Estic content. Veig molta vida. Veig que anem generant vida cristiana. Veig moltes persones
implicades i determinades a generar vida. Anem bé, sempre avançant. Penso que estem
iniciant uns camins, dels quals en parlo en aquest Full, que ens ajudaran a donar fruits, a
comunicar la Bona Nova de l’Evangeli.
També estic content en veure com anem restaurant el temple de
Sant Esteve. Era molt necessari! Tenim ja els vitralls restaurats.
Part alta de les parets de les capelles laterals ja pintades. A mig
pintar la nau central. Després canviarem algunes imatges de lloc,
i donarem lloc a la nova capella del Sant Crist. Tot seguit,
restaurarem/pintarem la part baixa de les capelles laterals. Tot
això, esperem fer-ho a curt termini.

L’Ajuntament té previst ajudar en la restauració de la rosassa i hem trobat una empresa,
Debama, que ens ajudarà en la intervenció de les portes de l’entrada. Aquestes dues
intervencions esperem fer-les els mesos de març i abril. Seria bonic tenir-ho tot enllestit abans
de l’estiu.
En aquest Full trobareu dues iniciatives noves de la parròquia que espero que ens ajudin a
avançar en la direcció que volem, generar vida:
a)

Els Exercicis Espirituals Parroquials

b)

La nova Trobada de Grups (Avançar D9) que aplega diversos grups de la
parròquia.

Confio molt en aquests dos camins que encetem. Penso que ens ajudaran molt en el nostre
camí. Més endavant els trobareu explicats i desenvolupats.

Visita pastoral
Sentit i història d’aquest esdeveniment:
La Visita Pastoral és la visita que el Bisbe, com a
Pastor de la diòcesi, realitza a cada parròquia de
l’Església local que li ha estat confiada i té com a
finalitat acompanyar les comunitats, dinamitzar
l’acció pastoral i propiciar un encontre de totes les
realitats de la parròquia amb la persona del bisbe.
La visita a més de ser un trobament amb els grups i activitats de la parròquia, també comporta
la visita dels espais. A cada un dels llocs es visita el temple parroquial, altres esglésies si n’hi
ha, centre de catequesi, rectoria, l’arxiu parroquial, altres dependències, i es revisa l’inventari
i els llibres sagramentals.
A l’arxiu parroquial tenim un llibre de Visites Pastorals que comença l’any 1942. Des
d’aleshores hem rebut les visites següents:
.

1942, bisbe Miguel de los Santos Díaz Gomara

.

1949, bisbe Gregorio Modrego Casáus

.

1954, bisbe Gregorio Modrego Casáus

.

1961, bisbe Narcís Jubany Arnau

.

2013, bisbe Josep Àngel Saiz Meneses

El creixement de la diòcesi de Barcelona els anys 60 degut a la immigració, va fer que es
deixessin de dur a terme les Visites Pastorals. La divisió de la diòcesi de Barcelona ha fet que
recuperem aquesta antiga i bona tradició.
A continuació adjuntem l’esquema de les visites del Sr. Bisbe amb els diversos grups i
persones Que cadascú prengui nota del dia i hora que li toca:

Missa d’inici de la Vista Pastoral

Missa de Clausura de la Visita

(Missa Estacional)

Pastoral al nostre arxiprestat

Diumenge 9/2 a les 11h

Diumenge 29/2, 20h

Temple de Sant Esteve

Parròquia Sant Vicenç de Mollet

Dimarts
18/2

Dimecres
19/2

Dijous
20/2

Divendres
21/2

9h30, Alcalde de Parets
11h, Escola Mare de Déu
de Montserrat (Fundació
Albada)

12h, Trobada amb la
comunitat de Teatines
(escola)
13h30, Conversa i dinar
amb el mossèn

16h30, Visita residència
Pedra Serrada

17h-18h, Visita del Centre
Parroquial i Església St.
Jaume

17h-18h, Visita de la
rectoria + Església St.
Esteve

17h30-18h15 Reunió amb
voluntaris de Caritas

18h-19h, Reunió
Catequistes de comunió

18h-19h, Grup
parròquia-poble
restauració temple

18:00h-18:30h, Breu
contacte amb nens i
adolescents kt-kolla

19h-20h Trobada de
Grups (= divendres
24/1)

18:30-19:30h,
Monitors kt-kolla

18h15h-19h15h Consell
Parroquial i Consell
d’Economia

Aspectes a tenir presents:
•

Totes les trobades amb el Sr. Bisbe es faran al Centre de Catequesi, excepte les que es
faran a l’escola de les monges.

•

Si algú per tema d’horaris no pot anar el dia de la reunió, no passa res. El Sr. Bisbe no
ve a passar llista. No us preocupeu.

•

L’esquema que seguirem per a la trobada amb cada grup serà:
. Pregària
. Presentacions
. Explicació del Sr. Bisbe
. El grup presenta l’activitat que desenvolupa.
. Diàleg

•

És convenient que abans d’aquest moment de gràcia tots els cristians ens hi preparem
amb la nostra pregària personal, i preguem també pels fruits d’aquesta visita. Val la pena
no oblidar que els bisbes són successors dels apòstols. Perfacilitar aquesta pregària a
continuació en trobareu una que us pot ajudar.

Pregària per preparar la visita
pastoral

Déu i Pare misericordiós, Pastor etern, que guieu amb fermesa i sol·licitud el vostre poble,
i que per mitjà del vostre fill Jesucrist ens heu congregat a l’Església,
poble de la nova aliança,
Us demanem que ens concediu a tots els fidels de la nostra parròquia
acollir amb la força i la llum de l’Esperit Sant
el do de la vista pastoral que el nostre Bisbe es disposa a realitzar.
Us supliquem que ens ajudeu a acollir la crida a la conversió i a la santedat,
des de la fidelitat al vostre Evangeli,
per esdevenir testimonis enmig dels homes i dones que viuen a la nostra Vila.
Que aquesta visita pastoral esdevingui un veritable moment de gràcia i de benedicció
que ens faci intensificar la fe i l’amor a Vós,
que ens ajudi a sentir-nos membres de la vostra Església,
Que renovi la comunitat cristiana
i que ens impulsi a viure el compromís d’amor
especialment amb els més desfavorits i necessitats de la nostra societat.
Santa Maria, Mare de Déu i mare nostra, sota l’advocació de la Salut,
posem sota el vostre esguard maternal aquesta visita pastoral
i demanem la vostra intercessió pels seus fruits.
Per Crist Senyor Nostre. Amen.

Per primera vegada durem a terme uns EE parroquials. He parlat amb la Casa
d’Exercicis de Caldes i ens han reservat el cap de setmana del 13-15 de març per
nosaltres. Penso que aquesta proposta és la que podria donar fruits més abundants.
Els canvis veritables comencen en l’interior, en el contacte íntim amb el Senyor. La
renovació a l’Església neix de la conversió dels nostres cors.
Els EE penso que són una necessitat
dels nostres temps, perquè necessitem
prendre distància. La quotidianitat ens
pot! Ens és difícil, en efecte, en les
múltiples sol·licituds diàries i pel pes
dels costums, discernir el que és el més
important en la nostra vida. ¿Qui de
nosaltres no aspira a prendre alè de tant
en

tant,

contemplar

el

camí

recorregut… i fer un balanç? Però, ¿sota
quina perspectiva puc pensar el passat
amb lucidesa i decidir el futur amb confiança? El punt de vista de Déu projecta sobre
cadascú de nosaltres una mirada d’amor i d’esperança. La saviesa universal ens
ensenya que ningú és bon jutge en causa pròpia. Això és igualment vertader en el pla
espiritual.
Per això, cal donar temps a Déu. Temps perquè ens
parli, temps perquè l’escoltem. Aquesta és la raó de
ser dels Exercicis Espirituals. “El portaré al desert i
li parlaré al cor”. És en el silenci de la pregària on
Déu em parla i em respon. Donem temps a l’acció de
l´Esperit de Déu. Els Exercicis són una trobada amb
Crist. La idea és que al final puguem dir: “El Senyor
m’ha cridat pel meu nom i m’ha omplert amb el seu
amor.” P. Alfredo Droneau, cpcr.

Un professor: “De vegades vols fer aquesta experiència i no pots; després pots i no vols.
S’ha de passar per sobre d’aquests canvis d’humor i no deixar passar l’ocasió. L’èxit està
sempre assegurat”.
Un enginyer: “Vaig venir sense saber què anava a trobar; he rebut una llum sobre la
Paraula de Déu, sense precedents.”
Un seminarista: ”Déu és el meu pare. Aquesta frase l’he dita milers de vegades, però
mai l’havia experimentat. Ara sí!”
Un advocat: “Fou una experiència fenomenal. El més important no és el que hagi pogut
sentir o no en aquesta o aquella meditació, sinó que m’he trobat en un bany d’amor. I això
es nota en el meu testimoni de vida.”
Un obrer: “Els Exercicis poden semblar-nos inútils fins que ens trobem en un carreró
sense sortida i hem de prendre una decisió important. Aleshores s’ha de cercar un lloc on
poder pensar i considerar els esdeveniments amb serenor… Els Exercicis Espirituals
ensenyen a veure amb claredat i ser lliures. És quelcom que omple la vida.”
Una jove mare de família: “Pensava que el Senyor ja no podria sorprendre´m. Creia
controlar-ho tot. Feia les meves pregàries, llegia la Paraula de Déu, anava a Missa els
diumenges, formava part d´associacions catòliques. Però he descobert aquí quelcom que m’ha
commogut: Jesucrist viu”.
Un estudiant: “He arribat als Exercicis cec i presoner. Surto veient i lliure,
profundament feliç de tenir fe.”

Com apuntar-s’hi
Cal que us poseu en contacte amb les Cooperadores Parroquials ja sigui per
telèfon (93 865 44 96 ó 697 840 559) o via email (cpcrcaldes@gmail.com).
L’adreça és: Casa “Mare de Déu de Montserrat”, passeig del Remei, s/n,
08140 Caldes de Montbui. Tenen web: http://cpcr-caldes.blogspot.com/.
Animeu-vos!!

Hi ha temes que costa decidir. Pregues, penses, vas donant-hi voltes, parles amb feligresos,
amb el Consell Parroquial, amb mossens, i no ho veus. I continues fent tot lo anterior, perquè
no hi ha un altre camí, i poc a poc, vas veient el camí. De vegades prendre decisions no és
fàcil, de vegades discernir què vol el Senyor no és fàcil.
Dos temes que m’ha costat decidir, que tenia damunt la taula i que al final s’han il·luminat
mútuament, han estat: la continuïtat del Curs Alpha, què oferim a les persones que han fet
el curs, i com podem fer funcionar més eficaçment els Grups Jaire, Estel i Catequesi d’Adults.
El discerniment realitzat es va concretar en una proposta que va semblar bé al Consell
Parroquial: fem una dinàmica conjunta amb tots aquests grups. La dinàmica que seguim
serà:
. Sopar frugal a peu dret
. Xerrada formativa
. Diàleg en grups per compartir idees i compartir vida. Mantenim els petits grups.
. Escola de pregària, anem descobrint diverses maneres de pregar

Ja hem fet una trobada i tots els participants n’hem fem una valoració molt positiva. Penso
que és un espai que pot donar molt de fruit, ens pot ajudar a fer parròquia, establir llaços
més forts entre nosaltres, formar-nos, créixer com a persones, evangelitzar, anar fent camí en
la pregària, etc.
Hem de créixer en el sentit de família, com família de l’esperit, i les famílies es troben, els
agrada trobar-se. L’Església no vol ser un espai on oferim serveis religiosos sinó un espai on
la gent troba relacions humanes profundes, un espai de relació, el canvi cultural a fer passa
per créixer en amistat.
És també un espai que ens pot ajudar molt a evangelitzar. Fins ara quan volíem evangelitzar
a nivell parroquial, podíem oferir poca cosa més que la missa. A partir d’ara disposem d’un
espai al qual em sembla que és molt fàcil convidar. És un espai amable, plural, dinàmic. Cal
que ho tinguem present i que tots plegats ho aprofitem.
És un espai obert a tots. És bo que tots formem part d’algun grup petit on creixi la nostra
fe. La fe sols no la podem viure.
Seria molt bo que dins d’aquesta dinàmica s’hi incorporés un grup de vida creixent, un
grup de persones la tercera edat, com n’hi ha a tantes parròquies i tant de bé fan.
I estaria molt bé i seria molt bo que els voluntaris de Càritas (Botigueta i Aliments) també
se sumessin a aquesta iniciativa. Seria una manera de crear lligams, formar-se, enriquirse, anar tots més a la una ...

Planificació pels propers mesos,
fem agenda!!
Activitats parroquials

Dates

1. Missa estacional inici de Visita Pastoral

Diumenge
9/2, 11h

2. Trobada de Grups

Divendres
28/2, 21h

3. Exercicis Espirituals Parroquials, a Caldes.

Cap de set.
13-15/3

4. 24 hores pel Senyor

Divendres
20/3

5. Celebració de la Reconciliació de Quaresma
6. Trobada de Grups
7. Celebració comunitària de la unció dels malalts

Divendres
24/3, 19h i 27/3, 19h
Divendres
24/4, 21h
Diumenge
3/5, 10:30h i 12h

8. Trobada de Grups

Divendres
22/5, 21h

9. Trobada de grups

Divendres
12/6, 21h

10. Trobada final de curs, paellada parroquial

Diumenge
12 juliol, 13:30h

