DOS SUBTILS ENEMICS DE
LA SANTEDAT
35. En aquest marc, vull cridar l'atenció sobre dues falsificacions de
la santedat que podrien desviar-nos del camí: el gnosticisme i el
pelagianisme. Són dues heretgies que van sorgir en els primers segles
cristians, però que segueixen tenint gran actualitat. Encara avui els
cors de molts cristians, potser sense adonar-se'n, es deixen seduir per
aquestes propostes enganyoses. En elles s'expressa un immanentisme
antropocèntric disfressat de veritat catòlica. Vegem aquestes dues
formes de seguretat doctrinal o disciplinària que donen lloc «a un
elitisme narcisista i autoritari en què, en lloc d'evangelitzar, el que es
fa és analitzar i classificar els altres, i en lloc de facilitar l'accés a la
gràcia es gasten les energies a controlar. En els dos casos, ni Jesucrist
ni els altres interessen en el fons».
36. El gnosticisme suposa «una fe tancada en el subjectivisme, on
només interessa una determinada experiència o una sèrie de
raonaments i coneixements que suposadament reconforten i il·luminen,
però en definitiva el subjecte queda atrapat en la immanència de la seva
pròpia raó o dels seus sentiments».
48. Perquè el poder que els gnòstics atribuïen a la intel·ligència,
alguns van començar a atribuir-lo a la voluntat humana, a l'esforç
personal. Així van sorgir els pelagians i els semipelagians. Ja no era
la intel·ligència el que ocupava el lloc del misteri i de la gràcia, sinó
la voluntat. S’oblidava que «tot depèn no del voler o del córrer, sinó
de la misericòrdia de Déu» (Rm 9,16) i que «ell ens ha estimat
primer» (1Jn 4,19).
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54. El Catecisme de l'Església Catòlica també ens recorda que el do
de la gràcia «sobrepassa les capacitats de la intel·ligència i les forces
de la voluntat humana», i que «davant de Déu no hi ha, en el sentit
d'un dret estricte, cap mèrit de part de l'home. Entre ell i nosaltres la
desigualtat no té mesura ». La seva amistat ens supera infinitament,
no pot ser comprada per nosaltres amb les nostres obres i només pot
ser un regal de la seva iniciativa d'amor. Això ens convida a viure amb
un gran agraïment per aquest regal immerescut, ja que «després que
un ja posseeix la gràcia, aquesta gràcia ja rebuda no pot caure sota
mèrit». Els sants no posen la confiança en les seves accions: «Al
capvespre d'aquesta vida em presentaré davant teu amb les mans
buides, Senyor, perquè no et demano que portis compte de les meves
obres. Totes les nostres justícies tenen taques als teus ulls».
De l’exhortació “Gaudete et exsultate” del papa Francesc (2018)

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge 29
d’abril reben la Primera Comunió a la 1 del
migdia els infants Maria Amescua Vila, Sainath
Cardellach Martí, Guillem Colomer Marselles,
Maria Contreras Ponsa, Aina Echevarria
Sanahuja, Meritxell Falqués Cusidó, Júlia Freijo
Grau, Mireia Garcia Capel, Roger Gutierrez
Ramirez, Martina Herruzo López, Lluís Lázaro
Farré, Anna Majoral Soriano, Marta Manjon
Vazquez, Clàudia Martí Ponsa, Anna Mata
Garcia, Elena Padilla del Peral, Estel Prat Pano,
Mario Quiñonero Perez, Ana Reverte Padró,
Pablo Rubio Pino, Claudia Saavedra Peña,
Maria Sanchez Montells, Eduard Solé Ballbè.
Sara Torres Bernades i Mariona Villalba Cima.
◗ Celebracions del cap de setmana. Aquest
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, i a les 12 del migdia tindran lloc les
Primeres Comunions dels alumnes del Col·legi
Airina.
◗ Xè aniversari del patronatge diocesà de la
Mare de Déu de la Salut. Enguany es
commemora el desè aniversari de la proclamació
de la Mare de Déu de la Salut com a patrona de
la diòcesi. Amb aquest motiu el Sr. Bisbe ens
convoca a tots els diocesans, el diumenge 20 de
maig, a una Missa d’acció de gràcies al Santuari
de la Salut. Els actes tindran lloc a l’esplanada del
Santuari. Els actes previstos són els següents:
17h: Arribada i acolliment
17.30h: Entrada solemne de la imatge de la
Mare de Déu i ofrena floral de tots els
arxiprestats

Des de l’Arxiprestat de Terrassa s’organitzarà
l’anada al Santuari amb autocars. També es
podrà accedir al recinte amb cotxes particulars.

activitats pastorals
◗ Convivència de Confirmació (Edge). El
proper cap de setmana tindrà lloc la
convivència dels adolescents que participen
en la catequesi de Confirmació. Serà en el
Casal del Roser de Gisclareny.
◗ Inscripcions a colònies. Els propers
dissabtes 5 i 12 de maig, tindran lloc a 2/4 de
8 del vespre les inscripcions a les colònies
d’aquest estiu que organitza l’Esplai 0.5.
Enguany les colònies tindran lloc entre els dies
15 i 22 de juliol a la Casa de colònies El Pinar,
a la comarca del Garraf. Prèviament, del 12
al 15 de juliol, tindrà lloc, per als més grans,
la ruta i els campaments. Les inscripcions es
faran en el Centre Sant Esperit (Núm. 5).
◗ Col.lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la Col·lecta extraordinària
mensual, que demana de cadascú una
aportació encara més generosa. La casa de
Déu ha d’estar en les millors condicions
possibles, semblantment – com a mínim!- a
com estan les nostres llars particulars. Això
demana de cadascú un esforç responsable
com a cristians.
També es pot col·laborar amb un donatiu a
un dels dos comptes corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La
Caixa.

agenda

17.45h: Celebració de l’Eucaristia, presidida
pel Sr. Bisbe i concelebrada pels preveres de
la diòcesi

◗ Adoremus. Dijous, dia 3 de maig, a 2/4 de
9 del vespre, a la Capella del Santíssim.

19h: Veneració de la imatge de la Mare de
Déu i lliurament del record commemoratiu.

◗ Vespres Vocacionals. Diumenge, 6 de maig,
a les 7 de la tarda, a la Capella del Santíssim.
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