L’ALEGRIA DE L’EVANGELI: LA DIMENSIÓ
SOCIAL DE L’EVANGELITZACIÓ
177. El kerygma té un contingut ineludiblement social: en el cor mateix de
l'Evangeli hi ha la vida comunitària i el compromís amb els altres. El contingut
del primer anunci té una immediata repercussió moral, el centre de la qual és
la caritat.
178. Confessar un Pare que estima infinitament cada ésser humà implica
descobrir que «amb això li confereix una dignitat infinita». Confessar que el Fill
de Déu va assumir la nostra carn humana significa que cada persona humana
ha estat elevada al cor mateix de Déu. Confessar que Jesús va donar la seva
sang per nosaltres ens impedeix conservar cap dubte sobre l'amor sense límits
que ennobleix tot ésser humà. La seva redempció té un sentit social perquè
«Déu, en Crist, no redimeix només la persona individual, sinó també les relacions
socials entre els homes». Confessar que l'Esperit Sant actua en tots implica
reconèixer que Ell procura penetrar tota situació humana i tots els vincles socials:
«L'Esperit Sant posseeix una inventiva infinita, pròpia d'una ment divina, que
proveeix a deslligar els nusos dels successos humans, fins i tot els més complexos
i impenetrables».
L’evangelització procura cooperar també amb aquesta acció alliberadora de
l'Esperit. El misteri mateix de la Trinitat ens recorda que hem estat fets a imatge
d'aquesta comunió divina, per la qual cosa no podem realitzar-nos ni salvar-nos
sols. Des del cor de l'Evangeli reconeixem l’íntima connexió que existeix entre
evangelització i promoció humana, que necessàriament ha d’expressar-se i
desenvolupar-se en tota acció evangelitzadora. L'acceptació del primer anunci,
que invita a deixar-se estimar per Déu i a estimar-lo amb l’amor que Ell mateix
ens comunica, provoca en la vida de la persona i en les seves accions una
primera i fonamental reacció: desitjar, buscar i cuidar el bé dels altres.
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180. Llegint les Escriptures queda clar, a més, que la proposta de l'Evangeli no
és només la d'una relació personal amb Déu. La nostra resposta d'amor tampoc
no hauria d'entendre's com una mera suma de petits gestos personals dirigits
a alguns individus necessitats, la qual cosa podria constituir una «caritat a la
carta», una sèrie d'accions tendents només a tranquil·litzar la pròpia consciència.
La proposta és el Regne de Déu (cf. Lc 4,43); es tracta d'estimar Déu, que regna
en el món. En la mesura que Ell aconsegueixi regnar entre nosaltres, la vida
social serà àmbit de fraternitat, de justícia, de pau, de dignitat per a tots. Llavors,
tant l'anunci com l’experiència cristiana tendeixen a provocar conseqüències
socials. Busquem el seu Regne: «Busqueu primerament el Regne de Déu i la
seva justícia, i tota la resta vindrà de més a més» (Mt 6,33). El projecte de Jesús
és instaurar el Regne del seu Pare; Ell demana als seus deixebles: «Proclameu
que està arribant el Regne dels cels!» (Mt 10,7).
184. No és el moment per desenvolupar aquí totes les greus qüestions socials
que afecten el món actual, algunes de les quals he comentat en el capítol segon.
Aquest no és un document social, i per reflexionar sobre aquests diversos temes
tenim un instrument molt adequat en el Compendi de la Doctrina Social de
l'Església, l'ús i l’estudi del qual recomano vivament. (...)
De l’exhortació “Evangelii gaudium” del Papa Francesc (2013)

celebracions
◗ Solemnitat de l’Anunciació de la Mare de Déu.
Serà el proper dimarts, dia 25 de març. En aquest
dia les Filles de la Caritat, presents a la Fundació
Busquets, fan la renovació de la seva consagració
a Déu. Enguany el Sr. Bisbe presidirà la missa en la
comunitat al migdia. Tot agraint la seva dedicació i
el seu testimoni de vida, encomanem-les en la
pregària.
◗ Exposició del Santíssim a Sant Francesc. A partir
d’ara l’horari de l’exposició serà de 2/4 de 10 del
matí a 2/4 de 8 del vespre, tot just després de la
Pregària del Sant Rosari.
◗ Admissió als Ordes. Dijous que ve, dia 27 de
març, a les 8 del vespre, el Sr. Bisbe presidirà la
missa en el Seminari i admetrà com a candidats a
ser ordenats, quan sigui el temps, diversos
seminaristes, entre ells en Guillem López, l’Hernan
Urdaneta i l’Andrés Ramírez, vinculats a la nostra
parròquia. Encomanem-los en la pregària.
◗ Rosari per la Vida. El proper dissabte, dia 29 de
març, a 2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc la Pregària
del Rosari per la Vida.
◗ Ordenació de diaques permanent. El dissabte dia
5 d’abril Mons. Saiz Meneses conferirà a la Catedral
el sagrat orde del diaconat a Jesús de la Ossa Oliva,
de Granollers i Angel José Ubieto Lalaguna, de Santa
Perpètua de Mogoda. La celebració serà a les 8 del
vespre, motiu pel qual s’endarrereix la missa de 2/4
de 8 del vespre mitja hora. Encomanem-los en la
pregària.
◗ Dominica Laetare. Diumenge vinent, dia 30 de
març, tindrà lloc 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 s'anirà en processó cap
a l’església de Sant Pere
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 17 de març,
en la missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment pel descans etern de la nostra germana
Maria Calzada Escudé.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments a l’arxiprestat. Dissabte
vinent, dia 29 de març, l’arxiprestat de Terrassa
organitza la recollida d’aliments per als més
necessitats, a través dels joves de les parròquies. Es
farà a la sortida dels supermercats i es demana
especialment llet (adult i nadó), galetes i llegums.
◗ Excursió de l’Esplai 0.5. El proper dissabte dia 29
de març, els monitors, infants i adolescents de l’esplai
gaudiran d’un dia de convivència a Sant Jaume de
Vallhonesta, prop de Sant Vicenç de Castellet.
◗ Trobada de convivència a l’arxiprestat. El proper
diumenge, dia 30 de març, tindrà lloc la trobada de
convivència de tots els col·laboradors i voluntaris de
les parròquies de l’arxiprestat de Terrassa. Serà als
Salesians i començarà a 1/4 de 5 de la tarda. La
trobada tindrà diversos moments de coneixement
de l’arxiprestat, d’una tradició concreta a Ullastrell
(la Serralavella) i es promourà l’intercanvi festiu entre
els presents. Per al berenar cal portar quelcom per
compartir. Es clourà la trobada amb la Pregària de
Vespres, a les 7 de la tarda.
◗ Conferència a les Teresianes. Diumenge que ve,
dia 30 de març, a les 6 de la tarda, Mn. Joaquim
Fluriach, rector de Viladecavalls, pronunciarà la
conferència de formació a les Teresianes. En aquest
cas farà la presentació de l’exhortació “L’Alegria de
l’Evangeli” del papa Francesc.

CONFERÈNCIES
QUARESMALS
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 les 20.30h.: “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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