TOT PREPARANT LA
SETMANA SANTA
L'Evangeli que s'ha proclamat abans de la processó (cf. Mt 21,1-11)
descriu Jesús baixant de la muntanya de les Oliveres muntat en un
pollí, que ningú havia muntat mai; el text posa l'accent en l'entusiasme
dels deixebles, que acompanyen el Mestre amb aclamacions festives;
i podem imaginar-nos certament com els nois i joves de la ciutat es van
deixar contagiar d'aquest ambient unint-se al seguici amb les seves
aclamacions. Jesús mateix veu en aquesta joiosa benvinguda una força
irresistible volguda per Déu i,als fariseus escandalitzats, els respon:
«Us dic que, si aquests callen, cridaran les pedres» (Lc 19,40).
Però aquest Jesús, que justament segons les Escriptures entra
d'aquesta manera a la Ciutat Santa, no és un il·lús que sembra falses
il·lusions, un profeta «new age», un venedor de fum; tot el contrari:
és un Messies ben definit, amb la fesomia concreta del servent, el
servent de Déu i de l'home, que va a la passió; és el gran Pacient del
dolor humà.
D’aquesta manera, cada vegada que també nosaltres celebrem el
nostre Rei, pensem en el patiment que ell haurà de patir en aquesta
Setmana. Pensem en les calúmnies, els ultratges, els enganys, les
traïcions, l'abandonament, el judici injust, els cops, els assots, la
corona d'espines ... i, en definitiva, el via crucis, que el portarà fins
a la crucifixió.
DIUMENGE V
DE QUARESMA
18 de març de 2018
IV Època - Número 533
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

Ell ho va afirmar clarament als seus deixebles: «Si algú vol venir amb
mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i em segueixi»
(Mt 16,24). Ell mai no va prometre honors i triomfs. Els Evangelis
són molt clars en aquest sentit. Ell sempre va advertir als seus amics
que el camí era aquest, i que la victòria final passaria a través de la
passió i de la creu. I el mateix ho apliquem a nosaltres. Per seguir
fidelment Jesús, demanem la gràcia de fer-ho no de paraula sinó
amb els fets, i de portar la nostra creu amb paciència, de no
rebutjar-la, ni desfer-nos-en, sinó de, mirant-lo a ell, acceptar-la i
portar-la cada dia.
(De l'homilia del papa Francesc el Diumenge de Rams de 2017)

celebracions
◗ Diumenge de Rams. El proper cap de setmana
s’inicien les celebracions de la Setmana Santa amb
el Diumenge de Rams. Pel que fa al Diumenge de
Rams, és bo recordar l’horari previst:
✢ Dissabte dia 24 de març:
- A 2/4 de 7 de la tarda: Missa familiar amb
Benedicció de Rams, amb la participació dels
infants de la catequesi i l’esplai i llurs pares.
- A les 7 de la tarda: Benedicció de Rams i Missa
a Sant Francesc.
- A 2/4 de 8 del vespre: Benedicció de Rams a
l’atri del temple i Missa.
✢ Diumenge dia 25 de març:
- A les 9 i a ¼ d’11 del matí: Benedicció de Rams
a l’atri del temple i Missa.
- A les 11 del matí: Benedicció de Rams i Missa
a Sant Francesc (en castellà).
- A les 12 del migdia: Benedicció de Rams a la
plaça Vella, i a 2/4 d’1, aproximadament, processó
i Missa, presidida per Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses, bisbe de Terrassa.
- A les 7 de la tarda: Vespres Solemnes.
- A les 8 del vespre: Benedicció de Rams a l’atri
del temple i Missa.
◗ Adoració a Sant Francesc. El dimecres dia 28
de març no hi haurà Adoració al Santíssim a
l’església de Sant Francesc.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 12 de març, en
la Missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment per l’etern descans dels nostres
germans difunts Constantino Arran Bartolomé i
Lluís Escudé Casadesús. Al cel siguin.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 19 de març,
a les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres. 21 de març,
a les 5 de la tarda. Seguidament, a les 6, Cercle
d’estudis.
◗ Adoremus. Dijous, dia 22 de març, a 2/4 de 9
del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 23 de març, a
les 6 de la tarda.

La parròquia desitja a tots els feligresos
una bona Setmana Santa i una feliç
Pasqua de Resurrecció!

activitats pastorals
◗ Nomenament a Matadepera. A partir d’aquesta
setmana, els mossens de la nostra parròquia
s’encarreguen també de la cura pastoral de la
parròquia de Sant Joan Baptista de Matadepera,
atès que Mn. Javier Fernández, fins ara rector, es
troba de baixa. Mn. Fidel Catalán ha estat nomenat
administrador parroquial. Aquesta situació fa que
els mossens redistribueixin la seva atenció per tal
de procurar que tant la parròquia del Sant Esperit,
com la de Sant Valentí i ara la de Sant Joan
Baptista siguin degudament ateses, amb la
col·laboració dels laics responsables dels diversos
àmbits pastorals en cada una de les comunitats.
◗ Altres nomenaments. Mn Eduardo Pire ha estat
nomenat diaca adscrit a la parròquia del Sant
Esperit, i Mn. Paolo Petrolillo diaca adscrit a
l’església de Sant Francesc.
◗ Canvis a la sagristia de la Catedral. Mn. Eduardo
Pire, diaca, ha començat a treball com a nou
sagristà de la Catedral, en substitució del Sr. Oriol
Barrachina, al qual agraïm de tot cor la seva
dedicació en aquests anys i li desitgem força i
encerts en la seva nova ocupació.
◗ Dia del Seminari. Aquest cap de setmana
l’Església celebra el Dia del Seminari. Es demana
a les comunitats parroquials la seva col·laboració
en el desvetllament de les vocacions, així com
també en la formació i acompanyament dels
seminaristes de la nostra diòcesi, a través de la
pregària i l’ajut econòmic.
◗ Conferència de Càritas diocesana. Dimarts, 20
de març, a les 6 de la tarda, tindrà lloc a la Sala
Capitular una conferència formativa organitzada
per Càritas Diocesana, oberta a tothom.
◗ Tercera conferència quaresmal. Tindrà lloc el
proper dimecres, dia 21 de març, a ¼ de 8 del
vespre, i serà impartida per Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses amb el títol “La Mare de Déu i el
pelegrinatge de la fe”. Amb aquest motiu el Rosari
a l’església de Sant Francesc es farà a les 6 de la
tarda i la Benedicció a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ XXV Concert de Quaresma. Divendres, dia 23
de març, a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc el
Concert de Quaresma. La Coral de Matadepera
interpretarà diverses obres del repertori litúrgic
de Setmana Santa i Pasqua. L’entrada és lliure,
però molt recomanable.
◗ Despatx parroquial. Els dies 26 i 28 de març
el despatx parroquial romandrà tancat.
◗ Butlletí. El Butlletí de la parròquia tornarà a
editar-se a partir del diumenge 8 d’abril, segon
diumenge de Pasqua.
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