LA MARE DE DÉU DE
FÀTIMA
A les acaballes del mes de maig, dedicat tradicional a la Mare de Déu, i tot
fent memòria del centenari de les aparicions a Fàtima que s’ha complert
enguany, dediquem aquest editorial, precisament, a la devoció mariana
fent-nos ressò del missatge de Maria a aquells pastors a la Cova d’Iria.
Les aparicions de la Mare de Déu a Lucia, Jacinta i Francisco s’emmarquen
entre el 13 de maig i el 13 d’octubre de l’any 1917, quan Europa es troba
immersa en la Primera Guerra Mundial. El missatge de Maria a aquells tres
pastors és una invitació a la conversió i el penediment davant les calamitats
del món i a pregar intensament amb el Rosari. Al mateix temps va demanar
la construcció d’una capella, que amb el pas dels anys ha esdevingut un
Santuari que han visitat milions de pelegrins, entre ells els papes Pau VI, Joan
Pau II, Benet XVI i, darrerament, Francesc. Durant la darrera aparició, el 13
d’octubre de 1917, va tenir lloc el miracle del sol, seguit per més de 70.000
persones.
Posteriorment Lucia, l'única supervivent dels tres pastors ja que els altres dos
van morir molt joves, va posar per escrit els anomenats tres misteris de Fàtima,
revelacions de la Mare de Déu als tres pastors. El primer feia referència a una
visió de l’infern i el segon a la invitació a la salvació, a la pau i la conversió de
Rússia. El tercer secret es va guardar més de temps, i en fer-se públic sota el
pontificat de Sant Joan Pau II, la interpretació del que era aleshores Cardenal
Joseph Ratzinger és que tracta sobre els perills que amenacen la fe i la vida
dels cristians per tot el món.
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El papa Francesc, en la visita que ha realitzat enguany amb motiu del centenari
de les aparicions, ha convidat en les seves paraules a perseverar en la fe i a
viure la vida com un pelegrinatge, prenent com a model la Mare de Déu.
Reflexiona sobre la humilitat i la tendresa com les virtuts dels forts, no pas dels
febles, i convida a redescobrir, com Maria, la Llum de Déu, que habita en el
cor de cadascú i fa que esdevinguem sentinelles enmig del món com a Església
missionera i acollidora, que surt a les perifèries per cercar els malalts i els més
necessitats.
Amb motiu del centenari de les aparicions, la nostra diòcesi peregrinarà al
Santuari de Fàtima en dos moments, en acció de gràcies per la presència i
acompanyament maternal de Maria en les nostres vides. Entre els dies 24 de
juliol i 2 d’agost ho faran els joves, i entre els dies 9 i 12 de novembre, els
adults. Ambdues peregrinacions seran presidides pel nostre Bisbe. Les
inscripcions per la peregrinació de joves ja estan obertes. Per la peregrinació
del mes novembre les inscripcions s’obriran properament.

celebracions
◗ Solemnitat de l’Ascensió del Senyor. Amb
motiu de l’Ascensió del Senyor, aquest diumenge
la Schola Cantorum de Terrassa acompanyarà amb
els seus cants la Missa de les 12 del migdia.
◗ Unció dels malalts. El diumenge dia 11 de
juny, a les 12 del migdia, tindrà lloc la Celebració
Comunitària de la Santa Unció a la Catedral. Les
persones que vulguin rebre aquest sagrament
s’han d’inscriure en el despatx parroquial, a la
sagristia o comunicant-ho a algun membre del
grup de Pastoral de la Salut.
◗ Solemnitat de la Pentecosta. El proper diumenge,
dia 4 de juny, a les 8 del vespre, Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses presidirà la Missa a la Catedral amb
motiu de la Pentecosta, festa titular de la Catedral
i parròquia del Sant Esperit i Jornada d’Apostolat
Seglar.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 22 de maig,
en la Missa de les 8 del vespre s’ha pregat
especialment per l’etern descans dels nostres
germans difunts Maria Asunción Chueca Molia,
Margarita Gumà Grau, Concepció Huguet Moll,
Maria Antònia Raventós Puig i Josep Antoni Roger
Casals. Descansin en pau.

agenda
◗ Equip del CPM. Dimecres, dia 31 de maig, a les
9 del vespre.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 2 de juny, a
les 6 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 2 de juny, a
2/4 de 7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària
mensual per sufragar les despeses ocasionades
per les obres que s’estan realitzant a la Capella del
Santíssim en aquests moments i que continuaran
amb els baixants de la nau central i els quadres
elèctrics, tal com es va anunciar oportunament,
amb un import total de 76.473 euros més IVA. Es
pot col·laborar també a través de donatius al
compte: 0182- 1786- 13- 02000130534 del BBVA,
al compte ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de
La Caixa, o bé fent-se subscriptor de la parròquia
amb les butlletes que es troben a l’entrada del
temple.
◗ Consell Pastoral Parroquial. El proper dijous,
dia 1 de juny, a les 8 del vespre, tindrà lloc la
reunió ordinària del Consell Pastoral en la qual es
tractaran temes sobre les activitats pastorals de
la parròquia, l’economia i el patrimoni, i les
previsions per a final de curs i estiu en les diverses
activitats previstes.
◗ Jornada diocesana d’Apostolat Seglar. El proper
diumenge, 4 de juny, tindrà lloc la Jornada
d’Apostolat Seglar amb motiu de la Pentecosta. Els
membres de grups, moviments i associacions
presents a la diòcesi són convocats a les 5 de la
tarda a les esglésies de Sant Pere per fer una visita
guiada, i seguidament tindrà lloc la trobada en què
es presentarà el lema “Sortir per caminar”. A 2/4
de 7 de la tarda, s’iniciarà un recorregut a peu fins
a la Catedral amb diverses parades per reflexionar.
A les 8 del vespre, es participarà en la Missa que
el Sr. Bisbe presidirà a la Catedral.

◗ Reunió de monitors de colònies. Dissabte vinent,
dia 3 de juny, a 2/4 de 8 del vespre.
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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