INSTAL·LACIÓ DE COLUMBARIS
A LA CATEDRAL
L’any 2016 la Santa Seu va publicar la instrucció “Ad resurgendum cum
Christo” sobre la sepultura dels difunts i la conservació de les cendres en el
cas de cremació. El document analitza el fenomen creixent de la cremació
dels cadàvers dels difunts i les conseqüències que això comporta, i estableix
que, per a un cristià, “les cendres s’han de mantenir en un lloc sagrat, en
el cementiri, en una església o en un espai dedicat a aquesta finalitat per
l’autoritat eclesiàstica competent”(núm. 5). D’alguna manera això ajuda a
recuperar la tradició de situar les restes dels difunts al redós del temple
parroquial, ja que “la conservació de les cendres en un lloc sagrat pot ajudar
a reduir el risc de sostreure els difunts de la pregària i el record dels familiars
i de la comunitat cristiana “(núm. 5).
D’aleshores ençà en el Bisbat de Terrassa, com a d’altres bisbats d’arreu,
s’ha reflexionat sobre la possibilitat d’instal·lar columbaris per conservar
les cendres dels difunts en capelles laterals dels temples, criptes i espais
sagrats, tenint en compte les peticions que hi van arribant. Fruit d’això s’ha
elaborat una normativa per la qual s’han de regir tots els convenis que en
el futur les parròquies puguin contreure amb els promotors de columbaris.
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Pel que respecta al nostre temple, avui Catedral de la diòcesi, s’ha rebut la
petició per fer aquesta instal·lació, i s’ha tractat el tema en els organismes
del Bisbat i en el propi Consell Pastoral Parroquial. S’ha reflexionat sobre
la oportunitat d’acceptar aquesta petició, i s’ha valorat especialment la
repercussió pastoral que pot tenir facilitar a les famílies el fet de disposar
d’un lloc on conservar les cendres i ajudar a mantenir la pregària i la
participació en les celebracions. S’ha cercat aleshores l’espai més adient
per a la seva instal·lació, sense que això comporti alterar l’activitat ordinària
del temple.
Amb tot això, sembla que el lloc més adient per instal·lar els columbaris és
en una part de l’ampli espai que avui ocupa el Museu de la Catedral, a
l’antiga capella del Sant Crist. Això comporta la reubicació d’algunes peces
del Museu dintre el propi espai i també en el temple, com per exemple, la
imatge de la Mare de Déu de la Pietat, restaurada recentment i que en la
seva nova ubicació de forma provisional ens mou a la pregària i a la devoció.
L’accés es mantindrà com està actualment, i els horaris de visita no afectaran
les celebracions.
Confiem, com sempre, en la bona acollida d’aquesta iniciativa també pastoral
i que pot propiciar l’apropament de més persones al temple perquè, tot
pregant pels seus difunts i servant la seva memòria, puguin també acostar-se
a la vida de la comunitat cristiana que prega i celebra el do de la Vida que
Déu ens ha donat amb la Mort i Resurrecció del seu Fill.

celebracions
◗ Festa de la Mare de Déu del Roser. Aquest
dissabte, dia 7 d’octubre, se celebra la festa de
la Mare de Déu del Roser, patrona de la Schola
Cantorum de Terrassa. Amb aquest motiu la
Schola Cantorum participarà en la Missa de les 9
del matí i en acabar es cantaran els goigs del
Roser.
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, rebran el baptisme els infants Eiran
Romero Millanes i Iker Rodríguez Lara.
◗ Festa de la Mare de Déu del Pilar. Dijous, dia
12 d’octubre, festa de la Mare de Déu del Pilar,
Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidirà la
missa a les 12 del migdia a la Catedral amb la
participació dels membres del Centre Aragonès
de Terrassa.
◗ Casament. El proper dissabte, dia 14 d’octubre,
a les 12 del migdia, contrauran matrimoni Alberto
Navarro Martos i M. Dolores Díaz Arroyo.
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana. El
proper diumenge, dia 15 d’octubre, memòria de
Santa Teresa de Jesús, se celebra, en la missa
de les 12 del migdia, la festa de l’Arxiconfraria
Teresiana.
◗ Ordenació presbiteral. Diumenge que ve, dia
15 d’octubre, a les 6 de la tarda, el Sr. Bisbe
conferirà el sagrat orde del presbiterat als diaques
Mn. Carlos Valenciano i Mn. Víctor Galindo.
Encomanem-los en la pregària i acompanyem-los
en la celebració. 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.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 2 d’octubre,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar per
l’etern descans de la nostra germana difunta
Núria Vacarisas Galtés. Al cel sigui.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 11 d’octubre, a
les a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’estudis,
i Missa a les 7.

activitats pastorals
◗ Recessos d’Emaús. Els dies 3, 4 i 5 de novembre
tindrà lloc el primer Recés d’Emaús organitzat per
la nostra parròquia per a noies. Serà a la Casa
d’Espiritualitat de la Sagrada Família de Rubí. Les
persones interessades a participar-hi poden
contactar amb Mn. Fidel.
◗ Consell Pastoral Parroquial. El dimarts dia 17
d’octubre, a les 8 del vespre, tindrà lloc la reunió
ordinària del Consell Pastoral de la parròquia per
tractar especialment sobre la propera Visita
Pastoral, que tindrà lloc durant el mes de
desembre.
◗ Economia. La situació de l’economia parroquial
demana sempre un esforç responsable als cristians
que ens beneficiem de les activitats i que participem
en les celebracions. Es recorda que, a més de les
aportacions dels feligresos en les misses, també es
pot col·laborar fent-se subscriptor de la parròquia
amb una aportació fixa, o bé a través de donatius a
un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

moviment de tresoreria
SETEMBRE 2017
Ingressos
Col·lecta 03/09
Col·lecta 10/09
Col·lecta 17/09
Col.lecta 24/09
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

1.303,29
1.235,54
1.711,13
1.531,08
2.282,18
716,00
1.811,85
10.591,07

Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà

2.324,06
1.544,51
1.832,92
4.249,69

Total sortides

9.951,18

Diferència
Dèficit acumulat

639,89
3.454,49

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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