L’ALEGRIA DE L’EVANGELI:
TOTS SOM DEIXEBLES MISSIONERS
120. En virtut del Baptisme rebut, cada membre del Poble de Déu ha
esdevingut deixeble missioner (cf. Mt 28,19). Cadascun dels batejats,
sigui quina sigui la seva funció a l'Església i el grau d'il·lustració de la seva
fe, és un agent evangelitzador, i seria inadequat pensar en un esquema
d'evangelització portat endavant per actors qualificats on la resta del
poble fidel sigui només receptiu de les seves accions. La nova evangelització
ha d'implicar un nou protagonisme de cadascun dels batejats. Aquesta
convicció es converteix en una crida dirigida a cada cristià, perquè ningú
no postergui el seu compromís amb l'evangelització, perquè si un de
debò ha fet una experiència de l’amor de Déu que el salva, no necessita
gaire temps de preparació per sortir a anunciar-lo, no pot esperar que li
donin molts cursos o llargues instruccions. Tot cristià és missioner en la
mesura en què s'ha trobat amb l'amor de Déu en Crist Jesús; ja no diem
que som «deixebles» i «missioners», sinó que som sempre «deixebles
missioners». Si no ens en convencem, mirem els primers deixebles, els
qui immediatament després de conèixer la mirada de Jesús, sortien a
proclamar-lo joiosos: «Hem trobat el Messies!» (Jn 1,41). La samaritana,
a penes va sortir del seu diàleg amb Jesús, va esdevenir missionera, i
molts samaritans van creure en Jesús «per la paraula de la dona» (Jn
4,39). També sant Pau, a partir del seu trobament amb Jesucrist, «de
seguida es va posar a predicar que Jesús era el Fill de Déu» (Ac 9,20).
Què esperem nosaltres?
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121. Per descomptat que tots som cridats a créixer com a evangelitzadors.
Procurem al mateix temps una millor formació, un aprofundiment del
nostre amor i un testimoniatge més clar de l'Evangeli. En aquest sentit,
tots hem de deixar que els altres ens evangelitzin constantment; però
això no significa que hàgim de postergar la missió evangelitzadora, sinó
que descobrim la manera de comunicar Jesús que correspongui a la
situació en què ens trobem. En qualsevol cas, tots som cridats a oferir
als altres el testimoni explícit de l'amor salvífic del Senyor, que més enllà
de les nostres imperfeccions ens ofereix la seva proximitat, la seva Paraula,
la seva força, i dóna un sentit a la nostra vida. El teu cor sap que no és
el mateix la vida sense Ell; llavors, això que has descobert, això que t'ajuda
a viure i que et dóna una esperança, això és el que necessites comunicar
als altres. La nostra imperfecció no ha de ser una excusa; al contrari, la
missió és un estímul constant per no quedar-se en la mediocritat i per
continuar creixent. El testimoniatge de fe que tot cristià està cridat a oferir
implica dir, com sant Pau: «No és que ho tingui ja aconseguit o que ja
sigui perfecte, sinó que continuo la meva carrera [...] i em llanço endavant»
(Fl 3,12-13).
De l’exhortació “Evangelii gaudium” del Papa Francesc (2013)

celebracions
◗ Missa amb motiu del Centenari del Centre Aragonès
de Terrassa. Aquest dissabte, dia 15 de març, Mons. Saiz
Meneses presideix la missa a les 12 del migdia a la Catedral
amb motiu d’aquesta efemèride.
◗ Missa amb motiu dels 25 anys de la Residència Sant
Josep Oriol. Dilluns, dia 17 de març, el Sr. Bisbe presidirà
la missa a les 12 del migdia, a la Catedral, en acció de
gràcies pels 25 anys de la remodelació de la Residència
Sant Josep Oriol que regenten les Religioses Franciscanes
Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora (Darderes).
◗ Solemnitat de Sant Josep. El proper dimecres, dia 19
de març, l’Església celebra la solemnitat de Sant Josep.
L’horari de les misses serà a les 8 del matí, a les 12 del
migdia, i se solemnitzarà especialment la missa de les 8
del vespre. Preguem especialment pel nostre Bisbe, amb
motiu de la seva onomàstica.
◗ Via Crucis. Cada divendres de quaresma, a les 7 de la
tarda, té lloc la pregària del Via Crucis a la Catedral.
◗ Casament. El dissabte dia 22 de març, contrauran
matrimoni, a 2/4 de 6 de la tarda, Bartomeu Prada Arnaldo
i Lourdes Agramunt Andreu.
◗ Dominica Laetare. El diumenge dia 30 de març, quart
de quaresma, la Schola Cantorum de Terrassa convida a
la celebració de la Dominica Laetare a la parròquia de
Sant Pere. Enguany presidirà la celebració Mn. Josep
Anton Arenas, Canonge de la Catedral de Barcelona.
S’iniciarà a les 11 del matí a l’església de Santa Maria i
es dirigirà en processó cap a l’església de Sant Pere.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 10 de març, en la
missa de les 8 del vespre es va pregar especialment pel
descans etern de Joaquim Soler Mateu, Valerià Parera
Sans, Amparo Encarnación Povedano i en l’aniversari de
Dolors Julià. Que Déu els aculli en el seu Regne.

activitats pastorals
◗ Dia del Seminari. Aquest cap de setmana l’Església
celebra la Campanya del Seminari, en la qual es demana
que s’intensifiqui la pregària i col·laboració amb aquesta
institució dedicada a la formació dels futurs preveres.
Dissabte,dia 15 de març, tindrà lloc al matí la jornada de
portes obertes al Seminari de Valldoreix a partir de les 10
del matí, i a les 9 del vespre, a la capella del Seminari, hi
haurà la Pregària per les Vocacions.
◗ “Al cap d’un any del Papa Francesc”. Aquest dissabte,
dia 15 de març, la conferència mensual serà pronunciada
pel P. Josep M. Benítez Riera SJ, professor emèrit d’història
de l’Església de la Pontifícia Universitat Gregoriana de
Roma, i presentarà el primer any del pontificat del Papa.
Serà a 2/4 de 6 de la tarda a la Sala Capitular.
◗ Documental Jo crec. El divendres dia 21 de març a les
8 del vespre Mons. Saiz Meneses presidirà l’estrena d’aquest
documental, produït pels terrassencs Vicenç Vila i la Gemma
Bas, en el centre Cinesa del Parc Vallès. Ha estat promocionat
pel Consell Pontifici per a la Nova Evangelització, i que ha
estat finalista en el Internacional Catholic Film Festival de
Roma 2013. A la mateixa hora i dia s‘estrena també a altres
ciutats espanyoles.
◗ Convivència dels Pares 5.5. El proper dissabte, dia 22
de març, acompanyats pels fills i per Mn. Javier Fernández,
aniran a la ciutat de Lleida. Visitaran la Seu Vella, la Catedral
Nova i el projectes d’habitatges socials de la diòcesi, i
seran rebuts per Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 17 de març, a 2/4
de 6 de la tarda.
◗ Catequistes de Confirmació (Edge). Dimarts, dia 18
de març, a les 6 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 21 de març, a les
6 de la tarda.

CONFERÈNCIES QUARESMALS
Dimecres vinent, dia 19 de març, a 2/4 de 9 del vespre: “Una Església en missió” (primera
part de “L’alegria de l’Evangeli” del Papa Francesc), a càrrec de Mons. Jaume Traserra Cunillera,
bisbe emèrit de Solsona.
Dimecres 26 de març, a 2/4 de 9 del vespre: “Una Església que viu la caritat” (segona part
de “L’alegria de l’Evangeli” del Papa Francesc), a càrrec de Mons. Salvador Cristau Coll, bisbe
auxiliar.
Dimecres 2 d'abril, a 2/4 de 9 del vespre: “Una Església renovada” (tercera part de “L’alegria
de l’Evangeli” del Papa Francesc), a càrrec de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de
Terrassa.
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