostre bisbe ve sovint a la Catedral. El seu zel apostòlic el porta a fer-se
present en la varietat de la vida eclesial de la nostra diòcesi, que és la segona
de Catalunya en nombre d’habitants i d’activitats. Tot i això, el seu mestratge
i proximitat s’han notat en la seva presència a la Catedral en moltes ocasions
al llarg de l’any, especialment en les celebracions de les grans solemnitats
de Nadal, Pasqua i Pentecosta. Recordem, també, altres moments importants
en la vida del Sr. Bisbe que ha celebrat a la Catedral, com és el funeral de
la seva mare, que tingué lloc el 30 d’abril de l’any 2007, o la celebració de
les seves noces de plata sacerdotals el 19 de juliol de 2009. També em plau
recordar la Visita Pastoral que Mons. Saiz Meneses realitzà a la nostra
parròquia durant els mesos de novembre i desembre de l’any 2011, i de la
qual ens ha quedat un gran record i estímul per l’acció evangelitzadora.
Fragment de l’article “La Catedral, església mare de la diòcesi”
del Sr. Joan Antoni Pujals, en el llibre “10 anys de vida diocesana”

celebracions
◗ Solemnitat de Corpus Christi. Aquest diumenge,
dia 22 de juny, a les 7 de la tarda, Mons. Saiz
Meneses presidirà la missa a la Cate-dral i,
seguidament, la processó amb el Santíssim pels
carrers propers al temple. Durant tota la tarda, 15
grups i associacions realitzaran les seves catifes
florals per a la processó que seguirà a la Missa.
La Capella de Música de la Catedral acompanyarà
la celebració eucarística i la processó amb els
seus cants.
◗ Solemnitat del Sagrat Cor. Divendres vinent,
dia 27 de juny, l’Església celebra enguany la festa
del Sagrat Cor de Jesús. L’Apostolat de l’Oració
de la nostra parròquia ha organitzat els següents
actes amb motiu d’aquesta festa:
- a les 5 de la tarda: exposició del Santíssim
Sagrament
- a les 7 del vespre: Vespres, Acte de consagració al Sagrat Cor, Benedicció i Reserva
- a les 8 del vespre: celebració de l’Eucaristia.
◗ Festivitat de la Nativitat de Sant Joan Baptista.
Dimarts, dia 24 de juny, amb motiu de la festa de
Sant Joan, l'horari de les misses serà a les 9 del
matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Memòria de Sant Josepmaria Escrivà de
Balaguer. Dijous, dia 26 de juny, a les 8 del vespre,
se celebrarà la missa en la memòria del sant.

activitats pastorals
◗ Convivència de monitors de colònies. El
proper cap de setmana, dies 28 i 29 de juny,
tindrà lloc la sortida de monitors de colònies
per tal d’ultimar els detalls de cara a les
activitats d’estiu organitzades per l’Esplai 0.5
(colònies, ruta i campaments).
◗ Donatius per a colònies. Com cada any, es
demana l’ajut dels feligresos per sufragar
beques de colònies. Els donatius es poden
fer arribar als mossens o fent un ingrés al
número de compte corrent 0182-1786-110200049900 del BBVA.
◗ Presentació del llibre sobre la Schola Cantorum. Dimecres, dia 25 de juny, a les 7 de la
tarda, a la Sala Capitular, el Sr. Bisbe presidirà
l’acte de presentació del llibre Els primers
cent anys de la Schola Cantorum de Terrassa
(1905-2005), obra del Sr. Josep Figueras i
Palà.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 25 de
juny, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’estudis, i missa a les 7.

◗ Casament. Dissabte, dia 28 de juny, a les 5 de
la tarda, contrauran matrimoni Marcos García
Pérez i Cristina Avilés Marsà.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 28 de juny, a
2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc al Cambril de la
Mare de Déu de Montserrat la Pregària del Rosari
en defensa de la vida.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 16 de juny,
en la missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts Felisa
Escartín Casanovas i Josep Duran Carrera. Al cel
siguin
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