RESTAURACIÓ DE LA
IMATGE DE LA MARE
DE DÉU DELS DOLORS
La Confraria del Sant Crist, renovada en aquests darrers anys i dotada d’una
nova estructura i estatuts, continua la seva missió de preparar i organitzar el
Via Crucis de Setmana Santa, i també cuidar i restaurar les imatges que
surten, en aquests moments, a les processons pels carrers de la nostra ciutat.
Primer va ser la imatge del Sant Crist, feliçment restaurada l’any 2015, gràcies
a l’ajut i col·laboració de molts feligresos. Ara ha arribat el moment d’afrontar
la restauració de la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, que torna a sortir
en processó des de l’any 2011, gràcies a la col·laboració d’un bon nombre
de persones.
La imatge de la Mare de Déu dels Dolors correspon a un dels passos o misteris
de la processó de la Setmana Santa, anomenat el misteri de La Pietat. És el
més antic de tots, la imatge va ser tallada durant el segle XVII.
En els darrers anys, aquesta imatge ha estat en el Museu del Sant Esperit.
Abans, però, es guardava a casa de la família Boada. Durant els anys de la
Guerra Civil espanyola (1936-1939), la varen tenir amagada i, tot i que casa
seva va ser escorcollada en diverses ocasions, no la van trobar. Acabada la
guerra, la van tornar a posar sobre la calaixera on sempre l’havien tingut, i
d’on només la treien per a la processó.
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La imatge va ser restaurada l’any 1925, i novament es tornà a restaurar l’any
1962, però d’això ja fa més de cinquanta anys i ara cal fer-li una nova
restauració.
La Confraria del Sant Crist de Terrassa s’està encarregant de tota la tramitació
d’aquesta restauració i s’ha elaborat un projecte que s’intentarà dur a la
pràctica. Atès que té un cost notable, el fons econòmic de la pròpia Confraria
no és suficient per a sufragar-lo i necessita els ajuts i donatius dels feligresos
que vulguin col·laborar-hi.
El projecte té un pressupost total de 7.744€. En les butlletes que hi ha a la
Capella del Sant Crist hi trobaran les diferents opcions de col·laboració.
La Confraria del Sant Crist dóna, ja per endavant, les gràcies per la generositat
i col·laboració dels feligresos i devots de la Mare de Déu que d’aquesta
manera poden contribuir a incrementar la devoció i pietat marianes i a la
vegada ennoblir la seva presència en el pas pels carrers de la nostra ciutat.

celebracions
◗ Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. Entre els dies 18 i 25 de gener té lloc
la setmana de pregària per la unitat de les
esglésies cristianes. El lema d’enguany és
“Reconciliem-nos. L’amor del Crist ens hi
empeny”. Es té present a les celebracions de
la Missa i en la pregària personal de cada cristià.
La cloenda serà presidida per Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa,
acompanyat pels representants de diferents
confessions cristianes, dimecres que ve, dia
25 de gener, a les 7 de la tarda, a la Catedral,
amb la Pregària de Vespres.
◗ Adoració al Santíssim a Sant Francesc. El
proper dimecres, dia 25 de gener, el Rosari i la
Benedicció s’avancen respecte a l’horari
habitual per tal de facilitar la participació en la
cloenda de la Setmana de Pregària per la Unitat
dels Cristians. El Rosari serà a les 6 de la tarda
i seguidament tindrà lloc la Benedicció amb el
Santíssim.
◗ Missa exequial. En la Missa de dilluns passat,
dia 16 de gener, a les 8 del vespre, es va pregar
pels descans etern dels nostres germans
Anselm Rodó Creus i Pepita Turu Sala, i es
tingué un record en l’aniversari del traspàs de
Ramona Pérez Ambrós, Joan Riera Llac i Josep
Cunillera Cruset. Al cel siguin.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 23 de gener,
a les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. El dimecres dia 25
de gener a les 5 de la tarda. Seguidament
Cercle d’Estudis a les 6.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 26 de
gener, a les 6 de la tarda.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 27 de gener,
a 2/4 de 9 del vespre.

activitats pastorals
◗ Trobada dels pelegrins de Roma. Dijous
vinent, 26 de gener, a les 7 de la tarda, tindrà
lloc a la Sala Capitular la trobada del pelegrins
de Terrassa que han participat en la
peregrinació a Roma amb motiu de l’Any de
la Misericòrdia. Serà presidida pel Sr. Bisbe.
◗ Trobada de catequistes. Divendres, dia 27
de gener, tindrà lloc al vespre una trobada
festiva dels catequistes amb motiu de la festa
de Sant Enric d’Ossó, patró dels catequistes.
Participaran en la Missa de les 8 del vespre,
i després tindrà lloc un sopar de germanor.
◗ Jornada diocesana de Pastoral de la Salut.
Dissabte que ve, dia 28 de gener, tindrà lloc
a la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola la
XII Jornada diocesana de Pastoral de la Salut
amb el tema “La malaltia: una oportunitat de
creixement en la fe”. S’iniciarà a 2/4 de 10 del
matí i es clourà a la 1 del migdia. Hi haurà
una conferència de la Sra. Tina Parayre,
coordinadora dels voluntaris de l’Hospital de
Sant Joan de Déu i diversos testimonis. Les
persones interessades a participar-hi poden
adreçar-se a Mn. Fidel Catalán.
◗ Fer-se subscriptor de la parròquia.
Recordem que, a l’entrada del temple, es
poden trobar les butlletes per fer-se subscriptor
de la parròquia i d’aquesta manera contribuir
que l’economia parroquial disposi d’unes
entrades fixes per fer front a les despeses
ordinàries de manteniment del temple, del qual
tots gaudim.
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