SETMANA DE LA
FAMÍLIA A LA DIÒCESI
61. Davant dels que prohibien el matrimoni, el Nou Testament ensenya que «tot el que
Déu ha creat és bo; no s’ha de rebutjar res» (1Tm 4,4). El matrimoni és un «do» del
Senyor (cf. 1Co 7,7). Alhora, a causa d’aquesta valoració positiva, es posa un fort èmfasi
a tenir cura d’aquest do diví: «Que tothom honori el matrimoni, i guardi immaculada la
vida conjugal» (He 13,4). Aquest regal de Déu inclou la sexualitat: «No us refuseu l’un
a l'altre» (1Co 7,5).
64. «L’exemple de Jesús és paradigmàtic per a l’Església. [...] Ell va inaugurar la seva
vida pública amb el signe de Canà, acomplert en un banquet de noces (cf. Jn 2,1-11).
[...] Va compartir moments quotidians d’amistat amb la família de Llàtzer i les seves
germanes (cf. Lc 10,38). I amb la família de Pere (cf. Mt 8,14). Va escoltar el plor dels
pares pels seus fills, restituint-los a la vida (cf. Mc 5,41; Lc 7,14-15) i manifestant així
el veritable significat de la misericòrdia, la qual implica el restabliment de l’Aliança
(cf. Joan Pau II, Dives in misericordia, 4). Això apareix clarament en els encontres
amb la dona samaritana (cf. Jn 4,1-30) i amb l’adúltera (Jn 8,1-11), en els quals la
percepció del pecat es desvetlla davant l’amor gratuït de Jesús».57
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65. L'encarnació del Verb en una família humana, a Natzaret, commou amb la seva
novetat la història del món. Necessitem submergir-nos en el misteri del naixement de
Jesús, en el si de Maria a l'anunci de l'àngel, quan va germinar la Paraula en el seu si;
també en el si de Josep, que va donar el nom a Jesús i es va fer càrrec de Maria; en la
festa dels pastors al costat del pessebre; en l'adoració dels Mags; en la fugida a Egipte,
en què Jesús participa en el dolor del seu poble exiliat, perseguit i humiliat; en la religiosa
espera de Zacaries i en l'alegria que acompanya el naixement de Joan Baptista; en la
promesa complerta per Simeó i Anna al temple; en l'admiració dels doctors de la llei
escoltant la saviesa de Jesús adolescent. I després penetrar en els trenta llargs anys en
els quals Jesús es guanyava el pa treballant amb les seves mans, mussitant la pregària i
la tradició creient del seu poble i educant-se en la fe dels seus pares, fins a fer-la fructificar
en el misteri del Regne. Aquest és el misteri del Nadal i el secret de Natzaret, ple de
perfum familiar! És el misteri que tant va fascinar Francesc d'Assís, Teresa de l'Infant
Jesús i Carles de Foucauld, del qual beuen també les famílies cristianes per renovar la
seva esperança i la seva alegria.
66. «L’aliança d’amor i de fidelitat, de la qual viu la Sagrada Família de Natzaret, il·lumina
el principi que dóna forma a cada família, i la fa capaç d’afrontar millor les vicissituds
de la vida i de la història. Sobre aquest fonament, cada família, malgrat la seva feblesa,
pot esdevenir una llum en el buit del món. “Aquí aprenem la manera de viure en família.
Que Natzaret ens ensenyi què és la família, què és la comunió d’amor, què és la seva
bellesa, nítida i greu, quines són les seves propietats sagrades i inviolables; que ens faci
veure com és dolça i i insubstituïble l’educació en família, ens ensenyi la seva funció
natural en l’ordre social” (Pau VI, Discurs a Natzaret, 5 gener 1964)».58
Fragments de l’Exhortació apostòlica “La joia de l’amor”
del papa Francesc sobre l’amor en la família (2016)

celebracions
◗ Festa de Sant Antoni Abat. El proper dissabte,
dia 18 de febrer, a 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 socis, amb motiu de la
celebració de la seva festa a la ciutat de Terrassa.
◗ Exèquies. El dimarts dia 31 de gener, a les 11
del matí, tingueren lloc les exèquies pel Sr. Jaume
Canyameres Cortázar, que havia mort el dia 29 de
gener als 85 anys. Encomanem-lo a la misericòrdia
de Déu.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 6 de febrer,
en la Missa de les 8 del vespre, vam pregar per
l’etern descans dels nostres germans difunts
Lluís Casas Font, José M. Gutiérrez Ruiz i
Carme Lasheras Mor, i vam tenir un record en
l’aniversari del traspàs de Marc Malgosa Riera i
Francisco Salvador Giménez. Descansin en pau.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dijous, dia 16 de febrer,
a les 5 de la tarda.
◗ Confraria de la Mare de Déu dels Dolors. Dijous,
dia 16 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 17 de febrer,
a 2/4 de 7 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Campanya contra la Fam. Aquest cap de
setmana Mans Unides organitza la Campanya
contra la Fam que vol ajudar a posar remei a la fam
de Déu i a la fam de menjar i de cultura en molts
països del tercer món. Enguany les parròquies de
l’arxiprestat cobreixen un projecte a l'Índia per
ajudar a l’escolarització i educació que porten a
terme les Religioses Salesianes.
◗ Recollida arxiprestal d’aliments. El proper
dissabte, dia 18 de febrer, s’organitza la recollida
d’aliments en els supermercats de la ciutat a
benefici de Càritas, amb la col·laboració dels
grups de joves de les parròquies. Tindrà lloc entre
les 10 del matí i les 2 del migdia. Com en altres
ocasions, es tracta de col·laborar amb productes
de primera necessitat (pastilles de brou, llet,
cereals, cacau i oli de girasol) que es compren en
els supermercats i es lliuren a la sortida als joves
que estaran col·laborant en la recollida.
◗ Consell Pastoral Parroquial. Es reunirà en sessió
ordinària el dijous 23 de febrer, a les 8 del vespre,
per fer seguiment de les activitats de la parròquia,
preparar la Quaresma i, especialment, la propera
Visita Pastoral del Sr. Bisbe.

◗ Responsables de l’Adoració a Sant Francesc.
Divendres, dia 17 de febrer, a les 7 de la tarda, a
la sagristia.
ACTES AMB MOTIU DE LA SETMANA DE LA FAMÍLIA
- Divendres, dia 17 de febrer, a les 9 de la nit, a la Sala Capitular: Cinefòrum amb la pel·lícula “Moscati”,
presentada per Mn. Antoni Macaya.
- Dissabte, dia 18 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Catedral, Missa Familiar presidida per Mons.
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, amb la participació dels infants de catequesi i l’esplai i llurs famílies.
- El diumenge dia 26 de febrer, a les 8 del vespre, a la Catedral, Missa de cloenda presidida per
Mons. Josep Àngel Saiz, Bisbe diocesà, amb la participació de les famílies.
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