CREACIÓ DE GRUPS DE
PREGÀRIA PER LES
VOCACIONS
La Delegació Episcopal de Pastoral Vocacional de la diòcesi, que presideix
Mn. Emili Marlés, ha proposat per a aquest any, per indicació del Sr. Bisbe,
la creació de grups de pregària per les vocacions a les parròquies de la
diòcesi.
Es tracta de trobar un grup de persones que es comprometi personalment
a pregar diàriament per les vocacions (hi ha una aplicació al mòbil que pot
ajudar-hi: Vocations GO). De manera comunitària es trobaran almenys
una vegada al mes per pregar junts per les vocacions. En la seva pregària
es comprometran, a més, a pregar per un seminarista concret de la diòcesi
que els serà designat. Amb el temps es vol promoure la trobada i coordinació
diocesana d’aquests grups que s’aniran creant a les parròquies.
Val la pena recordar que, a la nostra parròquia, des dels inicis de la diòcesi,
es té una sensibilitat especial per les vocacions, més encara tenint en
compte que diversos joves dels grups de la parròquia han descobert la
vocació i estan en el Seminari o són ja preveres. No oblidem que l’actual
Rector del Seminari, Mons. Salvador Cristau, havia estat Rector de la
Parròquia del Sant Esperit i que el Vice-rector, Mn. Emili Marlés, és també
vicari d’aquesta mateixa parròquia.
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Això ha portat a promoure diverses iniciatives en el si de la comunitat
cristiana, com per exemple dedicar el dijous a la pregària per les vocacions,
tant en les misses com en l’Exposició del Santíssim. A més, el primer
dimecres de cada mes, el Rosari que es resa a l’església de Sant Francesc
a les 7 de la tarda és també per les vocacions, i els diversos grups
d’espiritualitat i intercessió presents a la parròquia fomenten la pregària
per les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada.
Ara se’ns demana donar un pas i crear un grup estable de persones que
sostingui la pregària per les vocacions des de la nostra comunitat parroquial,
demanant al bon Déu que susciti entre els joves de la nostra comunitat el
desig de consagrar-se exclusivament al seu amor i al servei als altres, ja
sigui des del sacerdoci o des de la vida consagrada.
Les persones interessades a tractar aquest tema i crear aquest grup són
convidades a trobar-se el proper dimecres, dia 15 de març, a les 7 de la
tarda, a la sagristia de la Catedral.

celebracions
◗ Via Crucis. El Via Crucis del proper divendres,
dia 17 de març, a les 7 de la tarda serà per les
Vocacions Sacerdotals, en la proximitat del Dia
del Seminari.
◗ Festa de Sant Josep. Enguany la festa
litúrgica de Sant Josep se celebra el dilluns
20 de març al matí, ja que el 19 de març
coincideix amb el tercer diumenge de
quaresma. Encomanem en la pregària
l’Església, de la qual és patró, i el nostre bisbe,
amb motiu de la seva onomàstica.
◗ 24 hores per al Senyor. Un any més, ens
fem ressò de la invitació del Papa a dedicar
un temps especial de pregària davant el
Santíssim amb la possibilitat de confessar-nos
el divendres de la tercera setmana de
quaresma. En aquesta ocasió serà el divendres
24 de març. L’horari previst és: a 2/4 de 9 del
vespre, Exposició del Santíssim a l’altar major;
a les 9 del vespre, pregària amb els joves; a
2/4 d’11 de la nit, Rosari pels cristians
perseguits; i a les 12 de la nit, Benedicció
amb el Santíssim.
◗ Missa exequial. En la Missa del dilluns dia
6 de març, a les 8 del vespre, es va pregar
especialment per l’etern descans dels nostres
germans difunts Josep Batlle Roca, Pepita
Barahona Montero, Dolores Giménez Sánchez,
José López Hellín i José M. Pina Pascual.
També es va tenir un record en l’aniversari del
traspàs de Benet Porta i Rosa M. Roca.
Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Trobada europea de Lifeteen. Aquest cap de
setmana té lloc la trobada europea de Lifeteen
a Barcelona. Com va succeir l’any passat, la
trobada és organitzada pels responsables de
Lifeteen de la nostra parròquia al Seminari
Conciliar de Barcelona.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 17 de març,
a 2/4 de 7 de la tarda, es reunirà el grup de
visitadors de malalts que fan present el
missatge de Nostre Senyor i la vida de la
parròquia a un bon nombre de residències i a
persones particulars.
◗ Conferència sobre els cristians perseguits.
El proper dissabte, dia 18 de març, a 2/4 de
6 de la tarda, tindrà lloc a la Sala Capitular la
conferència organitzada pel Grup Avant de la
Federació de Cristians. En aquesta ocasió el
Sr. Giorgio Chevallard, delegat a la diòcesi
d'Ajuda a l’Església Necessitada, parlarà sobre
“Els cristians en zones conflictives. Com podem
ajudar-los?”
◗ Dia del Seminari. El proper cap de setmana,
l’Església celebra la Campanya del Seminari,
en la qual es demana que s’intensifiqui la
pregària i col·laboració amb aquesta institució
dedicada a la formació dels futurs preveres.
Dissabte, dia 18 de març, tindrà lloc al matí la
jornada de portes obertes al Seminari a partir
de les 10 del matí; i, a les 9 del vespre, a la
capella del Seminari, a Valldoreix, la Pregària
per les Vocacions. Som convidats a participar
en aquests actes.

CONFERÈNCIES QUARESMALS
Enguany les conferències quaresmals seran sobre el Missatge de Quaresma del papa Francesc
“La Paraula és un do, l’altre és un do”. Seran a ¼ de 8 del vespre, a la nau central, i seguidament
la Missa a la Capella del Santíssim.
✢ Dimecres 22 de març, a ¼ de 8 del vespre: L’altre és un do, a càrrec de Mons. Salvador
Cristau, Bisbe auxiliar.
✢ Dimecres 29 de març, a ¼ de 8 del vespre: El pecat ens encega, a càrrec de Mn. Fidel
Catalán, Vicari Episcopal.
✢ Dimecres 5 d’abril, a ¼ de 8 del vespre: La Paraula és un do, a càrrec de Mons. Josep
Àngel Saiz, Bisbe de Terrassa.
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