MISSATGE DE PASQUA
L'anunci joiós de la Pasqua: «Jesús, el crucificat, no és aquí,
ha ressuscitat»(Mt 28,5-6) ens ofereix la consoladora certesa
que l'abisme de la mort ha estat superat i, juntament amb
la mort, el dol, els plors i el dolor (cf. Ap 21,4). El Senyor,
que va patir l'abandonament dels seus deixebles, el pes
d'una condemna injusta i la vergonya d'una mort infame,
ens fa ara partícips de la seva vida immortal, i ens ofereix
la seva mirada de tendresa i compassió davant la fam i la
set, els estrangers i els presos, els marginats i els rebutjats,
les víctimes de l'abús i violència. El món és ple de persones
que pateixen en el cos i l'esperit, mentre que les cròniques
diàries són plenes d'informes de crims brutals, que sovint
tenen lloc a les llars, i dels conflictes armats a gran escala
que sotmeten les poblacions a inenarrables proves.
Amb els nostres germans i germanes que són perseguits
per la seva fe i per la seva lleialtat al nom de Crist enfront
del mal que sembla prevaldre en la vida de tantes persones,
som convidats a escoltar les paraules de consol del Senyor:
"No tingueu por! Jo he vençut el món" (Jn 16:33). Avui és
el dia d'aquesta brillant victòria, perquè Crist ha trepitjat la
mort, i la seva resurrecció ha portat la vida i la immortalitat
(cf. 2Tm 1:10). "Ens va fer passar de l'esclavitud a la llibertat,
de la tristesa a l'alegria, del dol a la celebració, de la foscor
a la llum, de l'esclavitud a la redempció. Per això li diem:
Al·leluia! " (Melitó de Sardes, homilia pasqual).
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Per a aquells que en les nostres societats han perdut tota
esperança i l'alegria de viure, per a aquells que viuen en
solitud en la tercera edat, per als joves que semblen perdre
el futur, per a tots ells, ressonen una vegada més les paraules
del Senyor ressuscitat: "Mira, jo faig noves totes les coses
... a aquell que té set li donaré aigua de la font de la vida
"(Ap 21,5-6). Aquest missatge tranquil·litzador de Jesús
ajuda a cada un de nosaltres a començar de nou amb més
valor i esperança per construir camins de la reconciliació
amb Déu i amb els nostres germans. El necessitem tant!
Fragments del missatge de Pasqua 2016 del Papa Francesc

celebracions
◗ Baptismes. El dissabte 26 de març, en la Vetlla
Pasqual rebé els sagraments de la iniciació cristiana
el jove Antoni Ibáñez Romero.
◗ Solemnitat de l’Anunciació del Senyor. Dilluns,
dia 4 d’abril, se celebra la solemnitat de l’Anunciació
del Senyor, traslladada enguany ja que s’esqueia el
Divendres Sant. Amb aquest motiu Mons. Salvador
Cristau, Bisbe Auxiliar, presidirà la Missa a la capella
de la comunitat de les religioses de Sant Vicenç de
Paül a la Fundació Busquets, i les filles de la caritat
renovaran els seus vots. Encomanem-les en la
pregària, agraint la seva dedicació als més
necessitats.
◗ Participació de la Schola Cantorum a Pasqua.
El proper diumenge, dia 10 d’abril, la Schola
Cantorum de Terrassa acompanyarà amb els seus
cants la Missa de les 12 del migdia.
◗ Ordenació. El diumenge 17 d’abril, a les 6 de la
tarda, rebrà l’ordenació presbiteral a la Catedral el
diaca Mn. Carles Milà Farnés, i l'ordenació diaconal
els seminaristes Eduard Martínez Quinto, Eduardo
Pire Mayol i Rubén Garcia Cruz. Amb aquest motiu
la Missa de les 8 del vespre es trasllada a l’església
de Sant Francec i se celebrarà a ¼ de 9 del vespre.
Encomanem en la nostra pregària aquells que seran
ordenats de prevere i de diaques, dos d’ells
col·laboradors de la nostra parròquia del Sant
Esperit.
◗ Exèquies. El dia 18 de març morí als 81 anys la
Gna. Felicidad Santamaria Cea, religiosa dardera, i
se'n celebraren les exèquies el diumenge 20 de març,
a les 9 del matí, a la Capella de la Residència Sant
Josep Oriol. El mateix dia 18 morí el Sr. Manuel
Fernández Benz als 47 anys i les seves exèquies
tingueren lloc el dilluns 21 de març, a les 11 del matí.
Finalment, el 19 de març morí el Sr. Francesc Valls
Feliu als 87 anys i la celebració exequial tingué lloc
el dilluns 21 de març a les 4 de la tarda. Descansin
en pau.

activitats pastorals
◗ Convivència d’adolescents a Gisclareny. Durant
aquest cap de setmana té lloc la convivència
d’adolescents de confirmació de la parròquia al
Casal del Roser a Gisclareny. Els acompanya
Mn. Emili Marlés i l’equip de catequistes.
◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana
tindrà lloc la recollida mensual d’aliments. En
aquesta ocasió es demana que es porti tomàquet
en conserva, oli i Cola Cao, que seran distribuïts
a través de les Conferències de Sant Vicenç de
Paül a les famílies necessitades.
◗ Aplec diocesà de malalts. Dissabte vinent, dia
9 d’abril, tindrà lloc en el Santuari de la Mare de
Déu de la Salut l’aplec diocesà de malalts. A les 11
del matí Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar,
presidirà la Missa, seguida de la veneració de la
imatge de la Mare de Déu, el dinar i el llevant de
taula posterior.
◗ Recés de matrimonis a Caldes de Montbui. El
proper dissabte, 9 d’abril, la parròquia organitza un
recés de matrimonis a través del grup de Pares 5.5
a la casa d’espiritualitat de Caldes de Montbui.
Començarà a les 10 del matí i acabarà les 6 de la
tarda. Els matrimonis interessats poden inscriure-s'hi
al despatx parroquial.
◗ Informació des de Càritas. Des de Càritas
arxiprestal es demanen persones voluntàries que
puguin dedicar temps per ensenyar català bàsic
un o més dies a la setmana a grups de dones
estrangeres, per tal que es puguin incorporar a la
nostra societat.

agenda
◗ Trobada de formació del CPM. Dissabte, dia 9
d’abril, a les 11 del matí.
◗ Reunió de monitors. Dissabte, dia 9 d’abril, a
2/4 de 7 de la tarda.
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