FRANCESC: LA MISSIÓ EN
EL COR DE LA FE CRISTIANA
La missió i el poder transformador de l'Evangeli de Crist, Camí, Veritat i Vida
1. La missió de l'Església, destinada a totes les persones de bona voluntat, està
fundada sobre la força transformadora de l'Evangeli. L'Evangeli és la bona nova
que porta en ella mateixa una alegria contagiosa, perquè conté i ofereix una
vida nova: la de Crist ressuscitat, el qual, comunicant el seu Esperit, infon la
vida, es converteix en Camí, Veritat i Vida per nosaltres (cf. Jn 14,6). És Camí
que ens convida a seguir-lo amb confiança i valor. En seguir Jesús com el nostre
Camí, experimentem la Veritat i vam rebre la seva Vida, que és la plena comunió
amb Déu Pare en la força de l'Esperit Sant, que ens allibera de tota forma
d'egoisme i és font de creativitat en l'amor.
La missió i el kairós de Crist
3. La missió de l'Església no és la propagació d'una ideologia religiosa, ni tampoc
la proposta d'una ètica sublim. Molts moviments del món saben proposar grans
ideals o expressions ètiques sublims. A través de la missió de l'Església, Jesucrist
segueix evangelitzant i actuant; per això, ella representa el kairós, el temps
propici de la salvació en la història. A través de l'anunci de l'Evangeli, Jesús es
converteix de nou en contemporani nostre, de manera que els que l'acullen amb
fe i amor experimenten la força transformadora del seu Esperit de Ressuscitat
que fecunda l'humà i la creació, com la pluja fa amb la terra. «La seva resurrecció
no és una cosa del passat; comporta una força de vida que ha penetrat el món.
On sembla que tot ha mort, per tot arreu tornen a aparèixer els brots de la
resurrecció. És una força imparable »(Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 276).
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5. El món necessita l'Evangeli de Jesucrist com a cosa essencial. Ell, a través
de l'Església, continua la seva missió de Bon Samarità, guarint les ferides
sagnants de la humanitat, i com a Bon Pastor, buscant sense descans els que
s'han perdut per camins tortuosos i sense una meta. Gràcies a Déu no falten
experiències significatives que donen testimoni de la força transformadora de
l'Evangeli. Penso en el gest d'aquell estudiant, Dinka que, a costa de la seva
pròpia vida, va protegir un estudiant de la tribu Nuer que anava a ser assassinat.
Penso en aquella celebració eucarística a Kitgum, al nord d'Uganda, en aquell
temps, plena de sang per la ferocitat d'un grup de rebels, quan un missioner
va fer repetir al poble les paraules de Jesús a la creu: «Déu meu, Déu meu, ¿per
què m'has abandonat? », com a expressió del crit desesperat dels germans i
germanes del Senyor crucificat. Aquesta celebració va ser per a la gent una font
de gran consol i valor. I podem pensar en molts, nombrosíssims testimonis de
com l'Evangeli ajuda a superar el tancament, els conflictes, el racisme, el
tribalisme, promovent a tot arreu i entre tots la reconciliació, la fraternitat i el
saber compartir.
Del missatge del papa Francesc
amb motiu de la Jornada Mundial de les Missions, 2017

celebracions

activitats pastorals

◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda,
reben el do de la fe els infants Arlet Cappello Olivet
i Júlia Amat Valero.

◗ Domund. Aquest diumenge té lloc la Jornada

◗ Primera Missa de Mn. Carlos Valenciano. El proper
diumenge, dia 29 d’octubre, Mn. Carlos Valenciano,
ordenat prevere el proppassat diumenge, celebrarà la
seva primera Missa a la Catedral a les 8 del vespre. En
acabar la celebració rebrà la felicitació dels feligresos
i l’ofrena d’una casulla vermella.

pregar per tants missioners que arreu del món fan

◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 16 d’octubre, en
la Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans difunts Maria Roca
Carreras, Manuel Delgado Bajo i Mercedes Coma Creus.
Descansin en pau.

s’ha creat un grup de reflexió de Càritas, amb la

◗ Solemnitat de Tots Sants. El dimecres dia 1 de
novembre se celebra la Solemnitat de Tots Sants.
L’horari de les celebracions serà:
✢ Dimarts dia 31 d’octubre: missa de vigília a les
8 del vespre

Mundial de les Missions que va instituir l’any 1926 el
papa Pius XI. En aquesta jornada som convidats a
present el Regne de Déu, a vegades en situacions de
perills i dificultats, i a oferir el nostre ajut econòmic
a través de la col·lecta.
◗ Grup de reflexió de Càritas. A la nostra parròquia
finalitat de vetllar la formació en la Doctrina Social de
l’Església i la sensibilització envers els més necessitats,
en vistes a generar projectes d’ajut. Es tracta d’un
grup obert a totes les persones que vulguin
participar-hi. La primera reunió del curs serà el proper
dimarts, dia 24 d’octubre, a les 8 del vespre als locals
de la rectoria.
◗ Recessos d’Emaús. Els dies 3, 4 i 5 de novembre

✢ Dimecres dia 1 de novembre: missa a les 9 i a les
10 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.

tindrà lloc el primer Recés d’Emaús, organitzat per la

◗ Commemoració dels Fidels Difunts. El dijous dia
2 de novembre, l’Església prega pels seus difunts.
L’horari de les celebracions serà com els dies de fèria:
a les 8 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del
vespre. Es convida d’una manera especial a participar
en la missa de les 8 del vespre les famílies que han
sofert la pèrdua d’un ésser estimat durant aquest
darrer any.

d’Espiritualitat de la Sagrada Família de Rubí. I els

nostra parròquia, per a noies. Serà a la Casa
dies 24, 25 i 26 de novembre tindrà lloc el primer
Recés d’Emaús per a homes, també al mateix lloc.
Les persones interessades a participar-hi poden
contactar amb Mn. Fidel.
◗ Instal·lació de columbaris. Tal com es va anunciar
en el seu moment en el Butlletí, s’està treballant per
a la instal·lació d’un espai per acollir columbaris en

agenda
◗ Rosari pels cristians perseguits. Aquest dissabte,
dia 21 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 25 d’octubre,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis,
i Missa a les 7.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 27 d’octubre,
a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, dia 27
d’octubre, a les 7 de la tarda.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte vinent,dia 28
d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre.

una part del Museu de la Catedral. La seva inauguració
està prevista properament, al voltant de la celebració
dels fidels difunts.
◗ Nomenament de nou delegat de joventut.
Mn. Guillem López, vicari de la parròquia, ha estat
nomenat pel Sr. Bisbe nou Delegat Episcopal de
Pastoral de Joventut. Tot felicitant-lo, l’encomanem
en la pregària en el nou servei diocesà que li ha estat
encarregat.
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