L’ALEGRIA DE L’EVANGELI:
TROBAR-SE AMB CRIST
Dedicarem diverses setmanes a oferir fragments de
l’exhortació “Evangelii gaudium” del papa Francesc (2013)
1. L'ALEGRIA DE L'EVANGELI omple el cor i la vida sencera dels qui es troben
amb Jesús. Els qui es deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa,
del buit interior, de l'aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l'alegria. En
aquesta Exhortació vull dirigir-me als fidels cristians per invitar-los a una nova etapa
evangelitzadora marcada per aquesta alegria, i indicar camins per a la marxa de
l’Església en els pròxims anys.
I. ALEGRIA QUE ES RENOVA I ES COMUNICA
2. El gran risc del món actual, amb la seva múltiple i aclaparadora oferta de
consum, és una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, de la
recerca malaltissa de plaers superficials, de la consciència aïllada. Quan la vida
interior es tanca en els propis interessos, ja no hi ha espai per als altres, ja no hi
entren els pobres, ja no s'hi escolta la veu de Déu, ja no s’hi gaudeix la dolça
alegria del seu amor, ja no hi batega l'entusiasme per fer el bé. Els creients també
corren aquest risc, cert i permanent. Molts hi cauen i es converteixen en éssers
ressentits, queixosos, sense vida. Aquesta no és l'opció d'una vida digna i plena,
aquest no és el desig de Déu per a nosaltres, aquesta no és la vida en l'Esperit
que brolla del cor de Crist ressuscitat.
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3. Invito cada cristià, en qualsevol lloc i situació en què es trobi, a renovar ara
mateix el seu trobament personal amb Jesucrist o, almenys, a prendre la decisió
de deixar-se trobar per Ell, d'intentar-ho cada dia sense parar. No hi ha raó perquè
algú pensi que aquesta invitació no és per a ell, perquè «ningú no queda exclòs
de l'alegria reportada pel Senyor». Al qui arrisca, el Senyor no el defrauda, i quan
algú dóna un petit pas cap a Jesús, descobreix que Ell ja esperava la seva arribada
amb els braços oberts. Aquest és el moment per dir a Jesucrist: «Senyor, m'he
deixat enganyar, de mil maneres vaig escapar del teu amor, però aquí estic una
altra vegada per renovar la meva aliança amb tu. Et necessito. Rescata'm novament,
Senyor, accepta'm un cop més entre els teus braços redemptors». Ens fa tant de
bé tornar a Ell quan ens hem perdut! Insisteixo un cop més: Déu no es cansa mai
de perdonar, som nosaltres els qui ens cansem d'acudir a la seva misericòrdia.
Aquell que ens va invitar a perdonar «setanta vegades set» (Mt 18,22) ens dóna
exemple: Ell perdona setanta vegades set. Ens torna a carregar sobre les seves
espatlles un cop i un altre. Ningú no podrà treure'ns la dignitat que ens atorga
aquest amor infinit i indestructible. Ell ens permet aixecar el cap i tornar a començar,
amb una tendresa que mai no ens desil·lusiona i que sempre pot tornar-nos
l'alegria. No fugim de la resurrecció de Jesús, no ens declarem mai morts, passi
el que passi. Que res no pugui més que la seva vida que ens llança cap endavant!

S. S. Francesc

celebracions
◗ Baptisme d’infants en edat catequètica. Aquest
dissabte, a les 5 de la tarda, té lloc la celebració
del baptisme dels infants que participen en la
Catequesi i que encara no han estat batejats.
En aquesta ocasió reben el baptisme els infants
Paula Cano Abad, Jan Capellades Marcet,
Marina Castilla Garcia,Joan Castilla Garcia, Júlia
Hernández Cano, Carla López Sanz, Marina
Pons Ros i Paula Pons Ros.
◗ Festa de Sant Antoni Abat. Aquest dissabte,
dia 15 de febrer, en la missa de 2/4 de 8 del
vespre, hi participaran els membres de
l’Associació Amics de Sant Antoni Abat, amb
la presència de la Bandera, la Junta Directiva
i els socis, amb motiu de la celebració de la
seva festa a la ciutat de Terrassa.
◗ Rosari per la Vida. El proper dissabte, dia 22
de febrer, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc a la
Catedral la Pregària del Rosari a favor de la vida.
◗ Exèquies. El dia 7 de febrer va morir als 84
anys la Sra. Teresita Taló Trias. Les exèquies se
celebraren l’endemà, dissabte, a les 3 de la
tarda. Al cel sigui.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 17 de
febrer, a 2/4 de 6 de la tarda.
◗ Equip del CPM. Dimecres, dia 19 de febrer,
a 3/4 de 10 de la nit.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana
té lloc la recollida mensual d’aliments. En aquesta
ocasió es demana que es porti oli, Colacao i llaunes
de conserva (tonyina i sardines), que seran
distribuïts entre les famílies necessitades a través
de les Conferències de Sant Vicenç de Paül.
◗ Conferència mensual. Aquest dissabte el
Sr. Salvador Obiols, Director General de Càritas
Diocesana de Terrassa, pronunciarà la conferència
Càritas som tots. Serà a 2/4 de 6 de la tarda, a la
Sala Capitular, dintre del cicle de conferències
mensuals organitzades pel Grup Avant. En la
conferència presentarà els projectes i l’estructura
definitiva de la nova Càritas Diocesana.
◗ Convivències de l’Esplai 0.5. El cap de setmana
22 i 23 de febrer, els infants i monitors de l’esplai
realitzaran una convivència de cap de setmana
a la casa de colònies de la Ruca, al municipi
d’Avinyó.
◗ Trobada diocesana d’escolans. El proper
dissabte, dia 22 de febrer, el Seminari Diocesà
organitza la trobada anual d’escolans de la diòcesi.
Des del matí fins a la tarda escolans de les
parròquies de la diòcesi participaran en una
jornada de convivència i celebració.
◗ Economia. Tal com s’ha anat informant
puntualment, l’economia de la parròquia arrossega
un dèficit per les obres realitzades en aquests
darrers anys. Es tracta d’unes obres que s’han fet
per consolidar les estructures existents i que
amenaçaven perill en diversos llocs de la teulada,
així com també per renovar el sistema de calefacció
del temple. Les obres s’han pogut realitzar i tots
ens en beneficiem i en gaudim. La casa del Senyor,
el temple del Sant Esperit, no pot estar de qualsevol
manera i això té un cost, que repercuteix també
sobre els que ens hi aixopluguem. Ara, però, cal
fer un esforç encara entre tots per eixugar aquest
dèficit. Podem fer-nos col·laboradors i omplir una
butlleta que es troba a l’entrada del temple, o bé
fer arribar els donatius a través del compte: 01821786- 13- 0200130534 del BBVA. Gràcies per
la col·laboració responsable i generosa entre tots
i de tots.
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