EL DIA DEL SEMINARI
Aquest diumenge celebrem a la nostra diòcesi el dia del Seminari.
És un dia que ens recorda que tota l’Església és responsable de les
vocacions a la vida sacerdotal. El sacerdot, una persona que Déu
crida perquè serveixi els seus germans, és un do del Senyor. Ara
bé, com tots els dons, s’ha de demanar al Senyor, i el do de les
vocacions sacerdotals no n’és l'excepció; cal pregar insistentment
perquè l’Amo dels sembrats hi enviï més segadors. Aquesta és la
primera dimensió de la responsabilitat que té tota l’Església. La
segona és una responsabilitat econòmica. Un seminari genera moltes
despeses (estudis, subministraments, manteniment...), de les quals
tots els fidels som responsables, ja que això reverteix en les nostres
parròquies i fa que, en un futur, pugui haver-hi preveres per assistir
totes les comunitats.
En aquest marc, m’agradaria compartir el testimoni de la meva crida
al sacerdoci. Sóc fill d’aquesta parròquia i aquí he fet la catequesi
de comunió i confirmació i he passat per tots els grups de joves de
la parròquia. Així doncs, la meva vocació és, bàsicament, fruit de
l’activitat d’aquesta parròquia. Poc o molt, al llarg de la meva vida,
sempre ha anat sortint, d'una o altra manera, aquesta pregunta: «El
Senyor em crida al sacerdoci?»
Sempre anava participant en els grups de joves de la parròquia però,
un cop acabats els estudis de química, vaig trobar feina a Cervera
i vaig anar-hi a viure. Allà, la meva fe es va anar refredant: ja no
pregava cada dia i m’havia convertit en un cristià només de diumenge.
Però el Senyor tenia reservats altres plans per a mi: vaig trobar feina
a Terrassa i vaig poder tornar al grup de joves. Se’m va oferir la
possibilitat de ser catequista de joves. Aquí va començar a canviar
tot: «Si he de transmetre la fe als joves, realment m’ho he de prendre
seriosament!»
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Cada dia, el Senyor m’anava atraient més i cada dia em sentia amb
més ganes de dedicar tot el temps possible a Ell i a la seva Església.
Tanmateix, no em revelava encara la seva voluntat quant al meu
estat de vida. Després que em concedís el do de poder anar cada
dia a participar de l’Eucaristia, i al cap de quatre mesos, va haver-hi
la Vetlla de la Mare de Déu de Montserrat i allà em vaig encomanar
a la nostra Mare perquè el Senyor m’ho fes veure clar. I va ser així;
un dia després de la celebració dels deu anys de la nostra diòcesi,
el Senyor m’ho va fer veure tan clar, que no vaig poder dubtar ni un
moment. Va ser com la crida als deixebles, que van deixar-ho tot
immediatament per seguir-lo.
Després d’un any i mig al Seminari de Terrassa, dono gràcies al
Senyor per haver pogut fer aquest pas i, si hi ha algun dia difícil,
sempre em ve la pregària de Sant Pere «Senyor, a qui aniríem?
Només vós teniu paraules de vida eterna» (Jn 6, 68).
Joan Hernández i Plaza

celebracions
◗ Diumenge de Rams. El proper cap de setmana s’inicien
les celebracions de la Setmana Santa amb el Diumenge
de Rams. Pel que fa al Diumenge de Rams, és bo
recordar l’horari previst:
Dissabte, dia 19 de març:
- A 2/4 de 7 de la tarda: Missa familiar amb Benedicció
de Rams, amb la participació dels infants de la catequesi
i l’esplai i llurs pares.
- A les 7 de la tarda: Benedicció de Rams i Missa a
Sant Francesc.
- A 2/4 de 8 del vespre: Benedicció de Rams a l’atri del
temple i Missa.
Diumenge, dia 20 de març:
- A les 9 i a ¼ d’11 del matí: Benedicció de Rams a
l’atri del temple i Missa.
- A les 11 del matí: Benedicció de Rams i Missa a Sant
Francesc (en castellà).
- A les 12 del migdia: Benedicció de Rams a la plaça
Vella, processó i Missa, presidida per Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
- A les 7 de la tarda: Vespres Solemnes.
- A les 8 del vespre: Benedicció de Rams a l’atri del
temple i Missa.
◗ Via Crucis. Cada divendres a les 7 de la tarda, a la
Catedral es fa l’exercici del Via Crucis.
◗ Festa de Sant Josep. Enguany la festa litúrgica de Sant
Josep se celebra el dissabte 19 de març al matí, en les
misses de les 8 i 9. Encomanem en la pregària l’Església,
de la qual és patró, i el nostre bisbe amb motiu de la seva
onomàstica.
◗ Missa a la Residència Sant Josep Oriol. El dimecres
dia 23 de març, festivitat de Sant Josep Oriol, Mons.
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, celebrarà la Missa a les 5
de la tarda a la residència Sant Josep Oriol, que regenten
les religioses Franciscanes Missioneres de la Nativitat de
Nostra Senyora.
◗ Exèquies. Diumenge passat, dia 6 de març, a les 11 del
matí, se celebraren les exèquies per la Sra. Rosa M. Roca
Turull, que havia mort el divendres anterior als 49 anys.
Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 7 de març, en la missa
de les 8 del vespre, es va pregar especialment pel descans
etern dels nostres germans Dolors Llach Sellés i Lluís Vancells.
Encomanem-los a la misericòrdia de Déu.

conferències quaresmals
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.

activitats pastorals
◗ Dia del Seminari. Aquest cap de setmana l’Església
celebra la Campanya del Seminari, en la qual es
demana que s’intensifiqui la pregària i col·laboració
amb aquesta institució dedicada a la formació dels
futurs preveres. Dissabte, dia 19 de març, tindrà, lloc
al matí la jornada de portes obertes al Seminari a partir
de les 10 del matí; i al vespre, a les 9 del vespre, a la
capella del Seminari, a Valldoreix, la Pregària per les
Vocacions.
◗ Recollida mensual d’aliments. Aquest cap de
setmana té lloc la recollida d’aliments. En aquesta ocasió
es demana que es porti Cola Cao, cereals per a nens i
sucre, que es distribuiran a les famílies necessitades a
través de Càritas.
◗ XXIII Concert de Quaresma. El proper 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 de dilluns a divendres i a la Casa Soler i Palet.
El preu és 20 euros i serà a benefici de Càritas.
◗ Conferència a les Teresianes. El proper diumenge, dia
20 de març, a les 6 de la tarda, tindrà lloc la conferència
de quaresma organitzada per l’Arxiconfraria Teresiana,
al seu local del C. Topete 23. En aquesta ocasió Mn. Fidel
Catalán parlarà sobre “L’Any de la Misericòrdia i les obres
de misericòrdia”.
◗ Peregrinació a Roma des del Concurs Bíblic. Entre
els dies 23 i 26 de maig d'aquest any tindrà lloc la
peregrinació a Roma des del Concurs Bíblic de Terrassa.
A la Ciutat Eterna es visitarà l’exposició del Concurs
Bíblic organitzada allà, es rebrà el do de la indulgència
en l’Any Jubilar, participant en l’audiència general, i es
visitaran els llocs emblemàtics.
◗ Despatx parroquial. Entre els dies 21 i 23 de març,
el despatx parroquial romandrà tancat.
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia tornarà a editar-se
a partir del diumenge 3 d’abril, segon diumenge de
Pasqua.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 14 de març, a 2/4 de
6 de la tarda.
◗ Reunió de pares de cateques. Dilluns, 14 de març,
a ¾ de 9 del vespre, a la Sala Capitular.
◗ Rosari per la Vida. El dissabte 19 de març a 2/4 de
9 del vespre.
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