OBRES DEL TOT URGENTS
I NECESSÀRIES
Benvolguts feligresos,
M’adreço a vosaltres per fer-vos coneixedors d’una situació delicada que ha comportat
prendre unes decisions ràpides i urgents.
Les pluges que van caure a la ciutat de Terrassa el proppassat mes de febrer van
malmetre notablement el lloc on hi ha quadres elèctrics del temple catedralici i van
ocasionar desperfectes. Es va fer una actuació d’urgència, donat el perill que aquesta
situació podia ocasionar. Ara bé, el mal ja estava fet i, per tant, cal fer una actuació a
fons i a llarg termini per tal d’evitar curtcircuits i possibles incendis.
Al mateix temps, i com a conseqüència d’una falta de manteniment, han tingut lloc
diversos despreniments dels revocats que cobreixen el sostre de la nau central del
temple a causa de les infiltracions d’aigua en els baixants del temple, ja que la teulada
es troba en bon estat. El mateix ha succeït a la Capella del Santíssim i en aquest cas
afecta, a més, la seva teulada, que no havia estat reparada encara. Aquesta falta de
manteniment és pel fet de no disposar dels recursos econòmics necessaris – i arrossegar
un deute no eixugat del tot- que, per altra banda, podríem tenir si tothom fos conscient
de la seva necessitat, segons les possibilitats de cadascú.
Una actuació i altra són del tot urgents, i el seu pressupost global puja a 76,473 euros,
desglossats en 23,618 per als quadres elèctrics i 52,855 euros per a les actuacions a
les teulades i baixants, més l’IVA corresponent. Donat que era urgent iniciar les obres,
s’ha demanat un ajut al Bisbat. A hores d’ara les obres ja han començat a la Capella
del Santíssim, com s’haurà pogut comprovar.
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La situació certament és delicada i ja fa temps que s’intenta des del Consell d’Economia
conscienciar la comunitat cristiana de la responsabilitat de cadascú en el manteniment
de la casa de Déu. Potser ha arribat el moment de prendre’n consciència! Més encara
quan un servidor s’ha trobat fins i tot amb la grata sorpresa de persones d’altres
confessions religioses que col·laboren en el manteniment del nostre temple perquè
diuen que els cristians fem el bé. Voleu dir que això no ens ha d’estimular encara més
a ser veritablement responsables de la casa de Déu?
Com sempre, els ajuts de tothom seran benvinguts, i en aquest cas permeteu-me que
em dirigeixi personalment a cadascú de vosaltres per demanar la vostra col·laboració.
Sé que respondreu a l’alçada de les circumstàncies.
Ben vostre

Mn. Fidel Catalán, Rector

celebracions
◗ Celebracions d’aquest cap de setmana. Aquest
dissabte no se celebra la Missa Familiar a 2/4 de
7 de la tarda en escaure’s el pont de l’1 de maig.
El dia 1 de maig se celebrarà la Missa a les 9 del
matí i a les 8 del vespre, i a les 12 del migdia
tindran lloc les Primeres Comunions dels alumnes
del Col·legi Airina.
◗ Confirmacions d’alumnes del Col·legi Viaró. El
proper dijous, dia 4 de maig, a 2/4 de 6 de la tarda,
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, administrarà
el sagrament de la Confirmació a un grup
d’alumnes del Col·legi Viaró de Sant Cugat del
Vallès.
◗ Casament. El proper dissabte, dia 6 de maig, a
les 5 de la tarda, contrauran matrimoni Eduard
Meifrén Figueredo i Mariona Amescua Amat.
◗ Ordenació diaconal. El diumenge 14 de maig,
a les 6 de la tarda, a la Catedral, Mons. Saiz
Meneses conferirà el Sagrat Orde del Diaconat als
seminaristes Carlos Valenciano i Victor Galindo. En
Carlos Valenciano col·labora pastoralment en la
nostra parròquia i en la de Sant Valentí.
Encomanem-los en la pregària i acompanyem-los
aquell dia.
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.
◗ Exèquies. El divendres 21 d’abril, a 2/4 de 5
de la tarda, se celebraren les exèquies per la
Sra. Júlia Amat Badrinas, que havia mort el dia
anterior als 93 anys. Encomanem-la a la
misericòrdia de Déu.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 24 d’abril,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts Júlia
Amat Badrinas, Carme Comerma Castella, Joan
Costa Costa, Josep Giralt Pelegrí, Juanita Hidalgo
Salvador, Montserrat Lluch Riera i José Rivera
Vivas. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Convivències de joves. Aquest cap de setmana
té lloc la convivència dels grups de Formació
Permanent, que es trobaran uns dies al Casal del
Roser a Gisclareny.
◗ Inscripcions a colònies. Tindran lloc els dissabtes
6 i 13 de maig, a 2/4 de 8 del vespre, després de
la Missa Familiar. Les colònies seran entre els dies
15 i 22 de juliol a Castellnou del Bages.
◗ Inscripcions a la peregrinació de joves a Fàtima.
Els adolescents i joves que vulguin participar en la
peregrinació diocesana de joves d’aquest estiu
poden inscriure-s'hi el divendres a la tarda en
horari de les activitats de joves. Enguany la
peregrinació, presidida pel Sr. Bisbe, serà a Fàtima
entre els dies 24 de juliol i 2 d’agost.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de setmana
tindrà lloc la col·lecta extraordinària mensual que,
com heu pogut comprovar en l’editorial d’aquest
Butlletí, demana de cadascú una aportació encara
més generosa. La casa de Déu ha d’estar en les
millors condicions possibles, semblantment – com
a mínim!- a com estan les nostres llars particulars.
Això demana de cadascú un esforç responsable
com a cristians.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 3 de maig,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’estudis,
i Missa a les 7.
◗ Pregària de Justícia i Pau. Dimecres, dia 3 de
maig, a 2/4 de 8 del vespre, a l’església de Sant
Francesc.
◗ Pregària de Vespres per les Vocacions. Diumenge
vinent, dia 7 de maig, a les 7 de la tarda, a la Capella
del Santíssim.
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