TESTIMONIS DE
L’ESPERANÇA I LA JOIA
Aquest diumenge la litúrgia ens presenta, en l’evangeli de Sant Mateu,
l’inici de la lectura del Sermó de la Muntanya, encapçalat pel text de les
Benaurances. D’una manera atrevida i innovadora el Senyor indica on es
pot trobar la veritable felicitat i quin és el camí que hi porta.
Ens diu que la veritable felicitat passa per ser capaços de no deixar-se
atrapar per les riqueses ni per l’afany de posseir com a darrer criteri, per
sentir com a propi el dolor i el patiment dels altres, per no exhibir prepotència
ni menysteniment dels altres, per ser apassionats per la justícia de Déu,
per saber compadir-se dels altres tot oferint consol, per mirar el món amb
la netedat dels ulls de Déu, per irradiar la veritable pau que ve de Déu,
encara que això porti sofriment i persecució.
La reflexió i meditació d’aquest fragment de l’evangeli ens porta a considerar
la importància de ser veritables testimonis d’aquesta felicitat, viscuda amb
joia i esperança, com ens recorda el lema de la Jornada de la Vida
Consagrada d’enguany que se celebra el proper dijous dia 2 de febrer amb
motiu de la Festa de la Presentació del Senyor.
En la nostra comunitat parroquial aquesta presència consagrada que ens
recorda la importància de viure els consells evangèlics expressats en les
Benaurances, està ben viva i actual gràcies al testimoni que donen les dues
comunitats religioses que hi són presents: les Filles de la Caritat de Sant
Vicenç de Paül, des de l’any 1903, i les Franciscanes Missioneres de la
Nativitat de Nostra Senyora, des de l’any 1919.
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A través del carisma del servei als pobres i als necessitats unes, i el servei
i l’assistència als malalts les altres, fan present el rostre de Déu que acull
tothom i es preocupa pels seus fills, especialment pels més necessitats.
Totes dues comunitats són signe de vitalitat i de joia autèntiques, i en elles
hom troba el veritable sentit de l’esperança evangèlica, viscuda des de la
pobresa, la castedat i l'obediència. A més, elles comparteixen llurs vides
amb nosaltres a través dels serveis que realitzen, ja sigui en la pastoral de
la salut, ja sigui entre els joves, o participant en la vida de la parròquia,
acollint a casa seva persones i grups.
La Jornada de la Vida Consagrada és una ocasió propícia per agrair una
vegada més la seva entrega generosa a Déu i al servei als altres, un motiu
per encomanar-les en la pregària i també, per què no, una oportunitat per
interessar- nos més per elles i conèixer més de prop el seu estil de vida i
carisma, perquè segur que ens atrau, talment com elles s’han sentit atretes
per l’amor i la misericòrdia de Déu.

celebracions
◗ Festa de la Presentació del Senyor. Tindrà
lloc el proper dijous, dia 2 de febrer. En totes
les misses, a les 8, del matí, a les 12 del migdia
i a les 8 del vespre, hi haurà benedicció de
candeles i processó a l’inici de cada celebració.
La missa de les 8 del vespre serà presidida per
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, amb motiu
de la Jornada de la Vida Consagrada.
◗ Missa pel Gremi d’instal·ladors de Terrassa
i comarca. El proper dissabte, dia 4 de febrer,
en la missa de 2/4 de 8 del vespre hi
participaran representants del Gremi
d’instal·ladors de Terrassa i Comarca, amb
motiu de la seva festa patronal, i es pregarà
especialment pels difunts de l’associació.
◗ Associació de Vídues de Terrassa. El proper
diumenge, dia 5 de febrer, en la missa de les
12 del migdia, hi participaran els membres
de l’associació. El grup de vídues es reuneix
ordinàriament cada quart diumenge de mes,
a les 6 de la tarda, en el Centre Eclesial, per
a la seva formació i acompanyament.
◗ Exèquies. El dijous dia 19 de gener, a les 5
de la tarda, se celebraren les exèquies pel
Sr. Joan Carreras Barceló, que havia mort el
dia anterior a l’edat de 60 anys. Descansi en
pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 23 de
gener, en la Missa de les 8 del vespre es va
pregar per l’etern descans dels nostres
germans difunts Maria Argerich Almirall i Joan
Carreras Barceló. Encomanem-los a la
misericòrdia de Déu.

agenda
◗ Rosari per la Vida. Aquest dissabte, dia 28 de
gener, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, dia
3 de febrer, a les 6 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la primera col·lecta
extraordinària d’enguany per al manteniment
del temple i les activitats pastorals. Gràcies a
la bona col·laboració de feligresos s’ha
aconseguit sufragar el dèficit puntual que patí
l’economia parroquial a finals de l’any passat.
Tot i això, és bo no esperar a tenir un dèficit
per reaccionar, sinó ser conscients de la nostra
responsabilitat ordinària com a cristians en el
manteniment de l’Església. Es pot fer a través
de les col·lectes setmanals -com farem la
setmana vinent-, o a través de donatius al
compte: 0182- 1786- 13- 02000130534 del
BBVA, o bé fent-se subscriptor amb les
butlletes que es troben a l’entrada del temple.
◗ Trobada d’agents de pastoral de l’Arxiprestat
de Terrassa. El proper diumenge, dia 5 de
febrer, a 2/4 de 5 de la tarda, tindrà lloc a la
parròquia de Sant Pau la trobada dels agents
de pastoral del nostre arxiprestat. Enguany es
reflexionarà a partir dels fruits de l’any de la
misericòrdia i de com continuar-los en les
nostres comunitats parroquials. La trobada
s’acabarà a 2/4 de 8 del vespre, després de
resar junts la Pregària de Vespres. Són
convidades a participar-hi les persones que
col·laboren en les activitats pastorals de les
parròquies (catequistes, voluntaris, visitadors
de malalts, acollidors, responsables d’activitats,
membres de consells, etc).
◗ Estadística parroquial. Durant l’any 2016 a
la nostra parròquia i Catedral reberen el
baptisme 102 infants, reberen la Primera
Comunió 86 infants, es confirmaren 478
adolescents i joves (de diverses escoles de la
diòcesi i de la parròquia), varen contraure
matrimoni 16 parelles i en les misses exequials
es pregà per 135 difunts de l’any.
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