ANY JUBILAR TERESIÀ
Amb motiu del cinquè centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús,
el papa Francesc ha concedit a totes les diòcesis espanyoles un Any
Jubilar Teresià, que s’inicia el dia 15 d’octubre de 2014 i finalitza en la
mateixa data de l’any 2015.
Amb aquest motiu, el Sr. Bisbe ha decretat que es pugui celebrar el
jubileu i guanyar la indulgència plenària a la Catedral i a tres temples
vinculats a l’espiritualitat carmelitana: la parròquia del Carme de Terrassa
i els monestirs de carmelites descalces de Terrassa i de La Torreta (La
Roca del Vallès).
Santa Teresa ens recorda, en primer lloc, la centralitat de la profunda
amistat amb Jesucrist. De fet, és el centre de la seva vida. Ella va descobrir
la veritable saviesa, l’essencial de la vida cristiana i s’hi va entregar. Amb
l’ajut dels seus directors espirituals, va aprofundir en aquesta relació
personal amb el Senyor, deixant-se portar per Ell, conscient que amb
Déu n’hi ha prou per viure, i que des de la relació amb Ell la vida adquireix
el seu sentit ple. Ella ens ajuda a aprofundir en la pregària, en la relació
personal amb el Senyor, que és la font de la vida cristiana. Ella ens convida
a intensificar la nostra pregària i a ajudar els altres a entrar en aquest
camí de perfecció.
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Santa Teresa va viure, també, un profund sentit eclesial. Fou una dona
d’Església, que va viure la seva obediència eclesial en tot moment, malgrat
les dificultats que hagué de superar per incomprensions vàries i
desafeccions. Va cercar la renovació de l’Església en uns temps difícils
i de relaxació dels costums, i ho va fer anant a les arrels, amb una vida
amagada, viscuda amb profunda i autèntica humilitat, i amb una conversió
continuada, acudint als sagraments en tota ocasió. Va viure i va morir
com a filla de l’Església. Ella ens ensenya a viure la nostra pertinença a
l’Església com a fonamental en la nostra vida cristiana, a estimar l’Església,
a defensar-la, si cal, sense criticar-la, talment com una gran família, a
transmetre amb veritable joia el fet de formar-ne part.
I a la vegada ens ajuda a viure la pràctica de les virtuts. Ella, que va tenir
una profunda experiència mística i d’èxtasi amb revelacions de Déu, ens
recorda que si frueix de la vida de Déu és gràcies a la pràctica de les
virtuts més que no pas a aquestes gràcies especials, i que, en definitiva,
per salvar-se el que cal és complir la llei i els manaments. Ella ens ajuda
a nosaltres a saber conrear les virtuts que ens fan viure com a fills de
Déu, l’amor i la caritat en el servei als altres, la humilitat en la relació amb
Déu, la capacitat de sacrifici envers nosaltres mateixos, etc. En ella
descobrim una cristiana que viu tocant de peus a terra i unida a la vegada
al seu Senyor.

celebracions
◗ Festa de la Mare de Déu del Pilar. Aquest
diumenge, dia 12 d’octubre, a les 11 del matí, el
Sr. Bisbe presideix la missa a la Catedral amb
motiu de la festa del Pilar, amb la participació dels
membres del Centre Aragonès de Terrassa.
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. Aquest
diumenge, dia 12 d’octubre, a les 12 del migdia,
se celebra la missa amb motiu del cent trentè
aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. A 3/4 de
7 de la tarda, tindrà lloc el rés del rosari i,
seguidament, les Vespres Solemnes i la benedicció
amb el Santíssim.
◗ Rosari per la Pau. Aquest dissabte, dia 11
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, es convoca a un
rosari per la pau -especialment a l'Orient Mitjà- al
Cambril de la Mare de Déu de Montserrat. Ens
acompanyarà Mn. Atef Tawadrous, prevere diocesà
que exerceix el seu ministeri a Egipte.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la
tarda, reben el baptisme els infants Georgina
Càmara Aljarilla, Érika Rodríguez Rufian i Helena
Rigol Sáez. I, a les 6 de la tarda, Amanda Algarra
Toro, Ariadna Gibert Portes, Alba Moreno Murillo,
Yaiza Toribio González i Adrià Ortuño Ruiz.
◗ Casament. Dissabte que ve, 18 d’octubre, a la
1 del migdia, contrauran matrimoni Eloi Rocamora
Berlanga i Maria del Valle González Gómez
◗ Solemnitat de la Mare de Déu de la Salut,
patrona de la diòcesi. Diumenge vinent, dia 19
d’octubre, a les 12 del migdia, el Sr. Bisbe presidirà
la missa a la Catedral amb motiu de la festa de
la Mare de Déu de la Salut, patrona de la diòcesi,
i en la cloenda de les Jornades Transmet.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 6 d’octubre,
en la missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans de Elisa Barceló Mata de la Barata
i Maria Pajuelo Mena, i es tingué un record per
Josep Casulleras Malet en el primer aniversari del
seu traspàs.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana té
lloc la recollida d’aliments a favor dels més necessitats.
En aquesta ocasió es demana que es porti Colacao,
llet, cereals per a nens i pasta per fer sopa, que
seran distribuïts a través de la Fundació Busquets.
◗ Consell Pastoral Parroquial. Es reunirà el proper
dijous, dia 16 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, per
preparar la Trobada parroquial del dia 4 de novembre
i fer seguiment de l’inici de curs en les activitats
pastorals de la parròquia.
◗ Jornades Transmet. El proper cap de setmana la
diòcesi organitza les Jornades Transmet amb el
tema: “Transmissió de la Fe per a la Nova Evangelització”. Dissabte els actes tindran lloc al Centre Borja
de Sant Cugat del Vallès, i diumenge a Terrassa:
Dissabte: a les 11 del matí. inauguració i conferència
a càrrec de Mons. Julian Barrio, arquebisbe de
Santiago de Compostela. A 2/4 de 5 de la tarda, hi
haurà tres taules rodones (catequesi- escola, lleure
i moviments- catecumenat i adults). A les 10 de la
nit, Escola de Pregària al Monestir.
Diumenge: a 2/4 d’11 del matí, testimonis de coordinació entre família, escola i parròquia, a la Fundació
Busquets; i a les 12 del migdia, missa a la Catedral.
Per a les persones que vulguin assistir-hi dissabte,
s’organitza, des de l’Arxiprestat de Terrassa, un
autocar. Les inscripcions es faran en l’horari de
despatx parroquial.
◗ Càritas. Des de Càritas Arxiprestal es recorda que
es necessiten persones voluntàries que col·laborin
en diversos projectes: Dona, obre’t camí (classes de
llengua catalana), Hort, Aliments (Rebost). Les
persones interessades poden dirigir-se al C. Topete
23 o trucant al número de telèfon 93 780 87 88.

agenda
◗ Reunió de pares de primer curs de catequesi.
Dilluns, dia 13 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre a la
Sala Capitular.
◗ Grup del CPM (Preparació al Matrimoni). Dimecres,
dia 15 d’octubre a 3/4 de 10 de la nit.
◗ Escolania. Diumenge vinent, dia 19 d’octubre, a
les 11 del matí a la sagristia de la Catedral.
◗ Pastoral de la Salut. Diilluns dia 13 d’octubre a les
6 de la tarda.
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