LA DONA SAMARITANA
Els evangelis d’aquests propers diumenges ens presenten les
catequesis que a l’Església primitiva es feien per a catecúmens
adults que es prepararen per a rebre el baptisme i incorporar-se a
l’Església. Aquest diumenge l’evangeli de la samaritana presenta la
catequesi sobre l’aigua de la vida que Jesús ha vingut a donar a tots
els que creuen en Ell i conformen la seva vida al seu seguiment.
Un dels autors cristians més importants i Pare de l’Església, Sant
Agustí, té un comentari sobre aquest fragment en la seva obra sobre
l’Evangeli de Sant Joan. La seva lectura i meditació pot ser de gran
ajut en el nostre itinerari quaresmal:
“Arribà una dona. És una prefiguració de l’Església no justificada
encara, però ja a punt de ser-ho, perquè aquest text tracta d’això. La
dona arribà ignorant de tot, trobà Crist, i ell hi va parlar. Examinem
la cosa, mirem per què arribà una dona samaritana, que venia a
treure aigua. Els samaritans no eren del llinatge jueu, procedents
com eren d’altres terres. Pertany a la imatge del misteri el que
procedís d’altres terres aquesta dona que va prefigurar l’Església,
perquè l’Església havia de procedir dels gentils, havia de ser estranya
al llinatge de Jesús.
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En ella, doncs, escoltem la nostra pròpia veu, en ella reconeguem-nos
nosaltres mateixos, i en ella donem gràcies a Déu per nosaltres.
Aquella dona era una figura, no era la realitat; però ella va servir de
figura, i després vingué la realitat. És que va creure en aquell que,
per mitjà d’ella, ens proposava una figura de l’Església. Venia, doncs,
a treure aigua. Només venia per això, per treure aigua, cosa que homes
i dones solen fer. (...)
Quina és l’aigua que (Jesús) vol donar? És aquella de la qual s’ha
dit: En vós hi ha la font de la vida. Perquè, ¿com podran tenir set els
qui sacieu del bo i millor de casa vostra?
Crist prometia, doncs, una certa sacietat i abundor de l’Esperit Sant,
però la dona no entenia res i, com que no ho entenia, ¿què va
respondre? Li diu la dona: Senyor, doneu-me sempre aigua d’aquesta;
que no tingui mai més set ni hagi de tornar més aquí a treure aigua
del pou. La seva indigència la forçava a cansar-se, la seva debilitat
ho rebutjava. Oh! si hagués sentit allò altre: Veniu a mi tots els qui
esteu cansats i afeixugats; jo us faré reposar.”

celebracions
◗ Via Crucis. Serà el proper divendres, dia 20 de
març, a les 7 de la tarda, encomanant especialment
els seminaristes de la nostra diòcesi.
◗ 24 hores al Senyor. Des de divendres, 20 de
març, a les 7 de la tarda, fins dissabte, 21 de
març, a les 7 de la tarda, l’Arxiprestat de Terrassa
organitza aquesta iniciativa del papa Francesc
a les esglésies de Sant Pere. Durant aquest
temps, a més de l’Adoració al Santíssim -que és
perpètua-, hi haurà confessors el divendres a la
tarda i el dissabte al matí i a la tarda.
◗ Celebració de la Dominica Laetare. El proper
diumenge, 22 de març, la Schola Cantorum de
Terrassa organitza la celebració de la Dominica
Laetare a les esglésies de Sant Pere, a les 11 del
matí. Enguany presidirà la celebració Mn. Lluís
Saumell, prevere de Barcelona i músic.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 9 de març,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment per l’etern descans de les nostres
germanes difuntes Lola Albalà Còrdoba, Núria
Cunillera Cruset, Isabel Domènech Mata i M. del
Carme Galí Castín. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Presentació del llibre Peregrinos y apóstoles
del Sr. Bisbe. El proper dimarts, 17 de març, a
2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc a la Sala Capitular
la presentació del llibre Peregrinos y apóstoles.
Apuntes para una espiritualidad del Movimiento
de Cursillos de Cristiandad, que acaba de publicar
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses. Parlaran Mn.
Emili Marlés, vicedegà de la Facultat de Teologia
, la Sra. Paloma Caínzo, presidenta del Moviment
de Cursets de Cristiandat de Terrassa i l’autor del
llibre, que presidirà l’acte. En acabar es podrà
adquirir el llibre.

◗ Recés parroquial per a dones. Els dies 27, 28
i 29 de març tindrà lloc un nou recés parroquial
a la Casa d’Espiritualitat de la Sagrada Família de
Rubí, organitzat amb el mètode dels Recessos
d’Emaús. En acabar les Misses del dissabte a la
tarda i del diumenge, al migdia i al vespre hi haurà
persones a l’atri per informar d’aquestes recessos
a tots els interessats.
◗ Dia del Seminari. El proper cap de setmana se
celebra el Dia del Seminari. Amb aquest motiu, el
dissabte 21 de març a la tarda hi haurà jornada de
portes obertes en el Seminari a partir de les 4, i
a les 9 del vespre la Vetlla de Pregària per les
Vocacions. Durant tot el cap de setmana en les
Misses es pregarà per les vocacions sacerdotals i
els seminaristes, i la col·lecta serà destinada al
Seminari. Preguem per les vocacions i
col·laborem-hi, segons les nostres possibilitats.

agenda
◗ Preveres i diaques de l’Arxiprestat. Dilluns, 16
de març, a 2/4 d’1 del migdia, en el Centre Eclesial.
◗ Consell d’Economia. Dilluns. 16 de març, a les
6 de la tarda, a la sala de la rectoria.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 18 de març, a
les 5 de la tarda, a la Residència Sant Josep Oriol.
Seguidament, a les 6, cercle d’estudis obert per
comentar l’obra de Mn Cima “L’ermità de Sant
Miquel de Turbians”, i Missa a les 7.
◗ Pastoral de la salut. Divendres, 20 de març, a
2/4 de 7 de la tarda, a la Residència Sant Josep
Oriol.
◗ Cinefòrum a la Sala Capitular. Divendres, 20
de març, a 2/4 de 9 del vespre, es projectarà la
pel·lícula “El mayor regalo”, seguida d’un
interessant col·loqui.
◗ Conferència quaresmal a l’Arxiconfraria
teresiana. El proper diumenge, 22 de març, a les
6 de la tarda, a càrrec de Mn. Fidel Catalán al C. Topete.
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