COMBAT, VIGILÀNCIA I
DISCERNIMENT
162. La Paraula de Déu ens convida clarament a «afrontar les insídies
del diable» (Ef 6,11) i a aturar «les fletxes incendiàries del maligne»
(Ef 6,16). No són paraules romàntiques, perquè el nostre camí cap a
la santedat és també una lluita constant. Qui no vulgui reconèixer-ho
es veurà exposat al fracàs o a la mediocritat. Per al combat tenim les
armes poderoses que el Senyor ens dóna: la fe que s'expressa en la
pregària, la meditació de la Paraula de Déu, la celebració de la Missa,
l'adoració eucarística, la reconciliació sacramental, les obres de caritat,
la vida comunitària, el compromís missioner. Si ens descuidem, ens
seduiran fàcilment les falses promeses del mal, perquè, com deia el
sant sacerdot Brochero, «Què importa que Llucifer us prometi
alliberar-vos i fins i tot us llanci enmig de tots els seus béns, si són
béns enganyosos, si són béns enverinats?».122
163. En aquest camí, el desenvolupament del bé, la maduració
espiritual i el creixement de l'amor són el millor contrapès davant
el mal. Ningú no resisteix si opta per quedar-se en un punt mort, si
es conforma amb poc, si deixa de somiar a oferir al Senyor una
donació més bella. Menys encara si cau en un esperit de derrota,
perquè «el qui comença sense confiar ha perdut per endavant la
meitat de la batalla i enterra els seus talents. [....] El triomf cristià
és sempre una creu, però una creu que al mateix temps és bandera
de victòria, que es porta amb una tendresa combativa davant els
embats del mal».123

PASQUA DE
PENTECOSTA
20 de maig de 2018
IV Època - Número 540
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

169. El discerniment no sols és necessari en moments extraordinaris,
o quan cal resoldre problemes greus, o quan cal prendre una decisió
crucial. És un instrument de lluita per seguir millor el Senyor. Ens
cal sempre, per estar disposats a reconèixer els temps de Déu i de la
seva gràcia, per no desaprofitar les inspiracions del Senyor, per no
deixar passar la seva invitació a créixer. Moltes vegades això es juga
en les petites coses, en allò que sembla irrellevant, perquè la
magnanimitat es mostra en la simplicitat i en la quotidianitat.124 Es
tracta de no tenir límits per a la grandesa, per allò que és millor i més
bell, però al mateix temps concentrats en allò que és petit, en el
compromís d'avui. Per tant, demano a tots els cristians que no deixin
de fer cada dia, en diàleg amb el Senyor que ens estima, un sincer
«examen de consciència». Alhora, el discerniment ens porta a
reconèixer els mitjans concrets que el Senyor predisposa en el seu
misteriós pla d'amor, perquè no ens quedem només en les bones
intencions.
De l’exhortació “Gaudete et exsultate” del papa Francesc (2018)

celebracions
◗ Solemnitat de la Pentecosta. Aquest
diumenge se celebra la Solemnitat de la Pentecosta, festa titular de la Catedral i parròquia del
Sant Esperit.
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, a la
1 del migdia, reben la Primera Comunió els
infants Laia Abad Vidal, Pau Barco Vidal, Isaac
Barco Vidal, Julio Camacho Pérez, Pol Camacho
Pérez, Maria Agnès Carreras Arisó, Aina Casals
Paüls, Laura Codina Vilalta, Martina Ferrari
González, Ivet Garcia Ferriz, Júlia López Moliner,
Mariona Marculeta Giró, Judit Muñoz Estruga,
Mike Murillo Carpio, Pere Pons Forrellat, Roger
Salcedo Domènech, Mireia Sapés Puigdellívol,
Angy Vélez Ayala i Khaterin Angeline Zepita
Cotta.
◗ Confirmacions de La Farga. Dimarts i
dimecres, 22 i 23 de maig, a 2/4 de 6 de la tarda,
Mons. Salvador Cristau administra el sagrament
de la Confirmació a la Catedral a dos grups
d’alumnes del Col·legi La Farga de Mira-sol.
◗ Casament. Dissabte que ve, 26 de maig, a
les 5 de la tarda, contrauran matrimoni Adrián
Cabrera Delgado i Mireia Segura Tomàs.
◗ 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.
DESÈ ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA
MARE DE DÉU DE LA SALUT COM A PATRONA
DE LA DIÒCESI, diumenge 20 de maig de 2018

17h Arribada al Santuari.
17.30h Entrada solemne de la imatge de la Mare
de Déu a l’esplanada i ofrena floral des dels deu
arxiprestats.
17.45h Eucaristia, presidida per Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses.
19h Veneració de la imatge de la Mare de
Déu i lliurament del record commemoratiu.

activitats pastorals
◗ Excursió de l’Esplai 0.5. Aquest diumenge té
lloc una excursió de l’esplai al Montcau. Sortiran
a les 10 del matí i tornaran a la tarda acompanyats pels pares. Prèviament participaran en la
Missa familiar de dissabte a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Aplec de l’Esperit. Aquest cap de setmana
té lloc a Tortosa l’Aplec de l’Esperit, convocat
pels nostres bisbes. De la parròquia del Sant
Esperit, hi participen 20 adolescents i joves,
acompanyats per Mn. Guillem.
◗ Consell Pastoral Parroquial. Dimarts, 22 de
maig, a les 8 del vespre, es reunirà en sessió
ordinària el Consell Pastoral de cara a preparar
el darrer trimestre del curs i la celebració del
Corpus, així com també per fer seguiment de la
previsió de les activitats d’estiu.
◗ Peregrinació diocesana a Fàtima. Entre els
dies 24 i 27 de maig, Mons. Saiz Meneses
presidirà la Peregrinació diocesana a Fàtima,
amb una bona participació de feligresos de la
nostra parròquia. Encomanem els fruits espirituals d’aquest peregrinatge.

agenda
◗ Reunió de preveres i diaques de l’Arxiprestat
de Terrassa. Dilluns, 21 de maig, a 2/4 d’1 del
migdia, en el Centre Eclesial.
◗ Responsables dels Recessos d’Emmaús.
Dilluns, 21 de maig, a les 9 del vespre.
◗ Junta de la Federació. El Dimecres 23 de
maig a les 5 de la tarda, i seguidament Cercle
d’Estudis i Missa a les 7.
◗ Comissió de Corpus. Dimecres, 23 de maig,
a les 9 del vespre.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 25 de maig,
a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 26 de maig, a
2/4 de 9 del vespre.
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