EL PAPA FRANCESC S’ADREÇA ALS
JOVES AMB MOTIU DEL DOMUND
Aquesta transmissió de la fe, cor de la missió de l'Església, es realitza
pel "contagi" de l'amor, en què l'alegria i l'entusiasme expressen el
descobriment del sentit i la plenitud de la vida. La propagació de la fe
per atracció demana uns cors oberts, dilatats per l'amor. No es pot posar
límits a l'amor: l’amor és fort com la mort (cf. Ct 8,6). I aquesta expansió
crea la trobada, el testimoni, l'anunci; produeix la participació en la caritat
amb tots els que estan allunyats de la fe i es mostren indiferents, fins i
tot oposats o contraris. Existeixen ambients humans, culturals i religiosos
que encara desconeixen l'Evangeli de Jesús i la presència sacramental
de l'Església, i que representen les perifèries més allunyades, "els extrems
de la terra", cap on els seus deixebles missioners són enviats, des de la
Pasqua de Jesús, amb la certesa de tenir sempre amb ells el seu Senyor
(cf. Mt 28,20; Ac 1,8). En això consisteix el que anomenem missio ad
gentes. La perifèria més desolada de la humanitat que té necessitat de
Crist és la indiferència cap a la fe o fins i tot l'odi contra la plenitud
divina de la vida. Qualsevol pobresa material i espiritual, qualsevol
discriminació de germans i germanes és sempre conseqüència del rebuig
a Déu i al seu amor.
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Dono gràcies a totes les realitats eclesials que us permeten trobar
personalment el Crist viu en la seva Església: les parròquies, les
associacions, els moviments, les comunitats religioses, les diferents
expressions de servei missioner. Molts joves troben en el voluntariat
missioner una forma per servir els "més petits" (cf. Mt 25,40), promovent
la dignitat humana i testimoniant l'alegria d'estimar i de ser cristians.
Aquestes experiències eclesials fan que la formació de cada un no sigui
només una preparació per al propi èxit professional, sinó el
desenvolupament d'un do del Senyor per servir millor els altres. Aquestes
formes de servei missioner temporal són un començament fecund i, en
el discerniment vocacional, poden ajudar-vos a decidir el do total de
vosaltres mateixos com a missioners.
Les Obres Missionals Pontifícies van néixer d’uns cors joves, amb la
finalitat d'animar l'anunci de l'Evangeli a tots els pobles, contribuint al
creixement cultural i humà de tanta gent assedegada de Veritat. L'oració
i l'ajuda material, que generosament són donades i distribuïdes per les
OMP, serveixen a la Santa Seu per procurar que els qui les reben per la
seva pròpia necessitat puguin ser capaços de donar testimoni en el seu
entorn. Ningú no és tan pobre que no pugui donar el que té i, sobretot,
el que és. M'agrada repetir l'exhortació que vaig dirigir als joves xilens:
«Mai no pensis que no tens res a aportar o que no fas falta a ningú: Fas
falta a molta gent, i això pensa-ho. Que cada un de vosaltres ho pensi en
el seu cor: Jo faig falta a molta gent» (Trobada amb els joves, Santuari
de Maipú 17 de gener de 2018).
Papa Francesc, Missatge del Domund 2018

celebracions
◗ Aniversari de l’Arxiconfraria Teresiana.
Aquest diumenge se celebra, en la Missa de
les 12 del migdia, la festa de l’Arxiconfraria
Teresiana. Participaran també en la Pregària
de Vespres, a les 7 de la tarda. Un any més,
la parròquia felicita de tot cor les teresianes
pel seu testimoni de fe i el compromís en els
diversos àmbits de la pastoral.
◗ Baptismes. Aquest diumenge a la tarda reben
el baptisme els infants Marc Àvila José, Biel
Buxeras Martín, Leo Carrasco Ramos, Adrián
Carrón Scorziello, Valeria Garcia Bardilla,
Domingo León Banica, Àngel Osaretin
Bustamante Bobby, Bella Osariemen
Bustamante Bobby, Mario Rieste Pérez i Asan
Sánchez Rodríguez.
◗ Missa amb motiu de la trobada de
laringectomitzats de Catalunya. El proper
dissabte, 27 d’octubre, a les 11 del matí, la
Catedral acull una Missa amb motiu de la
trobada de laringectomitzats de Catalunya,
que enguany se celebra a la ciutat de
Terrassa.
◗ Casament. El dissabte 27 d’octubre, a les 5
de la tarda, contrauran matrimoni Oriol
Magrans Martínez i Andrea Domiguel Aguilera.
◗ Missa de cloenda de les Jornades Transmet.
El proper diumenge, 28 d’octubre, a les 12 del
migdia, el Sr. Bisbe presidirà a la Catedral la
Missa amb motiu de la cloenda de les Jornades
Transmet d’enguany.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 15 d’octubre,
en la Missa de les 8 del vespre, vam pregar
especialment pels descans etern dels nostres
germans difunts José Luis Giménez Urzáiz,
Francisca Navarra Virou, Primitivo Rodrigues
Rodríguez i Albert Segura Sabater. Al cel siguin!

agenda
◗ Adoremus. Dijous, 25 d’octubre, a 2/4 de 9
de la nit, a la Capella del Santíssim.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, 27 d’octubre,
a 2/4 de 8 del vespre.

activitats pastorals
◗ Jornada Mundial de les Missions. Aquest cap
de setmana té lloc la Jornada Mundial de les
Missions (Domund). El lema d’enguany és
“Canvia el món”. Aquesta jornada ens ajuda
a expressar el dinamisme evangelitzador de la
nostra fe i el compromís en l’activitat missionera
de tota l’Església, així com també donar suport
a la tasca evangelitzadora dels missioners en
els països més pobres amb l’ajut econòmic i
la pregària.
◗ Jornades Transmet i presentació del Pla
Pastoral Diocesà. El proper cap de setmana té
lloc la trobada de formació diocesana adreçada
a tots els cristians. El dissabte se celebrarà al
Centre Borja de Sant Cugat del Vallès i el
diumenge, a Terrassa.
L’horari és: el dissabte, a les 11 del matí,
conferència “La pastoral vocacional i juvenil”,
a càrrec de Mons. José Manuel Lorca, Bisbe
de Cartagena, i col·loqui. A la 1 del migdia,
Presentació del nou Pla Pastoral Diocesà: “Una
Església a l’encontre de la persona”. A les 4
de la tarda, Parlem de... pastoral vocacional,
pastoral de joventut i vida consagrada, amb la
col·laboració musical de la Gna. Glenda. El
diumenge, a 2/4 d'11 del matí, a Terrassa, hi
haurà una activitat per als infants a la Plaça Vella;
i, a les 12 del migdia, la Missa a la Catedral.
◗ Recés d’Emaús per a dones. Tindrà lloc
els dies 26, 27 i 28 d’octubre a la casa
d’Espiritualitat de la Sagrada Família de Rubí.
Les persones interessades a participar-hi poden
contactar amb Mn. Fidel Catalán.
◗ Economia. S'hi pot col·laborar fent-se
subscriptor habitual, a través de les col·lectes
setmanals o bé fent una aportació a un dels
següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.
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