NO TANQUEM LA PORTA DEL
COR A LA MISERICÒRDIA
El proppassat dimarts, dia 8 de novembre, va tenir lloc a la Sala
Capitular la Trobada Parroquial d’aquest curs 2016-2017 en la qual
Mn. David Abadías, Missioner de la Misericòrdia, reflexionà sobre
què ens ha de quedar d’aquest Any de la Misericòrdia. Després de
visionar el treball realitzat en aquest any a la comunitat parroquial,
Mn. Abadías assenyalà que ens cal continuar creixent en el model
de vida cristià que pren com a referència la misericòrdia de Déu a
partir de tres actituds concretes: mantenir la nostra formació i
l’aprenentatge intel·lectual i espiritual per tal de donar una resposta
als desafiaments del món, ser instruments de reconciliació, de perdó
i de sanació davant les ferides de tantes persones i, finalment, mantenir
l’esperit d’acolliment i de servei envers tothom.
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El diumenge dia 13 de novembre, Mons. Saiz Meneses, en la Missa
de cloenda diocesana de l’Any de la Misericòrdia, remarcà, al seu
torn, els cinc elements que cal mantenir per tal de continuar la
conversió personal, pastoral i social que demana el papa Francesc a
partir d’aquest Any Jubilar. En primer lloc, mantenir la misericòrdia
com l’ideal de vida cristiana i a la vegada de credibilitat enmig de la
nostra societat. En segon lloc, tenir la misericòrdia com el pilar mestre
que sosté la vida de l’Església i, per tant, de la nostra comunitat
parroquial. En tercer lloc, intensificar el treball de reconciliació amb
Déu, amb un mateix i amb els altres, a través del sagrament de la
Reconciliació. En quart lloc, mantenir i incrementar la pràctica de les
obres de misericòrdia, tant les espirituals com les corporals,
especialment amb els més necessitats i fracturats de la nostra societat.
I, en cinquè lloc, oferir la peregrinació com un itinerari exterior però
també interior, en què cal recórrer un camí per tal de no jutjar, no
condemnar i perdonar, i d’aquesta manera superar els greuges, les
rancúnies i tot allò que dificultat la relació fraterna amb els altres.
El papa Francesc demanava, al final de la butlla Misericordiae vultus
(2016), “Que en aquest Any Jubilar l'Església es faci ressò de la
Paraula de Déu que ressona forta i decidida com una paraula i un
gest de perdó, de suport, d'ajuda, d'amor. Que mai no es cansi d'oferir
misericòrdia i sigui sempre pacient a confortar i perdonar. Que l'Església
es faci veu de cada home i dona i repeteixi amb confiança i sense
parar: «Recorda't, Senyor, de la teva misericòrdia i del teu amor; que
són eterns» (Sl 25,6).” Que sapiguem doncs mantenir sense excuses
aquest objectiu, fent que el nostre cor no tanqui mai la porta a la
misericòrdia de Déu viscuda amb els altres.

celebracions
◗ Ordenació de preveres. Aquest diumenge,
Solemnitat de Jesucrist Rei de l’Univers,
Mons. Saiz Meneses presideix 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. 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.
Posteriorment, Mn. Eduardo Pire celebrarà
la seva Missa Solemne a la Catedral el
diumenge dia 4 de desembre, a les 8 del
vespre, i Mn. Eduard Martínez, el diumenge
dia 11 de desembre, a les 12 del migdia. La
parròquia, com és costum, els regala la
casulla de color vermell amb motiu de la seva
ordenació i primera Missa.
◗ Missa de Santa Cecília. El proper dimarts,
dia 22 de novembre, l’Església celebra la
festa de Santa Cecília, patrona de la música.
Amb aquest motiu, a la missa de les 8 del
vespre, hi participarà l’Orfeó de Sabadell,
sota la direcció de Francesc d’Assís Pagès.
En acabar la missa, es cantaran els Goigs a
llaor de Santa Cecília i tindrà lloc un breu
recital coral.
◗ Missa familiar d’Advent. El proper dissabte,
dia 26 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda,
tindrà lloc la Missa familiar d’inici de l’Advent,
amb la participació de les famílies i els infants
tant de la catequesi com de l’esplai.
◗ Benedicció de pessebres. Diumenge
vinent, dia 27 novembre, a les 11 del matí,
el Sr. Bisbe presidirà la benedicció de
pessebres en els locals situats sota l’atri del
temple.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 14 de
novembre, en la Missa de les 8 del vespre, es
va pregar pel descans etern dels nostres
germans difunts Manuel Amo Expósito, Maria
Benedicto Cruellas, Dolors Casas Mercadé,
Amadeu Cortés Lladós, Hipòlita Martínez
Serrano, Francisca Petchamé Casals i Berta
Serra Jorba, i es tingué un record per Xavier
Trenchs Verdaguer en el segon aniversari de
la seva mort. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Conferència. Aquest dissabte, dia 19 de novembre,
té 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 encara de l'Any Sant de la
Misericòrdia.
◗ Reunió de catequistes. Divendres, dia 25 de
novembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc la reunió
de formació. La Sra. Eulàlia Gambús, Secretària
de la Delegació Episcopal de Catequesi, parlarà
sobre “Com iniciar els infants en la pregària”.

agenda
◗ Assemblea del Centre Cultural El Social. Aquest
dissabte, dia 19 de novembre, a les 7 de la tarda.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 21 de
novembre, a les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 23 de
novembre, a les 5 de la tarda. Seguidament,
Cercle d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, dia 24 de novembre, a 2/4
de 9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 26 de
novembre, a 2/4 de 9 del vespre.
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 de novembre, a Sant Cugat del
Vallès:
- a les 11 del matí, en el Centre Borja, el Sr. Bisbe
en presidirà la inauguració i, seguidament, la
conferència anirà a càrrec de Mons. Joan Josep
Omella, Arquebisbe de Barcelona
- a la 1 del migdia hi haurà una passada de
fragments de pel·lícules: “L’arrel de la mirada social
en el cinema”
- 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 a càrrec
del Cor Gospel Viu, a benefici de Càritas Diocesana
i de la Marató de TV3
El diumenge dia 27 de novembre, 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
- 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 hi participem.
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