MANTENIR VIVA LA MEMÒRIA
DELS QUE ENS HAN FORJAT
EL Sr. Oriol Badia (Matadepera, 1933) acaba de publicar l’obra
Francesc de P. Badia i Tobella, ferm cristià i excel·lent patriota. Es
tracta d’una biografia exhaustiva i ben documentada sobre la vida
del seu pare, el Sr. Francesc de Paula Badia i Tobella (Olesa de
Montserrat, 1896- Terrassa, 1936). La publicació ha anat a càrrec
de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, en la seva col·lecció
Biblioteca Abat Oliva, 136.
En aquesta obra l’autor ressegueix la trajectòria vital d’una persona
íntimament vinculada a la ciutat de Terrassa i a la parròquia del Sant
Esperit. El Sr. Badia, nascut a Olesa de Montserrat, format
religiosament a l’entorn de Montserrat i oblat benedictí des de l’any
1920, va guanyar les oposicions a notari i s’instal·là a Terrassa amb
la seva família l’any 1925, on exercí la seva professió de notari com
una veritable missió en la qual traspuava la seva profunda
espiritualitat. Des de la seva arribada es va implicar profundament,
com a bon cristià, en la vida parroquial, com a col·laborador, primer,
del prior Dr. Morera i, posteriorment, del regent Dr. Sanahuja.
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El mateix any 1925 entrà a formar part de l’obra d’Exercicis
Parroquials, fundada feia pocs anys, el 1922, pel P. Vallet, i esdevingué
el president de la Lliga de la parròquia l’any 1927 fins a l’any 1930.
Imbuït per la reforma litúrgica propiciada des del Monestir de
Montserrat, també s’interessà per la Schola Cantorum, ajudà a la
seva prosperitat, i en fou el president entre els anys 1931 i el 1935.
Sota la seva presidència se celebrà per primera vegada la Dominica
Laetare a les Esglésies de sant Pere l’any 1934, una celebració que
amb el pas dels anys encara hi perdura amb una gran qualitat musical
i litúrgica. A la vegada fou protector i promotor de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya que creà el Grup Avant a la Parròquia. I encara
cal ressenyar les seves intenses col·laboracions en el Centre Social
(El Social) amb les seves vibrants i documentades conferències i a
través dels seus articles a la seva revista “La Creuada”, defensant
l’Església dels atacs subversius que patia amb l’adveniment de la
Segona República.
Un home que evolucionà des del tradicionalisme fins a la democràcia
cristiana, i posà en pràctica els ensenyaments de la doctrina social
de l’Església, plasmada en aquells moments en l’encíclica
Quadragesimo anno del papa Pius XI, i que es troba en l’origen del
partit Unió Democràtica de Catalunya, del qual ell fou conseller
nacional.

En els inicis de la Guerra Civil fou detingut i les seves paraules foren prou eloqüents: ''Si és
per això sí: sóc catòlic, catòlic creient, contestà el pare, amb aplom i veu ferma'', relata l’autor
del llibre. El 24 de juliol de 1936 lliurà la seva vida martirialment a mans d’un escamot de la
FAI. El seu fill afirma en el llibre que la seva mort fou la coronació de la seva intensa vida tan
dedicada al altres, a allò que tant estimava: la família, la pàtria, l’Església i, per damunt de
tot, Déu. Les seves restes descansen, des de l’any 1960, a la Capella que edificà a Matadepera
l’any 1936. La seva vida transcendeix la seva trajectòria humana i resplendeix amb el pas dels
anys gràcies a aquells que mantenen viva la seva memòria.

celebracions
◗ Missa de cloenda del Recés d’Emaús.
Aquest diumenge, a 2/4 de 6 de la tarda, té
lloc a la Catedral la Missa de cloenda del
primer Recés d’Emaús del curs, organitzat per
la parròquia del Sant Esperit.
◗ Solemnitat de Tots Sants. Dijous, dia 1 de
novembre, se celebra la Solemnitat de Tots
Sants. L’horari de les celebracions serà:
❋ Dimecres, dia 31 d’octubre: missa de vigília
a les 8 del vespre.
❋ Dijous, dia 1 de novembre: missa a les 9
i a les 10 del matí, a les 12 del migdia,
presidida pel Sr. Bisbe, i a les 8 del vespre.
◗ Commemoració dels Fidels Difunts. El dia
2 de novembre, divendres, l’Església prega
pels seus difunts. L’horari de les celebracions
serà com els dies de fèria: a les 8 del matí, a
les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
Convidem d’una manera especial a participar
en la missa de les 8 del vespre les famílies
que han sofert la pèrdua d’un ésser estimat
durant aquest darrer any.
◗ Exèquies. El proppassat dilluns, 22
d’octubre, a les 4 de la tarda, tingueren lloc
les exèquies per la Sra. Montserrat Morera
Garcia, que havia mort el dia anterior als 88
anys. Descansi en pau.

agenda
◗ Consell d’Economia. Dilluns, 29 d’octubre,
a les 6 de la tarda.
◗ Jornada d’informació econòmica i
Germanor. Dimarts, 30 d’octubre, a 2/4 de 10
del vespre, a Sant Cugat del Vallès.
◗ Vespres Vocacionals. Diumenge, 4 de
novembre, a les 7 de la tarda. Es convida
especialment a participar els membres del
Grup de Pregària per les Vocacions.

activitats pastorals
◗ Jornades Transmet i presentació del Pla
Pastoral Diocesà. Aquest cap de setmana té
lloc la trobada de formació diocesana adreçada
a tots els cristians. El dissabte se celebra al
Centre Borja de Sant Cugat del Vallès; i el
diumenge, a Terrassa.
L’horari és: el dissabte a les 11 del matí,
Conferència “La pastoral vocacional i juvenil”,
a càrrec de Mons. José Manuel Lorca, Bisbe
de Cartagena, i col·loqui; i a la 1 del migdia,
Presentació del nou Pla Pastoral Diocesà: “Una
Església a l’encontre de la persona”. A les 4
de la tarda, Parlem de... pastoral vocacional,
pastoral de joventut i vida consagrada, amb la
col·laboració musical de la Gna. Glenda. El
diumenge, a Terrassa, a 2/4 d’11 del matí, hi
ha una activitat per a infants a la Plaça Vella;
i a les 12 del migdia, la Missa a la Catedral.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana té lloc la col·lecta extraordinària a
favor del manteniment del temple i les
necessitats de la parròquia. Com ja s’ha anat
informant, cal un esforç entre tots per assumir
les despeses de les obres a la Sala Capitular i
a la teulada de la Rectoria. També es pot
col·laborar fent-se subscriptors 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.
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