L’ALEGRIA DE L’EVANGELI:
UNA ESGLÉSIA QUE SURT
19. L'evangelització obeeix al mandat missioner de Jesús: «Aneu i convertiu tots
els pobles, bategeu-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, ensenyantlos a observar tot el que us he manat» (Mt 28,19-20). En aquests versets es
presenta el moment en el qual el Ressuscitat envia els seus a predicar l'Evangeli
en tot temps i per tot arreu, de manera que la fe en Ell es difongui en cada racó
de la terra.
20. En la Paraula de Déu apareix permanentment aquest dinamisme de «sortida»
que Déu vol provocar en els creients. Abraham va acceptar la crida a sortir cap
a una terra nova (cf. Gn 12,1-3). Moisès va escoltar la crida de Déu: «Vés, jo
t’envio» (Ex 3,10), i va fer sortir el poble cap a la terra de la promesa (cf. Ex 3,17).
A Jeremies li va dir: «Arreu on jo t'enviï, hi aniràs» (Jr 1,7). Avui, en aquest «aneu»
de Jesús, hi ha presents els escenaris i els desafiaments sempre nous de la missió
evangelitzadora de l'Església, i tots som cridats a aquesta nova «sortida» missionera.
Cada cristià i cada comunitat discernirà quin és el camí que el Senyor li demana,
però tots som invitats a acceptar aquest crida: sortir de la pròpia comoditat i atrevirse a arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l'Evangeli.
21. L'alegria de l'Evangeli que omple la vida de la comunitat dels deixebles és
una alegria missionera. L'experimenten els setanta-dos deixebles, que tornen de
la missió plens de goig (cf. Lc 10,17). La viu Jesús, que s'estremeix de goig en
l'Esperit Sant i lloa el Pare perquè la seva revelació arriba als pobres i petits (cf.
Lc 10,21). La senten, plens d'admiració, els primers que es converteixen en
escoltar predicar els Apòstols, «cadascú en la seva pròpia llengua» (Ac 2,6), en
la Pentecosta. Aquesta alegria és un signe que l'Evangeli ha estat anunciat i està
donant fruit. Però sempre té la dinàmica de l'èxode i del do, del sortir de si mateix,
del caminar i sembrar sempre novament, sempre més enllà. El Senyor diu: «Anem
a un altre lloc, a predicar també en les poblacions veïnes, perquè per això he
sortit» (Mc 12,38). Quan està sembrada la llavor en un lloc, ja no s’atura a explicar
millor o per fer més signes allí, sinó que l'Esperit el mou a sortir cap a altres pobles.
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24. L'Església que surt és la comunitat de deixebles missioners que "primeregen",
que s'involucren, que acompanyen, que fructifiquen i festegen. «Primerejar»:
disculpeu aquest neologisme. La comunitat evangelitzadora experimenta que el
Senyor ha pres la iniciativa, ha primerejat en l'amor (cf. 1 Jn 4,10); i, per això, sap
avançar-se, prendre la iniciativa sense por, sortir a l’encontre, buscar els llunyans
i arribar als encreuaments dels camins per invitar els exclosos. Viu un desig
inesgotable de brindar misericòrdia, fruit d'haver experimentat la infinita misericòrdia
del Pare i la seva força difusiva.(...)
Finalment, la comunitat evangelitzadora joiosa sempre sap «festejar ». Celebra i
festeja cada petita victòria, cada pas endavant en l'evangelització. L'evangelització
joiosa esdevé bellesa en la litúrgia enmig de l'exigència diària d'estendre el bé.
L'Església evangelitza i s’evangelitza ella mateixa amb la bellesa de la litúrgia, la
qual també és celebració de l'activitat evangelitzadora i font d'un renovat impuls
oblatiu.

De l’exhortació “Evangelii gaudium” del Papa Francesc (2013)

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda,
reben el baptisme Danna Ainoa Farias Bravo, Paula
Martínez Zaguirre, Iris Nieto Gonzàlez i Pol Roman
Font.
◗ Rosari per la Vida. Aquest dissabte, a 2/4 de 9
del vespre, a la Catedral, tindrà lloc la Pregària del
Rosari a favor de la vida.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 17 de febrer,
en la missa de les 8 del vespre, es va pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts Ramon
Espín Puigantell, Joaquín Gacén Guillén, Cristóbal
Sánchez Monedero, Francisca Sorroche Nieto, Josep
Torres Ferran i Bernardo Valverde Fernández. Al cel
siguin.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 26 de febrer,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis;
i missa, a les 7.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 28 de febrer,
a les 6 de la tarda.
◗ Catequesi a Sant Francesc. El proper diumenge,
dia 2 de març, a les 12 del migdia, amb el tema:
Qui és l’Esperit Sant?

activitats pastorals
◗ Convivències de l’Esplai 0.5. Aquest cap de
setmana 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. El diumenge
a la tarda, Mn. Javier Fernández celebrarà la missa
amb la participació també dels pares dels infants.
◗ Trobada diocesana d’escolans. Aquest dissabte
el Seminari Diocesà organitza la setena trobada
anual d’escolans de la diòcesi. Des de les 10 del
matí fins a les 5 de la tarda escolans de les parròquies
de la diòcesi participaran en una jornada de
convivència i celebració, entre ells els de la nostra
parròquia.
◗ Conferència als pares de Primera Comunió. Dijous
que ve, dia 27 de febrer, a 2/4 de 9 del vespre, a la
Sala Capitular, la Sra. Roser Cima, catequista de la
parròquia, parlarà als pares de catequesi sobre “Com
acompanyar els fills en la Primera Comunió”.
◗ Exercicis Espirituals per a nois joves. El proper
cap de setmana, entre els dies 28 de febrer i 1 i 2
de març, s’organitza una tanda d’exercicis espirituals per a nois joves de la diòcesi a Caldes de
Montbui. Mn. Emili Marlés els hi acompanyarà. Els
joves interessats a participar-hi han de contactar
amb Mn. Emili.
◗ Manteniment a l’església de Sant Francesc. Durant
la setmana passada van tenir lloc a l’església de Sant
Francesc obres de manteniment dels bancs del
temple, amb tractament contra els corcs i els tèrmits.

V Setmana de la Família.
Entre els dies 1 i 9 de març tindrà lloc la celebració de la Setmana de la Família amb actes
organitzats per la Delegació Episcopal de Pastoral Familiar en un bon nombre de parròquies de
la diòcesi. El lema d’enguany és “La família, esperança del món!”. A la nostra parròquia i Catedral
s’organitzen dos actes:
• divendres, dia 7 de març, a 2/4 de 10 de la nit, a la Sala Capitular, cinefòrum amb “Jo crec,
making of”
• diumenge, dia 9 de març, a les 6 de la tarda, a la Sala Capitular, taula rodona: “Què ofereix
el Centre d’Orientació Familiar?”

Missa de cloenda de la V Setmana de la Família.
El proper diumenge, dia 9 de març, a les 8 del vespre, el Sr. Bisbe presidirà la missa a la Catedral,
amb participació de les famílies de la diòcesi, com a cloenda dels actes organitzats a la diòcesi.
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