EL SENTIT DEL PELEGRINATGE
Amb motiu de l’Any de la Misericòrdia, la diòcesi organitza tres
pelegrinatges a llocs emblemàtics: Terra Santa, Roma i Polònia. La
peregrinació diocesana a Terra Santa ha tingut lloc entre els dies 3 i
10 d’abril i ben segur que ha estat una veritable gràcia per les persones
que hi ha participat. A Polònia tindrà lloc entre els dies 5 i 10 de juliol,
i finalment a Roma entre els dies 18 i 21 de setembre. En el web del
bisbat (anydelamisericordia.org) hi ha tota la informació respecte a
aquests pelegrinatges. És bo recordar les indicacions que el Sant Pare
ens dóna als cristians per fer aquests actes tan propis i importants en
l’Any Jubilar. A la butlla “Misericordiae vultus” núm. 14, el pontífex
ens diu:
El pelegrinatge és un signe peculiar de l'Any Sant, perquè és imatge
del camí que cada persona realitza en la seva existència. La vida és
un pelegrinatge i l'ésser humà és “viator”, un pelegrí que recorre el
seu camí fins a aconseguir la meta anhelada. També per arribar a la
Porta Santa a Roma i en qualsevol altre lloc, cadascú haurà de realitzar,
d'acord amb les pròpies forces, un pelegrinatge. Aquest pelegrinatge
serà un signe del fet que també la misericòrdia és una meta a
aconseguir i que requereix compromís i sacrifici. Que el pelegrinatge,
llavors, sigui estímul per a la conversió: travessant la Porta Santa ens
deixarem abraçar per la misericòrdia de Déu i ens comprometrem a
ser misericordiosos amb els altres com el Pare ho és amb nosaltres.
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El Senyor Jesús indica les etapes del pelegrinatge mitjançant el qual
és possible aconseguir aquesta meta: «No judiqueu i no sereu judicats;
no condemneu i no sereu condemnats; perdoneu i sereu perdonats.
Doneu i se us donarà: us abocaran a la falda una bona mesura,
atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Tal com mesureu sereu
mesurats» (Lc 6,37-38). Diu, primer que res, no judicar i no condemnar.
Si no es vol incórrer en el judici de Déu, ningú no pot esdevenir jutge
del propi germà. Els homes certament amb els seus judicis s’aturen
a la superfície, mentre que el Pare mira l'interior. Si en fan de mal
les paraules quan estan motivades per sentiments de gelosia i enveja!
Parlar malament del propi germà en la seva absència equival a
exposar-lo al descrèdit, a comprometre la seva reputació i a deixar-lo
a mercè de la xafarderia. No judicar i no condemnar significa, en
positiu, saber percebre el que de bo hi ha en cada persona i no permetre
que hagi de patir pel nostre judici parcial i per la nostra presumpció
de saber-ho tot. Tanmateix, això no és encara suficient per manifestar
la misericòrdia. Jesús demana també perdonar i donar. Ser instruments
del perdó, perquè hem estat els primers a haver-lo rebut de Déu. Ser
generosos amb tots sabent que també Déu eixampla sobre nosaltres
la seva benevolència amb magnanimitat.

celebracions

activitats pastorals

◗ Baptismes. Aquest diumenge a les 5 de la tarda
rebran el baptisme els infants Ivet Ferrer Folch i Sofia
Alfonso Cañete, i a les 6 els infants Martina Ruiz Morote,
Ivet Robledo Ramón, Clàudia Sierra Claret, Heidy Torres
Duque i Willy Torres Duque.

◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana té lloc
la recollida mensual d’aliments. En aquesta ocasió es
demana que es porti tomàquet en conserva, oli i Cola
Cao, i que serà distribuït a través de les Conferències
de Sant Vicenç de Paül a les famílies necessitades.

◗ Confirmacions. Els dies 13 i 14 d’abril a 2/4 de 6 de
la tarda rebran els sagrament de la Confirmació dos
grups d’alumnes de l’Escola La Vall de Bellaterra.

◗ XI Romiatge diocesà de pastoral de la salut. Aquest
dissabte dia 9 d’abril té lloc en el Santuari de la Mare
de Déu de la Salut l’Aplec diocesà de pastoral de la
salut. 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.

◗ Escola de Pregària per a Joves. El divendres dia 15
d’abril Mons. Saiz Meneses presidirà a 2/4 de 9 del
vespre l’Escola de Pregària per a Joves a la Catedral.
◗ Ordenació. El diumenge 17 d’abril a les 6 de la tarda
a la Catedral Mons. Josep Àngel Saiz Meneses conferirà
el sagrat orde del presbiterat al diaca Mn. Carles Milà
Farnés, i el sagrat orde del diaconat als seminaristes
Eduard Martínez Quinto, Eduardo Pire Mayol i Ruben
Garcia Cruz. Amb aquest motiu la Missa de les 8 del
vespre es trasllada a l’església de Sant Francesc i es
celebrarà a ¼ de 9 del vespre. Encomanem en la nostra
pregària aquells que seran ordenats de prevere i de
diaques.
◗ Celebració de les noces de plata sacerdotals de
Mn. Manuel Coronado. . El dijous 28 d’abril s’escau el
vint-i-cinquè aniversari de la ordenació sacerdotal de
Mn. Manuel Coronado, actualment Secretari particular
del Sr. Bisbe, Delegat Episcopal de Litúrgia i Religiositat
Popular i Mestre de Cerimònies a la Catedral. Mn. Manuel
havia estat també vicari a la nostra parròquia del Sant
Esperit. Amb aquest motiu presidirà la Missa en acció de
gràcies per seu jubileu sacerdotal el diumenge 24 d’abril
a les 8 del vespre a la Catedral.
◗ Exèquies. El dia 31 de març morí el Sr. Xavier
Permanyer Roca a l’edat de 71 anys. La celebració
exequial tingué lloc el divendres 1 d’abril a les 4 de
tarda. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. El dilluns dia 4 d’abril a la Missa de
les 8 del vespre es va pregar per l’etern descans dels
nostres germans difunts Francesc Valls Feliu, Elvira
Domènech España, Dolores López Cirera, Teresa Albi
Pujol, Antonio Pérez Horta, Francisca Pascual Tubau i
Jordi Nadal Solé. Al cel siguin.

◗ Junta del Grup Avant. El dimecres dia 13 d’abril tindrà
lloc la reunió de la Junta a les 5 de la tarda a les Darderes,
seguida del Cercle d’Estudis i la Missa a les 7.
◗ Trobada de formació organitzada per Càritas
Diocesana. El proper dimecres dia 13 d’abril a les 6 de
la tarda a la Sala Capitular tindrà lloc la tercera trobada
de formació d’aquest curs organitzada per Càritas
Diocesana. Es tracta d’una sessió oberta als
col·laboradors en l’acció social de l’Església i a tots els
cristians en general.
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Ingressos

Col·lecta 06/03
Col·lecta 13/03
Col.lecta 20/03
Col·lecta 27/03
Col·lecta Seminaris
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

Despeses

Personal
Neteja
Col·lecta Seminaris
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència
Dèficit acumulat

2.128,27
1.225,50
1.848,12
2.771,71
2.800,00
1.716,95
600,00
445,00
13.535,55
1.956,49
1.529,22
2.800,00
3.474,87
4.388,52
14.149,10
-613,55
8.525,89
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