JORNADA MUNDIAL DE LA
JOVENTUT A PANAMÀ
Aquest cap de setmana se celebra a Panamà la XXXII Jornada Mundial
de la Joventut. El lema és “El totpoderós obra en mi meravelles” i
pren com a model la figura de la Mare de Déu. Joves de les nostres
parròquies i d’altres de Catalunya es troben aquest cap de setmana
a Mataró per unir-se a aquest esdeveniment mundial. El Sant Pare,
en el missatge de preparació, els ha dit, entre altres coses:
Segons l'Evangeli de Lluc, després d'haver rebut l'anunci de l'àngel
i haver respost amb el seu "sí" a la crida per ser mare del Salvador,
Maria s'aixeca i va de pressa a visitar la seva cosina Elisabet, que es
troba en el sisè mes d'embaràs (cf. 1,36.39). Maria és molt jove; el
que se li ha anunciat és un do immens, però comporta també un
desafiament molt gran; el Senyor li ha assegurat la seva presència i
la seva ajuda, però encara hi ha moltes coses que encara no estan
clares en la seva ment i en el seu cor. I, no obstant això, Maria no es
tanca a casa, no es deixa paralitzar per la por o l'orgull. Maria no és
la de la classe de persones que, per estar bé, necessiten un bon sofà
on sentir-se còmodes i segures. No és una jove-sofà (cf. Discurs a la
Vetlla, Cracòvia 30 de juliol de 2016). Si la seva cosina anciana
necessita una mà, ella no es queda de braços plegats i es posa
immediatament en camí.
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Una societat que valora només el present tendeix també a menysprear
tot el que hem heretat del passat, com ara les institucions del
matrimoni, de la vida consagrada, de la missió sacerdotal. Aquestes
acaben per ser considerades buides de significat, formes ja superades.
Es pensa que és millor viure en les situacions anomenades «obertes»,
comportant-se en la vida com en un reality show, sense objectius i
sense nord. No us deixeu enganyar: Déu ha vingut per eixamplar els
horitzons de la nostra vida, en totes les direccions. Ell ens ajuda a
donar al passat el seu just valor per projectar millor un futur de
felicitat. Però això només és possible quan vivim experiències
autèntiques d'amor, que es fan concretes en el descobriment de la
crida del Senyor i en l'adhesió a ella. Aquesta és l'única cosa que
ens fa feliços de veritat.
Que la noia jove de Natzaret, que en tot el món ha assumit milers de
rostres i de noms per apropar-se als fills, intercedeixi per cada un de
nosaltres i ens ajudi a proclamar les grans obres que el Senyor realitza
a través de nosaltres.

celebracions
◗ Festa de la Presentació del Senyor. El proper
dissabte, 2 de febrer, l’Església celebra la festa
de la Presentació del Senyor i la Jornada de la
Vida Consagrada. A la nostra parròquia, la
celebració, amb benedicció de candeles i missa,
serà a les 9 del matí. Es recorda que les misses
de la tarda seran ja del diumenge.
En la celebració pregarem i agrairem el do de
la vida consagrada especialment a través de
les Filles de la Caritat i les Franciscanes
Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora,
presents a la nostra parròquia.
◗ Missa pel Gremi d’instal·ladors de Terrassa
i comarca. El proper dissabte, dia 2 de febrer,
en la missa de les 8 del vespre, hi participaran
representants del Gremi d’instal·ladors de
Terrassa i Comarca amb motiu de la seva festa
patronal, i es pregarà especialment pels difunts
de l’associació.
◗ Associació de Vídues de Terrassa. El proper
diumenge, dia 3 de febrer, en la missa de les
12 del migdia, hi participaran les membres
de l’associació. El grup de vídues es reuneix
ordinàriament cada quart diumenge de mes,
a les 6 de la tarda, en el Centre Eclesial, per
a la seva formació i acompanyament.
◗ Vespres vocacionals. Diumenge vinent, 3
de febrer, la Pregària de Vespres de les 7 de
la tarda serà amb la intenció del foment de les
vocacions. Són convidats especialment a
participar-hi els membres del grup de Pregària
Vocacional de la nostra parròquia, i totes les
altres persones que vulguin unir-s'hi amb
aquest motiu tan important de pregària.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la primera col·lecta
extraordinària de l’any, en la qual es demana,
en la mesura de les possibilitats de cadascú,
incrementar (doblar?) l’aportació setmanal
que fem pel manteniment de la parròquia, les
seves activitats i temple, i d’aquesta manera
ajudar a eixugar el dèficit acumulat.
A més de la col·lecta, es recorda que també es
pot col·laborar fent-se subscriptor, o amb un
donatiu a través de la tarja a l’entrada del
temple o a un dels dos comptes corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La
Caixa.
◗ Trobada d’agents pastorals de l’arxiprestat.
El diumenge 10 de febrer, a la tarda, tindrà
lloc, a l’escola Santa Joaquima de Vedruna a
la parròquia Santa Maria de les Arenes, la
trobada anual d’agents de pastoral de les
parròquies del nostre arxiprestat de Terrassa.
Hi són convidats especialment tots aquells que
col·laboren en activitats de les parròquies:
consells, catequistes, voluntaris, acollidors,
responsables, etc. En aquesta ocasió, es
presentarà el nou Pla Pastoral Diocesà, Una
Església a l’encontre de la persona, i s’hi
treballarà. Començarà a 2/4 de 5 de la tarda i
es clourà amb la pregària de Vespres, a les 7
de la tarda.
◗ Exercicis Espirituals per a nois. Els dies 15
al 17 de febrer tindrà lloc, a la casa d’exercicis
de Caldes de Montbui, un recés adreçat als
joves de les nostres parròquies. Aquells que
hi estiguin interessats poden contactar amb
Mn Guillem per inscriure-s'hi.
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