SANT NEBRIDI,
PREGUEU PER NOSALTRES
El dia 9 de febrer se celebra d’antuvi la memòria de Sant Nebridi, el segon
bisbe de la diòcesi d’Ègara, després d’Ireneu, que en fou el primer.
Les fonts que ens parlen d’ell són escasses i es remeten a Sant Isidor de
Sevilla, doctor de l’Església (556-632). En la seva obra “De viris illustribus”
ens diu que procedia d’una família notable de la Tarraconense que donà a
l’Església quatre germans bisbes i venerats com a sants: Sant Just d’Urgell,
Sant Justinià de València, Sant Elpidi d’Osca i l’esmentat Sant Nebridi d’Ègara,
formats probablement al monestir d’Assan, a la Ribagorça, un gran centre
d’espiritualitat i formació de l’època. El propi Sant Isidor fa esment també
de la capacitat literària d'ell, encara que no ens n'ha arribat cap escrit.
El seu nom apareix esmentat com un dels bisbes signants en els concilis en
els quals va participar, com són els concilis provincials de Tarragona (516)
i de Girona (517) i el concili II de Toledo de l’any 527.
El seu pontificat es va moure, doncs, en la primera meitat del segle VI, una
època en què el poble dels visigots consolida la seva posició preeminent a
la Península Ibèrica després de les invasions de diversos pobles bàrbars en
el segle V. És un període de reconstrucció després de les convulsions del
segle anterior. Pel que fa a la diòcesi d’Ègara és l’època en la qual s’inicia
la construcció dels temples que culminarà en el segle VI amb el conjunt de
les esglésies de Santa Maria, com a catedral, Sant Miquel, probablement
com a martyrium, i Sant Pere, com a temple parroquial.
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Fou venerat com a sant en l’època antiga, tot i que després del Concili de
Trento (1545-1563) el seu culte desapareix en el Calendari Romà. Únicament
la seva memòria ha perdurat en el temps a Terrassa, tant a nivell religiós
com civil.
La celebració del 1400 aniversari del Concili d’Ègara (615) esdevé una ocasió
propícia per mantenir en la memòria col·lectiva els noms d’aquells que ens
han precedit en la fe i el record d‘una vida santa.
Com ens recorda el nostre bisbe Mons. Saiz Meneses: La diòcesi de Terrassa,
creada el 15 de juny de 2004, és hereva de la seu egarenca, i nosaltres som
hereus d’aquells germans nostres que fa setze segles celebraven la seva fe
cristiana, predicaven l’evangeli i compartien els seus béns. Aquestes
celebracions ens ajudaran a mantenir la memòria de les nostres arrels, a
refermar els nostres fonaments, a tenir ben presents els nostres orígens. Us
convido a participar en els actes que al llarg d’aquest any es faran amb
aquest motiu. Avui més que mai ens convé revifar els valors que han fet gran
la nostra història que ens ajuden a viure el present i ens obren a un futur
d’esperança.

celebracions

activitats pastorals

◗ Missa pel Gremi d’instal·ladors de Terrassa
i comarca. Aquest dissabte, dia 7 de febrer,
participaran en la missa de 2/4 de 8 del vespre
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.

◗ Campanya de Mans Unides. Aquest cap de
setmana té lloc la campanya contra la fam amb
el lema Lluitem contra la pobresa, t’hi apuntes?
Des de l’arxiprestat de Terrassa s’ha de cobrir
el projecte de construcció d’escoles a Riffo
(República de Benín) amb un pressupost de
35.060 euros.

◗ Baptismes. Aquest diumenge, dia 8 de febrer,
reben el sagrament del Baptisme els infants
Abril Farrés Bueno, Ramon Hernández Fraga
i Rocio Rodríguez Bergillós.

◗ Recollida d’aliments. El proper cap de
setmana no es farà la recollida mensual
d'aliments que es fa a la parròquia, ja que el
dia 28 de febrer es fa la recollida d’aliments a
tota la ciutat a favor de Càritas.

◗ Casaments. El proper dissabte, dia 14 de
febrer, a les 12 del migdia, contrauran matrimoni
Jorge Vizcaíno Rodríguez i M. Josep Hernández
Sánchez, i a les 5 de la tarda, César Ramón
Ortega Barbeza i Letícia Paola Villarboa Landolfi.

agenda
◗ Pastoral de la Salut. Dilluns, dia 9 de febrer,
a les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 11 de
febrer, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis, i missa a les 7 de la tarda.
◗ Animadors de cants. Diumenge vinent, dia
15 de febrer, a 3/4 d’11 del matí.
◗ Catequesi a Sant Francesc. El proper
diumenge, dia 15 de febrer, a les 12 del migdia.

◗ Jornada diocesana de pastoral de la salut.
Dissabte que ve, dia 14 de febrer, al matí, la
nostra parròquia del Sant Esperit acollirà la
trobada diocesana de voluntaris i col·laboradors
en la pastoral de la salut. Començarà a les 10
del matí amb la visita a la Catedral i la pregària,
i continuarà a la Sala Capitular amb la conferència i els testimonis sobre la malaltia i
l’acompanyament dels cristians.
◗ Conferència mensual. El dissabte dia 21 de
febrer, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc a la
Sala Capitular la conferència organitzada pel
Grup Avant de la Federació. En aquesta ocasió
Mn. Joaquim Meseguer i el Sr. Miquel Montoliu
ens parlaran del “Dr. Guardiet, un home avançat
al seu temps.” Cal recordar que el beat Josep
Guardiet, màrtir, fou ecònom de la parròquia
del Sant Esperit entre els anys 1914 i 1917.

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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