DESÈ ANIVERSARI DE LA PRESA DE
POSSESSIÓ DEL PRIMER BISBE DE
TERRASSA
El diumenge 25 de juliol de 2004, solemnitat de Sant Jaume Apòstol, vaig iniciar el
ministeri episcopal com a primer bisbe de Terrassa en una cerimònia de gran
contingut sacramental, eclesial i també històric, per a mi i per a tots els diocesans.
Les paraules de salutació del Sr. Nunci, Mons. Manuel Monteiro de Castro, i de Mn.
Josep Pausas, prior, es van referir al passat gloriós tot remarcant el valor del conjunt
monumental de les esglésies de Sant Pere i referint-se també al fet que entre l'any
450 i l’inici del segle VIII aquí hi hagué la diòcesi d’Ègara. Seguidament, les paraules
del Sr. Cardenal Ricard M. Carles i les del nou Arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís
Martínez Sistach, van subratllar aspectes del present i del futur, tant pel que es referia
a algunes característiques de la nova diòcesi, com pel treball futur de comunió i
col·laboració en la nova Província Eclesiàstica de Barcelona i en la Conferència
Episcopal Tarraconense.
Pel que fa a la meva homilia, començava amb una cita de l’evangeli de sant Lluc:
“Entre vosaltres estic com el qui serveix” (22, 27). Després de les salutacions i els
agraïments, com a primer apartat, vaig subratllar la crida a la santedat i a la missió
en comunió i corresponsabilitat. Després, em vaig referir a quatre prioritats del que
volia que fos la nostra futura acció pastoral: La nova evangelització, adaptada a les
condicions dels nostres temps; en segon lloc, la dedicació prioritària als més
necessitats, als pobres i marginats, com una activitat que forma part substancial de
la missió de l’Església; en tercer lloc, una paraula d’agraïment als germans en el
sacerdoci, tot destacant també l’atenció als preveres, als diaques i al Seminari,
veritable cor de la diòcesi; per últim, els joves, futur de l’Església i de la societat,
que des de sempre han ocupat un lloc important en la meva activitat pastoral.
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El tercer apartat de l’homilia es referia a l’actitud amb la qual hem de portar a terme
aquesta acció evangelitzadora: per damunt de tot, amb actitud de servei, un servei
a Déu, a l'Església, a l'ésser humà, i a la societat. Què podem aportar a aquesta
societat nostra? Vaig esmentar alguns elements: El sentit de la transcendència de
la vida humana; la Bona Notícia de l'Evangeli; un principi moral bàsic: el respecte i
l'amor a la persona i a la vida; per últim i com a coronació d'aquesta aportació,
l'Església ofereix el culte a Déu en esperit i en veritat, que vol dir ensenyar a pregar,
a viure la relació amb Déu, a partir de la centralitat de l'Eucaristia.
En aquella homilia vaig recordar el meu lema episcopal: “Duc in altum” (Rema mar
endins). Es tracta del text evangèlic que millor reflectia la meva vivència en el moment
d’iniciar el ministeri a la diòcesi de Terrassa. Es pot resumir en la consciència de la
pròpia indignitat i, a la vegada, en la serenor que neix de saber-se estimat per Déu
i cridat per Ell a la missió. Començava una etapa nova en la qual, per damunt de
tot, hauríem de calar les xarxes en el nom del Senyor. La confiança en el Senyor
m'asserenava, em confortava i m'omplia de seguretat. També la confiança en tots
els diocesans, el seu suport, la seva col·laboració i sobretot la seva pregària,
m'encoratjaven per endinsar-me en el mar de l'acció pastoral tot iniciant una nova
diòcesi.
Fragment de l’article “Deu anys de vida diocesana”
de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, en el llibre “10 anys de vida diocesana”

celebracions
◗ Divendres 15 d’agost, Solemnitat de l’Assumpció
de la Mare de Déu. L’horari de les celebracions serà
com cada diumenge, a les 9 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre. La missa vespertina serà
el dijous a les 8 del vespre.
◗ Dissabte 16 d’agost, festivitat de Sant Roc. Se
celebra el Vot de poble de Terrassa a Sant Roc. Se
solemnitzarà la missa a les 9 del matí amb l’ofrena
votiva del ciri i la pregària d’acció de gràcies.
◗ Festa de les Religioses Darderes. El dia 7 de setembre
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar presidirà la
missa de les 10 del matí a la Catedral. Dins la celebració
les Religioses Franciscanes Missioneres de la Nativitat
de Nostra Senyora (Darderes) faran la renovació dels
seus vots de consagració al Senyor, en la proximitat de
la seva festa patronal, que és el dia 8 de setembre,
festa de la Nativitat de Nostra Senyora.
◗ Adoració al Santíssim a Sant Francesc. Es tornarà
a fer a partir del dimecres dia 17 de setembre.
Prèviament, el dilluns dia 8 de setembre tindrà lloc a
la rectoria a les 7 de la tarda la reunió amb tots els
voluntaris i col·laboradors.

activitats pastorals
◗ Pelegrinatge de joves a Santiago. Entre els dies 28
de juliol i 4 d’agost un bon grup d’adolescents i joves
de la parròquia participaran en la Peregrinació diocesana
de joves a Santiago de Compostela, sota la presidència
del Sr. Bisbe. Encomanem en les nostres pregàries els
fruits d’aquesta peregrinació.
◗ Economia. Durant el temps de l’estiu es poden
continuar fent aportacions per tal de sufragar les obres
de reparació de la teulada i la rehabilitació de la
calefacció i refrigeració del temple. Cal l’ajut de tots
per eixugar aquestes despeses en benefici de tots. Es
poden fer arribar els donatius al compte núm.178613-02000130534 del BBVA.
◗ Inscripcions a la catequesi. Cada dimarts i dijous
de 6 a 8 del vespre a partir del dia 16 de setembre fins
a final de mes. S’han d’inscriure els infants a partir del
3r curs de Primària i també per la Catequesi de
Confirmació a partir de 2n d’ESO.
◗ Publicació de llibres. A l’entrada del temple es poden
adquirir dues obres de recent publicació. Per una
banda el llibre 10 anys de vida diocesana, editat amb
motiu de l’aniversari de la creació de la diòcesi de
Terrassa i que va acompanyat per un vídeo que recull
les fotografies i imatges més importants. Per l’altra
banda el llibre Els primers cent anys de la Schola
Cantorum de Terrassa (1905-2005), obra del Sr. Josep
Figueras i Palà.
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia no tornarà a editarse fins al diumenge dia 14 de setembre.

horaris celebracions agost i setembre
Mes d’agost:

Mes de setembre:

■ Dies feiners: missa a les 9 del matí i a les 8 del
vespre.

■ Dies feiners: missa a les 8 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre.
■ Dissabtes: missa a les 8 i a les 9 del matí i a 2/4 de
8 del vespre.
■ Diumenges: missa a les 9 i a les 10 del matí, a les
12 del migdia i a les 8 del vespre.
■ Església de Sant Francesc: dissabte a les 7 de la
tarda i diumenge a les 11 del matí (en castellà).
■ Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de
6 a 8 del vespre.
■ Horari de confessions: de dilluns a divendres i
diumenge de 7 a 8 de la tarda.
■ Exposició del Santíssim: cada dijous de 6 a 8 de la
tarda.

■ Dissabtes: missa a les 9 del matí i a 2/4 de 8 del
vespre.
■ Diumenges: missa a les 9 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre.
■ Església de Sant Francesc: dissabte a les 7 de la
tarda i diumenge a les 11 del matí (en castellà).
■ Despatx parroquial: dimecres de 6 a 8 del vespre.
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