LA MARE DE DÉU DE LA
MISERICÒRDIA EN L’ANY
JUBILAR
El pensament es dirigeix ara a la Mare de la Misericòrdia. Que la
dolçor de la seva mirada ens acompanyi en aquest Any Sant,
perquè tots puguem redescobrir l'alegria de la tendresa de Déu.
Ningú com Maria no ha conegut la profunditat del misteri de Déu
fet home. Tot en la seva vida va ser plasmat per la presència de
la misericòrdia feta carn. La Mare del Crucificat Ressuscitat va
entrar al santuari de la misericòrdia divina perquè va participar
íntimament en el misteri del seu amor.
Escollida per ser la Mare del Fill de Déu, Maria va estar preparada
des de sempre per ser Arca de l'Aliança entre Déu i els homes.
Va custodiar en el seu cor la divina misericòrdia en perfecta sintonia
amb el seu Fill Jesús. El seu cant de lloança, al llindar de la casa
d’Elisabet, va estar dedicat a la misericòrdia que s'estén «de
generació en generació» (Lc 1,50). També nosaltres estàvem presents
en aquelles paraules profètiques de la Verge Maria. Això ens servirà
de consolació i de suport mentre travessarem la Porta Santa per
experimentar els fruits de la misericòrdia divina.
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Al peu de la creu, Maria, junt amb Joan, el deixeble de l'amor, és
testimoni de les paraules de perdó que surten de la boca de Jesús.
El perdó suprem ofert a qui l'ha crucificat ens mostra fins on pot
arribar la misericòrdia de Déu. Maria testifica que la misericòrdia
del Fill de Déu no coneix límits i arriba a tots sense excloure
ningú.
Li adrecem l'antiga i sempre nova pregària de la Salve Regina,
perquè mai no es cansi de girar vers nosaltres els seus ulls
misericordiosos i ens faci dignes de contemplar el rostre de la
misericòrdia, el seu Fill Jesús.
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celebracions
◗ Primeres comunions de l’Escola Airina.
Aquest dissabte, dia 30 d’abril, a les 12 del
migdia rebran la Primera Comunió a la Catedral
un grup d’alumnes de l’Escola Airina de
Terrassa.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia
1 de maig, a la 1 del migdia, faran la Primera
Comunió els infants Sergi Alegre Garcia, Beth
Ballbé Viciana, Marc Duró Albareda, Eduard
Farré Jové, Almudena Gómez González, Àlex
Grau Viciana, Marian Jiménez Gabaldón, Victòria
Marrugat Olivé, Alejandro Martínez Torres, Júlia
Medina Giménez, Ariadna Ortuño Ruiz, Aina
Palau Capón, Mariona Prats Paredes, Santiago
Quintero Valdés, Jaime Rodríguez Bugatto,
Paula Sancho Baños, Natàlia Teixidor Parera,
Enrique Tomás Garcia i Clàudia Trullàs Pallarès.
◗ Acte jubilar de l’arxiprestat de Terrassa.
Aquest diumenge, dia 1 de maig, té lloc l’acte
jubilar de les parròquies de l’arxiprestat de
Terrassa amb motiu de l’Any Sant de la
Misericòrdia. A les 6 de la tarda, els cristians
de les nostres parròquies ens trobarem a la
Catedral de Terrassa per travessar la Porta de
la Misericòrdia, professar la fe i resar junts la
Pregària de Vespres. Amb aquest motiu la
Pregària de Vespres s’avança a ¼ de 7 de la tarda.
◗ Confirmacions de La Farga. Els dies 3 i 4 de
maig, a 2/4 de 6 de la tarda, el Sr. Bisbe
administrarà el sagrament de la Confirmació a
dos grups d’alumnes del Col·legi La Farga de
Mira-sol.
◗ Unció dels Malalts a la Residència Sant
Josep Oriol. Dijous vinent, dia 5 de maig, a les
5 de la tarda, tindrà lloc la celebració del
sagrament de la Santa Unció a la Residència
de Sant Josep Oriol.
◗ Solemnitat de l’Ascensió del Senyor. El
proper diumenge, dia 8 de maig, amb motiu de
la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor, la Schola
Cantorum de Terrassa acompanyarà amb els
seus cants la Missa de les 12 del migdia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 25 d’abril,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar
especialment pels nostres germans difunts Joan
Cirera Solà, Pilar Elbaile Periz, Mercedes Pares
Fernández i Josep Puig Aulí. Que gaudeixin de
la vida plena en Déu.

activitats pastorals
◗ Convivència de joves a Gisclareny. Aquest
cap de setmana té lloc la convivència dels
joves de Formació Permanent de la parròquia
en el Casal del Roser de Gisclareny.
◗ Col·lecta Extraordinària. El proper cap de
setmana, dies 7 i 8 de maig, tindrà lloc la
col·lecta extraordinària a benefici de la
parròquia per tal d’eixugar el deute que es va
arrossegant de temps i que dificulta
seriosament el manteniment del temple, cosa
que va en perjudici absolutament de tots. Us
demanem que, amb aquest motiu, en aquesta
col·lecta es pugui doblar almenys l’aportació
setmanal que es fa!
◗ Preparació del Corpus Christi. Com cada
any, la Comissió de Corpus ja ha començat a
treballar per preparar la confecció de catifes
florals que acompanyaran el pas del Santíssim
el diumenge 29 de maig a la tarda. Els grups
que enguany hi participaran tindran la reunió
general el dimecres 11 de maig, a les 8 del
vespre.
◗ Colònies d’estiu. L’Esplai 0.5 de la parròquia
aquest estiu organitza les colònies del 10 al
17 de juliol a la casa de colònies Mas Batllori
(Pla de l’Estany). Prèviament, entre els dies
7 i 10 de juliol, tindran lloc els campaments
per a adolescents, uns de ruta entre Girona
i Banyoles i els altres a La Garrotxa, i tots
s’uniran després a les colònies. Les
inscripcions tindran lloc els dies 7 i 14 de
maig, a 2/4 de 8 del vespre.

agenda
◗ Comissió de Corpus. Dimarts, dia 3 de maig,
a les 8 del vespre.
◗ Grup de Matrimonis del CPM. Dimecres, dia
4 de maig, a 2/4 de 10 de la nit.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 6 de
maig, a 2/4 de 7 de la tarda.
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