TOT REFLEXIONANT EN ACABAR EL CURS
L’arribada de l’estiu i l’acabament d’un bon nombre de les activitats dels
grups parroquials esdevé una ocasió propícia per reflexionar i fer balanç
d’aquest curs, posant la mirada en les perspectives que, ben segur, ens
oferirà el nou curs.
Aquest curs, certament, ha comportat una sèrie de novetats. La Visita
Pastoral del nostre Bisbe, que va tenir lloc entre els dies 8 de desembre i
17 de gener, ha estat, sens dubte, l’esdeveniment més sobresortint. Mons.
Saiz Meneses, ajudat per Mons. Salvador Cristau, va visitar la parròquia, va
celebrar-hi l’Eucaristia i es va reunir amb tots els grups constituïts; així va
poder conèixer de prop la intensa vida parroquial i va impulsar la renovació
pastoral. Cal destacar, a més, les incorporacions de Mn. Guillem López com
a nou vicari, que donà continuïtat al treball amb joves; i, més darrerament,
la de Mn Eduard Pire com a nou diaca adscrit. A nivell pastoral ha estat
novetat la consolidació dels Recessos d’Emaús com una proposta de renovació
personal i comunitària, la creació d’un grup de reflexió de Càritas, la
consolidació d’altres grups d’adults, i tot el treball que des dels diversos
àmbits i grups s’ha realitzat per viure i transmetre la fe a infants, joves i
adults, així com les celebracions de la fe. De tot això, en donem gràcies a
Déu.
Vull fer una menció especial a la col·laboració prestada a la parròquia de
Sant Joan Baptista de Matadepera des del mes de març, quan vàrem
assumir-ne l’administració parroquial fins a l’arribada del nou rector. No ha
estat fàcil combinar les coses, i probablement algunes activitats se n’hauran
ressentit, però vull agrair la col·laboració de tots, especialment dels mossens.
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Un tema en el qual ens cal millorar, però, és la conscienciació sobre la
nostra responsabilitat en el manteniment de les activitats i del temple.
Formem part d’una comunitat parroquial amb moltes despeses ja que,
lògicament, hi ha molta activitat i, a més, gaudim d’un temple únic i amb
molt bones condicions. Estic segur que hi ha molts cristians que col·laboren
en el que poden, però també penso que n’hi ha que potser podrien
col·laborar-hi més. En tot cas, és una qüestió que pertoca a la consciència
personal de cadascú, a la qual em remeto.
El moment present ens mou, però, a continuar el nostre treball amb intensitat.
L’estiu, especialment, comporta la realització d’un bon nombre d’activitats
adreçades especialment als adolescents i joves, que en gran nombre
participaran en colònies, campaments, convivències i rutes. També serà
ocasió per a la reflexió i preparació del nou curs, i especialment per al
descans i la convivència, per a la pregària i la lectura, que ens ajudarà per
a la nova etapa que començarà amb el proper curs.
Finalment, permeteu-me, en el context d’aquest cap de setmana, desitjar-vos
a tots una bona festa major i que gaudiu d’uns dies de descans, de germanor
i tranquil·litat, de vida familiar.
Cordialment
Mn Fidel Catalán, rector

celebracions
◗ Festa Major. El proper diumenge, dia 1 de juliol, tindrà
lloc la Festa Major de la ciutat en honor de Sant Pere,
Sant Cristòfol i Sant Valentí, patrons de Terrassa. Amb
aquest motiu l’horari de les celebracions a la Catedral
queda de la següent manera:
❉ Dissabte, dia 30 de juny:
- Missa de vigília, a 2/4 de 8 del vespre.
❉ Diumenge, dia 1 de juliol:
- Missa a les 9 del matí
- Ofici de Festa Major, a les 10 del matí, presidit per
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa i
concelebrada pels preveres presents. Els cants aniran a
càrrec de la Massa Coral de Terrassa sota la direcció de
Reinaldo Osorio, que interpretarà les parts de la Missa
de la Suite litúrgica d’E. Butler, en l’ofertori Alta Trinita
Beata, anònim del segle XV i en la comunió Ave Verum
de W. A. Mozart; i, en acabar, es cantaran els Goigs en
honor de Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant Valentí.
- Missa a les 12 del migdia.
- Missa a les 8 del vespre.
❉ Dilluns, dia 2 de juliol:
- Missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre.
- Missa exequial, a les 12 del migdia, en sufragi pels
difunts de la ciutat d’aquest darrer any.
◗ Baptismes. Els diumenges 8, 15 i 22 de juliol, a les 6
de la tarda.
◗ Casaments. El dissabte 7 de juliol, a les 6 de la tarda,
Alberto Camenforte López i Maria Castillo Pereyra; el
dissabte 21 de juliol, a les 12 del migdia, Albert Soto Bruñon
i Núria Rollo Vila; i a les 6 de la tarda, Juan Antonio Amaya
Morales i Nieves Vega Folch.
◗ Missa amb motiu de 50 aniversari de la Confraria
de Lourdes. El diumenge 8 de juliol, a les 8 del vespre,
amb presència del ciri votiu, que s’oferirà al Santuari de
Lourdes.
◗ Missa del Sr. Bisbe al Pla de Bonaire. El diumenge 22
de juliol, a la 1 del migdia, i trobada amb els responsables
del temple.
◗ Solemnitat de Sant Jaume apòstol. El dimecres 25
de juliol se celebrarà el catorzè aniversari de l’entrada
de Mons. Saiz Meneses com a primer bisbe de Terrassa.
Es tindrà present en la pregària en cada una de les
celebracions.

activitats pastorals
◗ Contractar un nou sagristà. A partir del mes de setembre,
la parròquia haurà de contractar un nou sagristà per a
l’atenció del temple i les celebracions. Es tracta d’una feina
remunerada amb uns horaris establerts i unes tasques
assignades. Les persones interessades es poden adreçar
a qualsevol dels mossens de la parròquia i presentar el
seu currículum durant aquest mes de juliol.

◗ Concert de Puericantors. Amb motiu de la Trobada
Europea de Puericantors que tindrà lloc a la ciutat de
Barcelona la segona setmana del mes de juliol, diverses
ciutats acolliran concerts de corals de diferents llocs
d’Europa. A la nostra Catedral, el dijous 12 de juliol, a
les 7 de la tarda, tindrà lloc el concert que oferiran les
corals alemanyes Singschule DoReMi Waldshut,
Jugendchor Soleil Lauchringen, Jugendchor St. Fidelis/
St. Johann Sigmaringen, Jugendchores Vocamundus
Sigmaringendorf, i el Coro Rey Sancho de Tafalla.
◗ Economia. Les intenses pluges caigudes en el mes de
juny han malmès seriosament el terra de parquet de la
Sala Capitular de la Catedral. Properament s’haurà de fer
una intervenció per substituir-lo i reforçar la teulada
corresponent. De moment aquesta sala ha quedat
inutilitzada. Des del Consell d’Economia s’està estudiant
el tema, el cost de les obres i el seu finançament, i es
demana la generositat dels feligresos per tal de sufragar
costos d’aquestes obres. Es pot col·laborar amb donatius
puntuals, en les col·lectes setmanals, fent-se subscriptor
de la parròquia amb les butlletes que es troben a l’entrada
del temple i 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.

agenda del mes de juliol
◗ Dimecres dia 4. Junta de la Federació, a les 5 de la
tarda.
◗ Divendres dia 6. Consell Pastoral Parroquial, a 2/4 de
9 del vespre.
◗ Del dilluns 9 al dissabte 14. Convivència d’adolescents
i joves a Gisclareny.
◗ Del dijous 12 al diumenge 15. Campaments i Ruta
dels adolescents.
◗ Del diumenge 15 al diumenge 22. Colònies de l’Esplai 0.5.
◗ Dimecres dia 18. Assemblea de la Federació a les 5
de la tarda.
◗ Divendres dia 20. Consell d’Economia a les 6 de la
tarda.
◗ Del dilluns 23 al diumenge 29. Peregrinació
diocesana de joves a Loiola i Javier.

horaris del mes de juliol
◗ Celebració de l’Eucaristia. Cada dia, a les 8 del matí,
les 12 del migdia i les 8 del vespre. El dissabte, a les 9
del matí i a 2/4 de 8 del vespre. El diumenge, a les 9 i a
les 10 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
A l’església de Sant Francesc: dissabte, a les 7 de la
tarda, i diumenge, a les 11 del matí (en castellà).
◗ Durant els tres mesos d’estiu no hi haurà pregària
comunitària de Laudes els dies feiners ni de Vespres els
festius. Es manté l’Exposició del Santíssim, el dijous a
les 6 de la tarda, i l’horari de confessions (de 7 a 8 de la
tarda, excepte dissabtes).
◗ Despatx parroquial. cada dimecres, de 6 a 8 del vespre.
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