JORNADA MUNDIAL DEL POBRE:
“NO ESTIMEM AMB PARAULES
SINÓ AMB OBRES”
1. «Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb obres i de
veritat» (1 Jn 3,18). Aquestes paraules de l'apòstol Joan expressen un
imperatiu que cap cristià no pot ignorar. La serietat amb què el «deixeble
estimat» ha transmès fins als nostres dies el manament de Jesús es fa més
intensa a causa del contrast que percep entre les paraules buides, sovint
presents als nostres llavis, i els fets concrets als quals ens hem d'enfrontar.
L'amor no admet excuses: qui vol estimar com Jesús va estimar ha de fer
seu el seu exemple; especialment quan es tracta d'estimar els pobres. D'altra
banda, la manera d'estimar del Fill de Déu la coneixem bé, i Joan ho recorda
amb claredat. Es basa en dos pilars: Déu ens ha estimat primer (cf. 1 Jn
4,10.19); i ens ha estimat donant-ho tot, fins i tot la seva vida (cf. 1 Jn
3,16).
6. Al final del Jubileu de la Misericòrdia vaig voler oferir a l'Església la
Jornada Mundial dels Pobres, perquè a tot el món les comunitats cristianes
es converteixin cada vegada més i millor en un signe concret de l'amor de
Crist per als últims i els més necessitats.
7. És el meu desig que les comunitats cristianes, en la setmana anterior a
la Jornada Mundial dels Pobres, que aquest any serà el 19 de novembre,
Diumenge XXXIII del Temps Ordinari, es comprometin a organitzar diversos
moments de trobada i d'amistat, de solidaritat i d'ajuda concreta. Podran
convidar els pobres i els voluntaris a participar junts en l'Eucaristia d'aquell
diumenge, de manera que es manifesti amb més autenticitat la celebració
de la Solemnitat de Crist Rei de l'univers.
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8. El fonament de les diverses iniciatives concretes que es duran a terme
durant aquesta Jornada serà sempre l'oració. No s'ha d'oblidar que el
Parenostre és l'oració dels pobres. La petició del pa expressa la confiança
en Déu sobre les necessitats bàsiques de la nostra vida. Tot el que Jesús
ens va ensenyar amb aquesta oració manifesta i recull el crit de qui pateix
a causa de la precarietat de l'existència i de la falta del que és necessari.
Que aquesta nova Jornada Mundial es converteixi per a la nostra consciència
creient en una forta crida, de manera que estiguem cada vegada més
convençuts que compartir amb els pobres ens permet entendre l'Evangeli
en la seva veritat més profunda. Els pobres no són un problema, sinó un
recurs al qual cal acudir per acollir i viure l'essència de l'Evangeli.

Fragments del missatge del papa Francesc en la Jornada d’enguany

celebracions
◗ Missa de cloenda de les Jornades Transmet.
Aquest diumenge, a les 12 del migdia, Mons. Saiz
Meneses presideix la Missa a la Catedral amb motiu
de la cloenda de les Jornades Transmet i de la
Jornada Mundial del Pobre.
◗ Cadena de Pregària per les Vocacions. Dilluns,
dia 20 de novembre, la nostra diòcesi pregarà
especialment per les vocacions al sacerdoci i la vida
consagrada, en les diverses celebracions i a nivell
personal.
◗ Missa de difunts a la Residència Sant Josep
Oriol. Dimecres, 22 de novembre, a les 7 de la tarda,
se celebrarà la Missa pels difunts de l’any a la
Residència Sant Josep Oriol.
◗ Exèquies. Dissabte passat, 11 de novembre, a les
12 del migdia,se celebraren les exèquies per l’etern
descans del Sr. Francesc Ros Carné, que havia mort
el dia 9 a l’edat de 89 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 13 de
novembre, en la Missa de les 8 del vespre, vam
pregar per l’etern descans del nostre germà David
Saumell Almirall.

activitats pastorals
◗ Convivència de joves. Aquest cap de setmana, al
Casal del Roser de Gisclareny, té lloc la convivència
dels joves que participen en els grups de post
confirmació (life teen).

◗ Recessos d’Emaús. El proper cap de setmana
tindrà lloc el primer Recés d’Emaús organitzat per la
nostra parròquia. Serà a la Casa de la Sagrada Família
de Rubí. El recés és una bona oportunitat per a revifar
la flama de la fe i el compromís cristià. Les persones
interessades poden contactar amb Mn. Fidel Catalán.
◗ Informació de l’Espai Memorial dels Columbaris.
El proppassat dimecres 8 de novembre, el Sr. Bisbe
beneí l’espai dels columbaris a una part de l’antiga
capella del Sant Crist. Els horaris d’obertura són de
dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, i de 6 a 8
del vespre, i el diumenge de 9 a 10 del matí i d’11
a 12 del migdia, per tal de no coincidir amb les
celebracions a la nau central de la Catedral. El
conveni amb l’empresa Coral ha facilitat aquest nou
servei a la ciutadania. Les persones interessades
poden adreçar-se a la pròpia empresa o a la sagristia
de la Catedral.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 20 de novembre,
a les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 22 de novembre,
a les 5 de la tarda, seguida del Cercle d’Estudis.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 24 de novembre,
a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Assemblea del Centre Cultural el Social. Dissabte
vinent, 25 de novembre, a les 7 de la tarda, a la seu
del Social.
◗ Rosari per la Vida. El proper dissabte, 25 de
novembre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Assemblea de la Confraria del Sant Crist. El dijous
30 de novembre, a les 7 de la tarda.

PREPARACIÓ DE LA VISITA PASTORAL
El dimarts 7 de novembre, a les 8 del vespre, a la Sala Capitular, tingué lloc la Trobada Parroquial d’inici
de curs de la parròquia. Enguany ha estat dedicada a la preparació de la Visita Pastoral. Hi participaren
prop d’un centenar de persones, representants de tots els grups i àmbits de la parròquia.
Mn. Manuel Coronado, secretari de la Visita Pastoral, féu una interessant reflexió sobre el sentit de la
Visita i la seva preparació. Recordà que és una de les pràctiques més antigues de l’Església. La Visita és
la trobada del pastor diocesà amb les persones d’una comunitat per tal d’ajudar-los a viure la seva fe i el
seu compromís, per animar-los i estimular-los en el seu creixement, per compartir llurs vides i projectes,
per consolar i per orientar, a imatge del Bon Pastor, que ha vingut perquè les ovelles tinguin vida a desdir.
Cal pregar pels fruits de la Visita.
Seguidament, Mn. Fidel Catalán presentà el calendari de la Visita i la distribució de reunions amb els 42
grups constituïts a la parròquia actualment. Féu una reflexió sobre el moment actual de la parròquia i els
seus reptes per tal de ser una comunitat evangelitzadora i missionera, com demana el papa Francesc a
tota l’Església.
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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