LA CRIDA A LA SANTEDAT
14. Per ser sants no cal ser bisbes, sacerdots, religioses o religiosos.
Moltes vegades tenim la temptació de pensar que la santedat està
reservada només als qui tenen la possibilitat de prendre distància de
les ocupacions ordinàries, per dedicar molt de temps a l'oració. No és
així. Tots estem cridats a ser sants vivint amb amor i oferint el propi
testimoni en les tasques de cada dia, allà on cada un es troba. Ets
consagrada o consagrat? Sigues sant vivint amb alegria el teu
lliurament. Estàs casat? Sigues sant estimant i ocupant-te del teu
marit o de la teva dona, com Crist ho va fer amb l'Església. Ets un
treballador? Sigues sant complint amb honradesa i competència el
teu treball al servei dels germans. Ets pare, àvia o avi? Sigues sant
ensenyant amb paciència els nens a seguir Jesús. Tens autoritat?
Sigues sant lluitant pel bé comú i renunciant als teus interessos
personals.
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15. Deixa que la gràcia del teu Baptisme fructifiqui en un camí de
santedat. Deixa que tot estigui obert a Déu i per a això opta per ell,
tria Déu una vegada i una altra. No et desanimis, ja que tens la força
de l'Esperit Sant perquè això sigui possible; la santedat, en el fons, és
el fruit de l'Esperit Sant en la teva vida (cf. Ga 5,22-23). Quan sentis
la temptació d’enfonsar-te en la teva feblesa, aixeca els ulls al
Crucificat i digues-li: «Senyor, jo sóc un pobre, però tu pots fer el
miracle de fer-me una mica millor». A l'Església, que és santa i
formada per pecadors, trobaràs tot el que necessites per créixer cap
a la santedat. El Senyor l'ha omplert de molts dons com la Paraula,
els sagraments, els santuaris, la vida de les comunitats, el testimoni
dels seus sants, i la gran bellesa que procedeix de l'amor del Senyor,
«com la núvia que s'engalana amb els seus joiells» (Is 61,10).
32. No tinguis por de la santedat. No et traurà forces, vida o alegria.
Ans el contrari, perquè arribaràs a ser allò que el Pare va pensar quan
et va crear, i seràs fidel al teu propi ésser. Dependre d'ell ens allibera
dels esclavatges i ens porta a reconèixer la nostra pròpia dignitat (...).
34. No tinguis por d'apuntar més alt, de deixar-te estimar i alliberar
per Déu. No tinguis por de deixar-te guiar per l'Esperit Sant. La
santedat no et fa menys humà, perquè és la trobada de la teva feblesa
amb la força de la gràcia. En el fons, com deia Lleó Bloy, en la vida
«hi ha una sola tristesa, la de no ser sants» [32].
De l’exhortació “Gaudete et exsultate” del papa Francesc (2018)

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, reben el baptisme els infants Lucas
Ávila Soto i Álvaro Expósito Cañero.
◗ Confirmacions del Col·legi Viaró. Dimecres,
25 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda, Mons. Saiz
Meneses presidirà la Missa a la Catedral i
confirmarà un nombrós grup d’alumnes del
Col·legi Viaró de Sant Cugat del Vallès.
◗ Solemnitat de la Mare de Déu de
Montserrat. El proper divendres, dia 27 d’abril,
se celebra la festa de la Mare de Déu de
Montserrat, patrona de les diòcesis amb seu
a Catalunya. L’horari de les celebracions serà
a les 8 del matí, a les 12 del migdia i a les 8
del vespre. Aquell dia el Cambril de la Mare
de Déu de Montserrat estarà obert per a la
pregària dels fidels i devots.
◗ Celebracions del proper cap de setmana.
El proper cap de setmana no se celebrarà la
Missa Familiar a 2/4 de 7 de la tarda pel fet
d'escaure’s el llarg pont de l’1 de maig. El dia
1 de maig se celebrarà la Missa a les 9 del
matí i a les 8 del vespre. A les 12 del migdia
tindran lloc les Primeres Comunions dels
alumnes del Col·legi Airina.
◗ Exèquies. Divendres passat, 13 d’abril, a 2/4
de 4 de la tarda, se celebraren les exèquies pel
Sr. Joan Lladós Sort, que havia mort el dia
anterior als 82 anys. El mateix divendres, a 2/4
de 5 de la tarda, es feren pel Sr. Antoni Blasi
Pascual, mort també el dia anterior als 90 anys.
Que al cel ens hi puguem retrobar.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 16 d’abril,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar
per l’etern descans dels nostres germans difunts
Antoni Blasi Pascual, Francisco Becerra
Rodríguez, Ramona Pérez Ambrós, Pere
Ricart Suñer i Joan Riera Llac. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Jornada de Pregària per les Vocacions.
Aquest diumenge, quart de Pasqua, té lloc la
Jornada Mundial de Pregària per les
Vocacions. L’Església ens convida a tots a
intensificar la nostra pregària per tal que els
més joves, especialment, descobreixin la crida
a la santedat a partir dels estats de vida, és
a dir, des del sacerdoci, la vida consagrada o
la vida matrimonial.
◗ Dinar arxiprestal. Aquest diumenge, Mons.
Saiz Meneses presideix la trobada pasqual de
cristians de les parròquies de l’Arxiprestat de
Terrassa. Com en els darrers anys, es tracta
d’un dinar de germanor i el llevant de taula a
l’Hotel Milton.
◗ Peregrinació diocesana a Fàtima. Entre els
dies 24 i 27 de maig tindrà lloc la peregrinació
diocesana a Fàtima, prevista inicialment per
al proppassat mes de novembre, però que es
va haver d’ajornar. Les inscripcions es poden
fer en el Bisbat.
◗ Columbaris. Des del proppassat mes de
novembre, l’Espai Memorial de la Catedral acull
un bon nombre de columbaris gràcies a la gestió
que realitza l’empresa Coral. Les persones
interessades a rebre’n informació es poden
adreçar directament a la sagristia o bé a la
pròpia empresa, que té les seves oficines a la
Plaça Vella, davant la Catedral.

agenda
◗ Comissió de Corpus. Dimarts, 24 d’abril, a
2/4 de 9 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 25 d’abril,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis i Missa a les 7.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte vinent, 28
d’abril, a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella del
Santíssim.
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