LA VIDA CONSAGRADA, DO DEL
SENYOR A LA SEVA ESGLÉSIA
La trobada, que neix de la crida, culmina en la visió. Simeó diu: «Els
meus ulls han vist el Salvador» (Lc 2,30). Ell veu el Nen i veu la salvació.
No veu el Messies fent miracles, sinó un nen petit. No veu res
d'extraordinari, sinó Jesús amb els seus pares, que porten al temple un
parell de tórtores o dos colomins, és a dir, l'ofrena més humil (cf. v. 24).
Simeó veu la senzillesa de Déu i acull la seva presència. No cerca res
més, demana i no vol res més, en té prou de veure a el Nen i tenir-lo als
braços: «Nunc dimittis, ara ja me’n puc anar» (cf. v. 29). En té prou
amb Déu tal com és. En ell troba el sentit últim de la vida. És la visió
de la vida consagrada, una visió senzilla i profètica en la seva humilitat,
en què té el Senyor davant els ulls i entre les mans, i no cal res més.
La vida és ell, l'esperança és ell, el futur és ell. La vida consagrada és
aquesta visió profètica en l'Església: és la mirada que veu Déu present
en el món, encara que molts no se n’adonin; és una veu que afirma
«amb Déu n'hi ha prou, tota la resta passa»; és la lloança que brolla
malgrat tot, com ho mostra la profetessa Anna. Era una dona d’edat
molt avançada, que havia viscut molts anys com a vídua, però no era
una persona ombrívola, nostàlgica o tancada en si mateixa, ans al contrari,
arriba, lloa Déu i parla només d'ell (cf. v. 38). M'agrada considerar que
aquesta dona "murmurava bé", i enfront del mal de murmurar, aquesta
seria una bona patrona per convertir-nos, perquè va anar amunt i avall
dient només: "És aquell! És aquell nen! Aneu a veure-ho! ". M'agrada
veure-la així, com una dona de barri.
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Això és la vida consagrada: una lloança que dona alegria al poble de
Déu, la visió profètica que revela el que és important. Quan és així,
floreix i es converteix en un reclam per a tots contra la mediocritat:
contra les rebaixes en la vida espiritual, contra la temptació de jugar
amb Déu, contra l'adaptació a una vida còmoda i mundana, contra les
lamentacions, la insatisfacció i el plor, contra el costum de dir «es fa el
que es pot» i «sempre s'ha fet així»: aquestes frases no són de Déu. La
vida consagrada no és supervivència, no és preparar-se per al "ars bene
moriendi": aquesta és la temptació d'avui davant la disminució de les
vocacions. No, no és supervivència, és vida nova. "Però som pocs ...";
és la vida nova. És una trobada viva amb el Senyor enmig del seu poble.
És la crida a l'obediència fidel de cada dia i a les sorpreses inèdites de
l'Esperit. És la visió del que és important per tenir l'alegria: Jesús.

De la homilia del papa Francesc
en la festa de la Presentació del Senyor el 2 de febrer de 2019

celebracions

activitats pastorals

◗ Festa de la Presentació del Senyor. Aquest
diumenge, 2 de febrer, se celebra la festa de la
Presentació del Senyor. En totes les celebracions de la
Missa del cap de setmana (dissabte a la tarda i
diumenge) hi haurà benedicció de candeles i processó.
Dissabte, els infants de la catequesi i l’esplai participen
en la Missa familiar. Diumenge, el Sr. Bisbe presideix
la Missa a les 12 del migdia.
◗ Missa pel Gremi d’instal·ladors de Terrassa i
comarca. Aquest dissabte, dia 1 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. Aquest
diumenge, els membres de l’associació participen en
la Missa de les 12 del migdia. 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. Aquest diumenge, a les 7 de
la tarda, la Pregària de Vespres que es fa cada
diumenge a la Catedral tindrà com a intenció especial
la pregària per les vocacions. Els membres del Grup
de Pregària per les Vocacions de la parròquia són
convidats especialment a participar-hi.
◗ Missa exequial. El dilluns 17 de gener, en la Missa
de les 9 del vespre, es va pregar especialment pel
descans etern dels nostres germans difunts M. Lluïsa
Brossa Pàmies i Vicente Gros Florido. També es va
tenir un record en l’aniversari del traspàs de Ramona
Pérez Ambrós i Joan Riera Llach. Al cel siguin.
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◗ Projecte “Quedem”. Aquest diumenge té lloc la
primera trobada d’aquest projecte, impulsat des de
Càritas parroquial, a l’església de Sant Francesc,
després de la Missa de les 11 del matí. A partir d'una
trobada després de la celebració de la Missa, se cerca
crear un espai propici per compartir inquietuds i
situacions diverses, ajudar les persones a nivell
material i especialment en la seva integració en la
vida de la comunitat parroquial.
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la col·lecta extraordinària que es fa cada primer
cap de setmana de mes per ajudar a eixugar el deute
econòmic de la parròquia. Es pot col·laborar de
diverses maneres:
- aportació a la col·lecta en la Missa
- subscripció a la parròquia
- donatiu a l’aparell electrònic que hi ha a l’entrada
- donatiu a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
Tingueu en compte que, en aquesta ocasió, des del
Consell d’Economia es demana que la nostra aportació
sigui, com a mínim, el doble de la que fem
setmanalment. Només d’aquesta manera podrem
aconseguir eixugar el dèficit acumulat.
◗ Campanya contra la Fam. El proper cap de
setmana tindrà lloc la campanya que organitza cada
any Mans Unides per lluitar contra la fam de Déu, la
fam de cultura i la fam de menjar d’una bona part
de països del planeta.
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◗ Conferència sobre Medjugorje. Dimecres, 5 de
febrer, a les 9 del vespre, a la Sala Capitular tindrà
lloc una conferència sobre el fenomen de Medjugorje
i la Mare de Déu, a càrrec del periodista Jesús
Garcia.
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◗ Junta de la Federació. Dimecres, 5 de febrer, a
les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’estudis, obert
a tothom, a la Residència Sant Josep Oriol, i Missa a
les 7.

agenda

◗ Responsables de catequesi. Divendres, 7 de febrer,
a les 7 de la tarda.
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