PER PRACTICAR LA
MISERICÒRDIA CAL AJUPIR-SE
Avui es clou diocesanament l’Any de la Misericòrdia amb la Missa que
presideix el Sr. Bisbe a les 8 del vespre a la Catedral. Tanmateix la
“Porta de la Misericòrdia” continuarà oberta en el nostre temple com
a porta habitual d’entrada de molts feligresos. I és que, en el fons, tot
el que en aquest any jubilar hem viscut, celebrat i experimentat queda
per sempre més en el nostre cor i en la vida de la comunitat eclesial.
Sens dubte, un dels elements més importants que ens ha de quedar
és la vivència de la misericòrdia i l’amor de Déu que el papa Francesc
ha expressat tan gràficament en la redescoberta i posada en pràctica
de les obres de misericòrdia. A elles em voldria referir.
L’escultor Enric Monjo, l’any 1941, va voler esculpir el relleu les obres
de misericòrdia en la graonada d’accés al presbiteri de l’altar major
del temple del Sant Esperit. Es tracta de 8 plafons situats a banda i
banda, i a cada un d’ells hi ha representades dues obres de misericòrdia
(una d’espiritual i una de corporal), llevat dels dos plafons que estan
més a prop de les escales, on només n’hi ha una.
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Seguint l’obra magistral d’en Salvador Alavedra “El projecte Isaïes”,
ell explica que “de tot el retaule, això suposa la manifestació artística
de projecció més popular, ja que ací no s’hi plasmen pas ni àngels,
ni sants, ni benaurats com a l’altar, sinó la gent normal del poble, en
els seus diversos aspectes, i que ara, i més encara en el futur, es
podran contemplar com una mostra de com érem i com anàvem
vestits, encara que tot s’haurà d’admirar en unes mides reduïdes, i
vinclant el cos -potser com a expressió d’una mica de mortificació-,
perquè queden en lloc baix i, alguns, molt amagats sota els ambons”.
Contemplar aquestes vuit peces no pas massa fàcilment, demana
-com recorda el Sr. Alavedra- vinclar el cos, ajupir-se. I probablement
aquesta expressió mostra l’actitud amb què les hem de contemplar,
sobretot practicant la misericòrdia de Déu en els altres al llarg de tota
la nostra vida. I en això no tancarem pas la porta.
El mateix autor ens diu més endavant: “ ensenyen que tota l’exposició
espiritual i artística del retaule no és res, si no ens adonem, ben
conscienciats, que les Obres de Misericòrdia plasmades en aquest
lloc ensotalat com si fossin els fonaments ho sostenen tot, i no serem
mereixedors de la pau si no les sabem admirar i practicar”.

celebracions
◗ Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers.
El proper diumenge, dia 20 de novembre, es
clou l’any litúrgic amb la celebració de la
solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers. Amb
aquest motiu, l’Apostolat de l’Oració convida
a la celebració de l’Eucaristia a les 12 del
migdia. L’endemà, dilluns, dia 21 de
novembre, a les 12 del migdia, tindrà lloc la
missa pels difunts de l’Apostolat de l’Oració.
◗ Cadena de Pregària per les Vocacions.
Diumenge vinent, dia 20 de novembre, la
diòcesi de Terrassa té assignada la pregària
per les vocacions. A nivell personal i
comunitari som convidats a intensificar la
nostra pregària amb aquesta intenció.
◗ Ordenació de preveres. El diumenge dia
20 de novembre, Solemnitat de Jesucrist Rei
de l’Univers, Mons. Saiz Meneses presidirà
la Missa a la Catedral a les 6 de la tarda i
ordenarà tres nous preveres al servei de la
diòcesi. Es tracta dels diaques Eduardo Pire
Mayol i Eduard Martínez Quinto, molt
vinculats a la nostra parròquia, i de Rubén
Garcia Cruz. Encomanem-los en la nostra
pregària i acompanyem-los en la celebració.
Amb aquest motiu la Missa de les 8 del
vespre es trasllada a l’església de Sant
Francesc i se celebrarà a ¼ de 9 del vespre.

agenda
◗ Reunió arxiprestal d’acollidors de
promesos. Dimecres, dia 16 de novembre, a
les 9 del vespre, al Centre Eclesial.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 18 de
novembre, a ¾ de 6 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 18 de
novembre, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Reunió de pares de confirmació (Edge).
Divendres, dia 18 de novembre, a les 8 del
vespre, a la Sala Capitular.
◗ Responsables de música i litúrgia.
Diumenge, dia 20 de novembre, a ¾ d’11 del
matí.

activitats pastorals
◗ Campanya de Germanor. Aquest cap de
setmana té lloc la Campanya de Germanor, en
què es demana la nostra generosa aportació
solidària pel manteniment de la diòcesi i totes les
seves obres d’apostolat, de formació i d’acció
caritativa i social, així com també de celebracions,
manteniment de temples, organització, sosteniment
del clergat, etc.
Gràcies a l’ajut de molts amb els seus donatius
i aportacions, amb l’assignació tributària, amb
l’aportació de les parròquies al Fons Comú
Diocesà, i amb aquesta col·lecta especialment,
es pot mantenir un bon servei des de l’Església
a les persones i a la societat. Siguem, doncs,
una vegada més, conseqüents amb la nostra
fe i pràctica cristiana i expressem la generositat
que se’n desprèn.
◗ Conferència. El proper dissabte, dia 19 de
novembre, tindrà lloc la primera conferència
del curs organitzada pel Grup Avant de la
Federació de Cristians, a 2/4 de 6 de la tarda,
a la Sala Capitular. En aquesta ocasió serà
una taula rodona sobre la figura de “Santa
Teresa de Calcuta”, en el marc de l'Any Sant
de la Misericòrdia.
V JORNADES TRANSMET
Els dies 26 i 27 de novembre tindrà lloc la
trobada de formació anual de la diòcesi,
adreçada a tots els cristians. Enguany serà
sobre “Viure la misericòrdia i la justícia per la
Nova Evangelització”.
El dissabte, dia 26, la jornada tindrà lloc a Sant
Cugat del Vallès. A les 11 del matí, en el Centre
Borja, el Sr. Bisbe en presidirà la inauguració
i seguidament hi haurà la conferència, que
anirà a càrrec de Mons. Joan Josep Omella,
Arquebisbe de Barcelona. A les 4 de la tarda
tindran lloc dues taules rodones sobre el servei
als més necessitats i la pastoral penitenciària.
A les 7 de la tarda tindrà lloc la visita al Monestir
de Sant Cugat, un sopar fred i el concert solidari
de gospel a càrrec del Cor Gospel Viu.
El diumenge, dia 27 de novembre, la jornada
tindrà lloc a Terrassa. A 2/4 d’11, a la Sala
Capitular, hi haurà una taula rodona amb
diversos testimonis sobre com viure la
misericòrdia en diferents àmbits, i a les 12 del
migdia el Sr. Bisbe presidirà la Missa a la Catedral.
Es poden fer les inscripcions a través del web
www.bisbatdeterrassa.org o en el moment de
començar les jornades. Tant de bo siguem
molts els que ens en beneficiem!
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