LA DEFENSA DE LA VIDA
213.Entre aquests febles, que l'Església vol cuidar amb predilecció, hi ha també
els nens per néixer, que són els més indefensos i innocents de tots, als quals avui
se'ls vol negar la seva dignitat humana amb vista a fer amb ells el que es vulgui,
traient-los la vida i promovent legislacions perquè ningú no pugui impedir-ho.
Freqüentment, per ridiculitzar alegrement la defensa que l'Església fa de les seves
vides, es procura presentar la seva postura com quelcom ideològic, obscurantista
i conservador. Tanmateix, aquesta defensa de la vida per néixer està íntimament
lligada a la defensa de qualsevol dret humà. Suposa la convicció que un ésser
humà és sempre sagrat i inviolable, en qualsevol situació i en cada etapa del seu
desenvolupament. És un fi en si mateix i mai un mitjà per resoldre altres dificultats.
Si aquesta convicció cau, no queden fonaments sòlids i permanents per defensar
els drets humans, que sempre estarien sotmesos a conveniències circumstancials
dels poderosos de torn. La sola raó és suficient per reconèixer el valor inviolable
de qualsevol vida humana, però si a més la mirem des de la fe, «tota violació de
la dignitat personal de l’ésser humà crida venjança davant Déu i es configura com
a ofensa al Creador de l'home».
214. Precisament perquè és una qüestió que fa a la coherència interna del nostre
missatge sobre el valor de la persona humana, no ha d’esperar-se que l'Església
canviï la seva postura sobre aquesta qüestió. Vull ser completament honest respecte
d'això. Aquest no és un afer subjecte a suposades reformes o «modernitzacions».
No és progressista pretendre resoldre els problemes eliminant una vida humana.
Però també és veritat que hem fet poc per acompanyar adequadament les dones
que es troben en situacions molt dures, en què l'avortament se’ls presenta com
una ràpida solució a les seves profundes angoixes, particularment quan la vida
que creix en elles ha sorgit com a producte d'una violació o en un context d'extrema
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pobresa. Qui pot deixar de comprendre aquestes situacions de tant de dolor?
216. Petits però forts en l'amor de Déu, com sant Francesc d'Assís, tots els cristians
som cridats a cuidar la fragilitat del poble i del món en què vivim.
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Papa Francesc, a l’exhortació “Evangelii gaudium” (2013)

MISSA A FAVOR DE LA VIDA
L’alegria de l’amor es viu en família: Diumenge, 26 de març, a les 5 de
la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, convocada
pels Bisbes de Catalunya a través de les delegacions episcopals de pastoral
familiar

celebracions
◗ Celebració de la Dominica Laetare. Aquest
diumenge la Schola Cantorum de Terrassa organitza
la tradicional celebració de la Dominica Laetare a les
11 del matí a les esglésies de Sant Pere. Enguany
presideix la celebració el Dr. Armand Puig, Rector
de l’Ateneu Universitari Sant Pacià.
◗ Via Crucis. Cada divendres, a les 7 de la tarda, té lloc
el Via Crucis, a la Catedral.
◗ Pregària de Vespres per les Vocacions. El proper
diumenge, dia 2 d’abril, a les 7 de la tarda, la Pregària
de Vespres serà per les Vocacions. El Grup de Pregària
per les Vocacions, recentment constituït a la nostra
parròquia, s’hi farà present, així com totes les persones
que vulguin ajuntar-s'hi amb aquesta intenció de
pregària.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 20 de març, en
la Missa de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern
descans de José Nieto Montero, Joan Font Mercader
i Maria Salmeron Cortés. Descansin en pau.

agenda
◗ Equip del CPM. Dimarts, dia 28 de març, a les 9
del vespre.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, dia 30 de
març, a les 7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Reunió de Portants del Sant Crist i noves
incorporacions. Dijous, dia 30 de març, a 2/4 de 9 del
vespre, tindrà lloc a la sagristia la reunió de Portants
del Sant Crist per al Via Crucis del Divendres Sant.
Les persones interessades a incorporar-s'hi i
participar-hi, poden assistir a la reunió en què se’ls
n'informarà degudament. Portar la imatge del Sant
Crist és un exercici que no demana un gran esforç
físic, però que comporta una gran vivència espiritual
interior.
◗ Conferència de quaresma a l’Arxiconfraria Teresiana.
Diumenge que ve, dia 2 d’abril, a les 6 de la tarda,
Mn. Fidel Catalán pronunciarà la conferència “No
tancar la porta a la Misericòrdia de Déu”, als locals
de les Teresianes al C. Topete 25.
◗ Campanya per la restauració de la imatge de la
Mare de Déu dels Dolors. Les persones interessades
a col·laborar econòmicament en la restauració de la
imatge poden fer arribar els seus donatius al núm. de
compte ES50 2100 3385 3122 0016 9536.
◗ XXIV Concert de Quaresma de la Catedral. Tindrà
lloc el divendres dia 7 d’abril, a 2/4 de 10 de la nit. En
aquesta ocasió, CATERVA, Cor de Cambra de La Seu
d'Urgell, sota la direcció d' Amàlia Sanz. Concert molt
recomanable i d’entrada lliure.

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 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.
Amb motiu de les conferències quaresmals el Rosari a l’Església de Sant Francesc s’avança a les 6 de la
tarda i la Benedicció amb el Santíssim a 2/4 de 7 de la tarda.
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