LA FAMÍLIA EN L’ANY
DE LA MISERICÒRDIA
La celebració de la Setmana de la Família que organitza la Diòcesi
a través de la Delegació Episcopal de pastoral familiar esdevé
sempre una ocasió important per remarcar la importància de la
família en la vida de l’Església.
El papa Francesc, en la seva exhortació “Evangelii gaudium” (2015)
tractava ja sobre la situació de la família en la nostra cultura:
presentava un panorama difícil, però estimulava les famílies a viure
la seva missió en el context actual. En el número 66, afirmava: La
família travessa una crisi cultural profunda, com totes les
comunitats i vincles socials. En el cas de la família, la fragilitat
dels vincles es torna especialment greu perquè es tracta de la
cèl·lula bàsica de la societat, el lloc on s'aprèn a conviure en la
diferència i a pertànyer a altres, i on els pares transmeten la fe
als seus fills. El matrimoni tendeix a ser vist com una mera forma
de gratificació afectiva que pot constituir-se de qualsevol manera
i modificar-se d'acord amb la sensibilitat de cadascú. Però
l'aportació indispensable del matrimoni a la societat supera el
nivell de l'emotivitat i el de les necessitats circumstancials de la
parella. Com ensenyen els bisbes francesos, no procedeix «del
sentiment amorós, efímer per definició, sinó de la profunditat
del compromís assumit pels esposos que accepten entrar en una
unió de vida total».
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El mateix papa Francesc també ha afirmat que és especialment
important abocar la misericòrdia de Déu sobre els matrimonis i
les famílies. La família constitueix una autèntica escola
d'humanitat, socialització, eclesialitat i santedat (....). En ella
experimentem per primera vegada la misericòrdia.
I el nostre bisbe, en la seva primera carta pastoral “Testimonis de
Jesucrist en la societat del segle XXI” (2007), tractava sobre la
importància de la família i recordava que la primera professió, la
primera tasca i el més important per als pares és educar els fills.
I això ho podem assolir propiciant un ambient en què es visqui
l’amor, la donació, el desenvolupament personal, l’obertura als
altres i a Déu, la convivència i la tolerància, la solidaritat.
La celebració de la Setmana de la Família, amb una gran quantitat
d’actes, ens pot ajudar a reflexionar i celebrar aquest do tan gran
de Déu, a revisar si la nostra acció pastoral en referència a les
famílies és suficient, a valorar el que ja es fa i, en tot cas, a proposar
noves iniciatives a la nostra parròquia per tal d’atendre més i millor
aquest àmbit tan important de la pastoral.

celebracions
◗ Missa amb les entitats andaluses. Aquest diumenge,
a les 11 del matí, se celebra la missa organitzada amb
la col·laboració de la Coordinadora de les Entitats
Culturals Andaluses de Terrassa, en la proximitat de la
festa del Dia d’Andalusia.
◗ Adoració del Santíssim a Sant Francesc. Aquests
propers dimecres, el Rosari es resarà a 2/4 de 7 de la
tarda, abans de l'hora habitual, per acabar amb la
Benedicció del Santíssim abans de les 7, i així poder
participar en les conferències quaresmals a la Catedral a
¼ de 8 del vespre.
◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la tarda, té lloc
l’exercici del Via Crucis a la Catedral com a preparació en
aquest temps de quaresma.
◗ Pregària davant el Santíssim. El tercer divendres de
quaresma, és a dir, el dia 4 de març, seguint la iniciativa
del papa Francesc en la butlla “Misericordiae vultus”
(núm. 17), es convoca a una pregària davant el Santíssim
des de 2/4 de 9 del vespre fins a les 12 de la nit. En
aquesta pregària hi haurà dos moments comunitaris: a ¾
de 9 del vespre es resarà el Sant Rosari pels nostres
germans cristians perseguits, i a 2/4 d’11 de la nit tindrà
lloc la pregària amb els joves.
◗ Celebració de la Dominica Laetare. El proper diumenge,
IV de Quaresma, dia 6 de març, a les 11 del matí, la Schola
Cantorum de Terrassa organitza la tradicional celebració
de la Dominica Laetare a les esglésies de Sant Pere.
Enguany presidirà la celebració Mn. Sergi Gordo, Canonge
de la Catedral de Barcelona i Secretari General i Canceller
de l’Arquebisbat de Barcelona.
◗ Missa de cloenda de la VII Setmana de la Família. El
proper diumenge, dia 6 de març, a les 8 del vespre, el Sr.
Bisbe presidirà la missa a la Catedral amb participació de
les famílies de la diòcesi, com a cloenda dels actes
organitzats a la diòcesi.
◗ Missa exequial. Dilluns passat,dia 22 de febrer, en la
Missa de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern
descans del nostres germans difunts Àngel Gutiérrez
Hoya i Paquita Vives Anglada. Descansin en pau.

agenda
◗ Reunió de monitors de l’esplai. Aquest dissabte, dia
27 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre.
◗ Junta de la Confraria del Sant Crist. Dijous, dia 3 de
març, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Responsables de Pastoral de la Salut. Divendres,
dia 4 de març, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, dia 4 de
març, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Catequesi a Sant Francesc. Diumenge vinent, dia 6
de març, a les 12 del migdia.

activitats pastorals
◗ Activitats de l’Arxiprestat de Terrassa. Aquest
dissabte, durant tot el matí es fa la recollida anual
d’aliments a la sortida dels supermercats de Terrassa
a benefici de Càritas. I aquest diumenge, a les 2 del
migdia, té lloc en l’Hotel Milton la quarta trobada
arxiprestal dels cristians de Terrassa.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de setmana
es farà la col·lecta extraordinària mensual per les
activitats de la parròquia i pel manteniment del temple.
Gràcies a l’ajut de molts, a poc a poc anem eixugant el
dèficit contret per obres de manteniment, de les quals
tots som beneficiaris. Una bona manera de col·laborar-hi
és fent-se subscriptor de la parròquia, omplint una de
les butlletes que hi ha a l’entrada del temple.
◗ Activitats amb motiu de la VII Setmana de la
Família. La nostra parròquia acollirà dues activitats amb
motiu de la Setmana de la Família. Divendres, dia 4
de març, a 2/4 de 10 del vespre, es projectarà a la Sala
Capitular la pel·lícula “Little Boy”, seguida d’un
cinefòrum. I diumenge, dia 6 de març, a les 6 de la
tarda, també a la Sala Capitular, el Sr. Bisbe pronunciarà
la conferència “Viure la misericòrdia en la família”.
◗ Convivència de cap de setmana de l’Esplai 05. El
proper cap de setmana tindrà lloc la convivència
d’infants i monitors de l’esplai a la casa de La Censada
(Santa Margarida de Montbui). Diumenge a la tarda
tindrà lloc la celebració de la Missa amb la participació
de les famílies dels infants.
◗ XXIII Concert de Quaresma. El divendres 18 de març,
a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc el Concert de Quaresma,
en aquesta ocasió organitzat per Càritas diocesana amb
el títol “Música contra la pobresa infantil”. El Cor i
Orquestra Unesco Barcelona interpretaran el Rèquiem
en re menor KV 626 de Wolfang Amadeus Mozart. Les
entrades es poden adquirir en el despatx parroquial i
a la Casa Soler i Palet. El preu és 20 euros i serà a
benefici de Càritas.

conferències quaresmals
1. Dimecres dia 2 de març, a ¼ de 8 del vespre:
“El nostre món necessita misericòrdia”, a càrrec
de Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar.
2. Dimecres dia 9 de març, a ¼ de 8 del vespre:
“Què vol dir rebre el do de la indulgència”, a càrrec
del P. Lluís Victori SJ, Missioner de la Misericòrdia.
3. Dimecres dia 16 de març, a ¼ de 8 del vespre:
“La misericòrdia de Déu i la conversió personal”,
a càrrec de Mons. Josep Àngel Saiz, Bisbe de
Terrassa.
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