SIGNES DE SANTEDAT
EN EL MÓN D’AVUI
110. Dins el gran marc de la santedat que ens proposen les benaurances i
Mateu 25,31-46, voldria recollir algunes notes o expressions espirituals que,
a parer meu, no han de faltar per entendre l'estil de vida a què el Senyor
ens crida.
111. Aquestes notes que vull destacar no són totes les que poden conformar
un model de santedat, però són cinc grans manifestacions de l'amor a Déu
i al proïsme que considero de particular importància.
Aguant, paciència i mansuetud
112. La primera d'aquestes grans notes és estar centrats, ferms al voltant
de Déu que estima i que sosté. Des d'aquesta fermesa interior és possible
aguantar, suportar les contrarietats, els vaivens de la vida, i també les
agressions dels altres, les seves infidelitats i els seus defectes.
118. La humilitat només pot arrelar en el cor a través de les humiliacions.
Sense elles no hi ha humilitat ni santedat. Si tu no ets capaç de suportar i
d’oferir algunes humiliacions no ets humil i no estàs en el camí de la santedat.
Alegria i sentit de l'humor
122. El que s'ha dit fins ara no implica un esperit apocat, tristoi, agre,
malenconiós, o un baix perfil sense energia. El sant és capaç de viure amb
alegria i sentit de l'humor. Sense perdre el realisme, il·lumina els altres amb
un esperit positiu i esperançat.
Coratge i fervor
129. Al mateix temps, la santedat és parresia: és coratge, és impuls
evangelitzador que deixa una marca en aquest món.
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140. És molt difícil lluitar contra la pròpia concupiscència i contra les
insídies i temptacions del dimoni i del món egoista si estem aïllats. És tal
el bombardeig que ens sedueix que, si estem massa sols, fàcilment perdem
el sentit de la realitat, la claredat interior, i sucumbim.
En pregària constant
147. Finalment, encara que sembli obvi, recordem que la santedat està feta
d'una obertura habitual a la transcendència, que s'expressa en la pregària i
en l'adoració. El sant és una persona amb esperit orant, que necessita
comunicar-se amb Déu. És algú que no suporta asfixiar-se en la immanència
tancada d'aquest món, i enmig dels seus esforços i lliuraments sospira per
Déu, surt de si mateix en la lloança i amplia els seus límits en la contemplació
del Senyor. No crec en la santedat sense pregària, encara que no es tracti
necessàriament de llargs moments o de sentiments intensos.
De l’exhortació “Gaudete et exsultate” del papa Francesc (2018)

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge a la
1 del migdia reben la Primera Comunió els
infants Carla Amador Matilla, Izan Cruzado
Fabre, Carlota Esparza Gelis, Asha Farrés
Vinces, Arnau Hernando Arroyo, Paula López
Betran, Arnau Martinez Ferrer, Aina Rubio
Luque, Adrian Solis Mauricio i Carlota
Ulldemolins Mañé.
◗ Baptismes. Aquest diumenge 13 de maig a
les 6 de la tarda reben el baptisme els
infantsDylan José Moroní Acuña i Gerardo
Lazcano Narváez.
◗ Casament. El proper dissabte 19 de maig
contrauran matrimoni a les 12 del migdia
Ismael Hernández Martín i Laura Pérez
Megías.
◗ Missa exequial. El dilluns dia 7 de maig a
la Missa de les 8 del vespre es va pregar
especialment per l’etern descans dels nostres
germans difunts Antonio Cobo Cobo,
Montserrat Fortuny Nicolás, José Luis
Giménez Urzay, M. José (Cuqui) Matalonga
Cistaré i Josefina Pascual Amela. Descansin
en pau.

agenda
◗ Reunió de pelegrins a Fàtima. El dijous 17
de maig a les 7 de la tarda a la Sala Capitular.
◗ Reunió de pares de colònies. El dijous 17
de maig a 2/4 de 9 del vespre en el Centre
Sant Esperit (Núm. 5).

activitats pastorals
◗ Inscripcions per participar en la festa del
patronatge a La Salut. El dia 20 de maig el Sr.
Bisbe ens convida als diocesans a participar
en la celebració del desè aniversari del
patronatge diocesà de la Mare de Déu de la
Salut, en el seu Santuari a la ciutat de Sabadell,
a les 5 de la tarda. Des de l’Arxiprestat de
Terrassa s’organitza l’anada al santuari en
autocars. Les persones interessades poden
inscriure’s en el despatx parroquial (dilluns,
dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda). El
preu de l’autocar és 5 euros.
◗ Inscripcions a colònies. Aquest dissabte té
lloc a 2/4 de 8 del vespre el darrer dia de 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 pels més grans tindrà lloc
la ruta i els campaments (del 12 al 15 de juliol).
Les inscripcions es faran en el Centre Sant
Esperit (Núm. 5).
◗ Preparació del Corpus Christi. La Solemnitat
del Corpus Christi es celebrarà enguany el
diumenge 3 de juny. A les 7 de la tarda el Sr.
Bisbe presidirà la Missa a la Catedral i
seguidament la processó amb el Santíssim pels
carrers ornamentats amb catifes florals. La
Comissió que prepara la festa està ja
treballant-hi. El proper dilluns 14 de maig a
2/4 de 9 del vespre tindrà lloc a la rectoria la
reunió amb els responsables de tots els grups
que enguany realitzaran catifes florals.
◗ Lliurament de premis del Concurs Bíblic.
El dissabte 19 de maig a les 11 del matí tindrà
lloc l’entrega de premis del Concurs Bíblic en
el Centre Cultura de Terrassa. L’acte està
organitzat pel Grup Avant de Terrassa de la
Federació de Cristians de Catalunya.
◗ Excursió de l’Esplai 0.5. El proper diumenge
20 de maig tindrà lloc una excursió de l’esplai
al Montcau. Sortiran a les 10 del matí i tornaran
a la tarda acompanyats pels pares. Participaran
en la Missa el dissabte a 2/4 de 7 de la tarda.
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