CLOENDA DE LA VISITA PASTORAL
La Visita Pastoral a la parròquia del Sant Esperit va començar el diumenge
3 de desembre amb la Benedicció de l’Exposició de Pessebres i ha finalitzat
el dimecres 17 de gener amb dues reunions amb grups. El moment central
ha estat la Missa Estacional, el divendres 8 de desembre, Solemnitat de la
Immaculada Concepció, a les 12 del migdia.
Durant aquests dies el Sr. Bisbe, ajudat pel seu Bisbe auxiliar, ha
mantingut 17 reunions amb un total de representants de 42 grups
constituïts a la parròquia. Un moment important ha estat la reunió amb
el Consell Pastoral, en què es troben representats els diferents àmbits
de la parròquia, i el Consell d’Economia. La major part de les reunions
han tingut lloc les dues setmanes prèvies al Nadal.
També ha visitat l’església de Sant Francesc, i ha celebrat la Missa, i
l’església de Sant Jaume en el Pla de Bonaire, així com el temple de la
Catedral, la Rectoria i dependències, l’arxiu parroquial i ha revistat els
llibres sagramentals. S’ha reunit amb els preveres que serveixen la
parròquia i ha saludat els col·laboradors en diferents àmbits. Ha visitat les
dues comunitats religioses presents en el territori parroquial, 4 escoles
concertades, tres clubs i una residència de gent gran.
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Han estat uns dies d’una gran intensitat pastoral per a totes aquelles
persones que hi han participat en representació de tota la comunitat
parroquial. El Sr. Bisbe s’ha interessat pel treball que es realitza des
dels diferents grups i àmbits; s’ha constatat, en les diverses reunions,
l’esforç que es realitza per renovar l’activitat pastoral, implementant-hi
nous mètodes i propostes, generant en alguns casos nous grups i activitats
parroquials. Tot i això s’ha reflexionat a la vegada sobre la importància de
créixer en la consciència que el sosteniment econòmic de la parròquia
depèn dels feligresos, que cal encara avançar a assegurar la continuïtat
en el treball amb infants i joves, i que en alguns grups cal treballar la
renovació de les persones.
S’ha reflexionat ensems sobre la necessitat de ser una església en sortida,
segons el terme encunyat pel papa Francesc. En aquesta línia s’ha valorat
molt positivament l’activitat caritativa i social envers els més febles i
necessitats, la recuperació de les processons pels carrers que fomenten
la devoció popular i la presència pública, i la dignificació de les
celebracions que fa que moltes persones en nombre creixent participin
en els actes religiosos a la Catedral.
Finalment, el Sr. Bisbe ha agraït la dedicació de tants cristians en la
missió de l’Església, fent notar que ens trobem en un moment propositiu
de la fe en la nostra societat. La seva presència i reflexió ha comportat
un impuls important per continuar vivint la nostra fe com a comunitat
parroquial, oberts a la nostra societat i conscients de la nostra missió
com a cristians que treballem per l’anunci de la Bona Nova als altres i
per la santificació de cadascú.

celebracions
◗ Cloenda de la Setmana de Pregària per la
Unitat dels Cristians. Dijous, 25 de gener, a les 7
de la tarda, Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar,
presidirà la Pregària de Vespres a la Catedral, amb
motiu de la cloenda de la Setmana de Pregària per
la Unitat dels Cristians. Hi participaran membres
de les altres confessions cristianes presents a la
diòcesi.
Amb aquest motiu, aquell dia l’Exposició del
Santíssim serà de les 6 a les 7 de la tarda.
◗ Exèquies. El dimecres 10 de gener, a les 3 de
la tarda, tingueren lloc les exèquies pel Sr. Elisardo
Pérez Ávalos, de 75 anys, que havia mort el dia 8.
El dissabte13 de gener, a les 12 del migdia, es
feren pel Sr. Jaume Verdaguer Morera, que morí
el dia 11 als 91 anys. I, finalment, dimarts passat,
16 de gener, a 2/4 de 4 de la tarda, s’oficiaren les
exèquies pel Sr. Lluís Barons Miranda, de 75 anys,
que havia mort el dia 14. Que al cel ens puguem
retrobar.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 15 de gener,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts Juana
Ávalos Urrutia, M. Carme Comerma Arnau, Juana
Garriga More, Lluís Morell Purroy, Elisardo Pérez
Ávalos, Magdalena Ruana Clua i Jaume Verdaguer
Morera. Descansin en pau.
◗ Propera ordenació de diaques permanents. El
diumenge, 25 de febrer, a les 6 de la tarda, a la
Catedral, el Sr. Bisbe ordenarà quatre nous diaques
permanents al servei de la diòcesi. Es tracta dels
Srs. Eduardo Pire, col·laborador a la parròquia del
Sant Esperit de Terrassa, Paolo Petrolillo,
col·laborador a les parròquies del Sant Esperit i la
Sagrada Família de Terrassa, Manuel Abat,
col·laborador a la parròquia de la Mare de Déu del
Roser de Les Fonts de Terrassa, i Pere Pardo,
col·laborador a la parròquia de Santa Maria de
Barberà. Encomanem-los en la pregària i
acompanyem-los amb la nostra presència.

activitats pastorals
◗ Trobada d’agents de pastoral de l’arxiprestat.
El diumenge 4 de febrer tindrà lloc a la parròquia
de Sant Josep la trobada anual dels agents de
pastoral i col·laboradors de les parròquies de
l’Arxiprestat de Terrassa. Enguany el tema de
reflexió serà l’exhortació “Amoris laetitiae” del
papa Francesc, que serà presentada pel P. Gaspar
Borda O. Carm. La trobada començarà a 2/4 de
5 de la tarda i acabarà a les 7 del vespre amb la
Pregària de Vespres.
◗ Trobada de catequistes. Divendres, dia 26 de
gener, al vespre, tindrà lloc una trobada festiva
dels catequistes amb motiu de la festa de Sant
Enric d’Ossó, patró dels catequistes. Participaran
en la Missa de les 8 del vespre i després tindrà
lloc un sopar de germanor.
◗ Fer-se subscriptor de la parròquia. Es recorda
que a l’entrada del temple es poden trobar les
butlletes per fer-se subscriptor de la parròquia i
d’aquesta manera contribuir que l’economia
parroquial disposi d’unes entrades fixes per fer front
a les despeses ordinàries de manteniment del
temple, del qual tots gaudim.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 22 de gener, a les
6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 24 de gener,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’estudis,
i Missa a les 7.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 26 de gener,
a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Escola de Pregària per a Joves. Divendres, 26
de gener, a les 9 del vespre, a la parròquia de
Sant Esteve de Granollers.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte vinent, 27 de
gener, a 2/4 de 9 del vespre.
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