CONCLUSIÓ DEL DOCUMENT
SOBRE EL SÍNODE DELS JOVES
Convocats a ser sants
165. Totes les diferències vocacionals es troben reunides en la crida
universal a la santedat, que bàsicament no pot ser altra que aquesta
crida a l'alegria de l'amor que ressona en el cor de cada jove. En
realitat, només a partir de l'única vocació de santedat es poden
articular les diferents formes de vida, sabent que Déu "vol que siguem
sants i no s'acontenta amb una existència mediocre, aigualida i
inconsistent" (FRANCESC, Gaudete et Exsultate , No 1). La santedat
troba la seva font inesgotable en el Pare, que a través del seu Esperit ens
envia Jesús, "el sant de Déu" (Mc1,24), que ha vingut entre nosaltres
per fer-nos sants a través de l'amistat amb ell, que porta l'alegria i
la pau a les nostres vides. Recuperar el contacte viu amb la feliç
existència de Jesús a través del treball pastoral ordinari de l'Església
és la condició fonamental per a cada renovació.
Despertar el món amb santedat
166. Hem de ser sants per a poder convidar els joves a ser-ho. Els
joves han demanat una Església autèntica, lluminosa, transparent i
alegre: només una Església dels sants pot complir aquestes peticions!
Molts d'ells l'han abandonat perquè no hi han trobat la santedat, sinó
la mediocritat, la presumpció, la divisió i la corrupció. Per desgràcia,
el món està més indignat pels abusos d'algunes persones de l'Església
que per la santedat dels seus membres: aquesta és la raó per la qual
l'Església en el seu conjunt ha de realitzar un canvi de perspectiva
decisiu, immediat i radical! Els joves necessiten sants que formin
altres sants, cosa que demostra que "la santedat és la cara més bella
de l'Església" (FRANCESC. Gaudete et Exsultate)., N. 9). Hi ha un
llenguatge que tots els homes i dones de tots els temps, llocs i
cultures poden entendre, perquè és immediat i lluminós: és el
llenguatge de la santedat.
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Empesos per la santedat dels joves
167. Ha quedat clar, des del començament del viatge sinodal, que
els joves formen part integrant de l'Església. Així també és la seva
santedat, que en les últimes dècades ha produït una gran florida a
tot arreu del món: contemplar i meditar durant el Sínode el coratge
de tants joves que han renunciat a les seves vides per a romandre
fidels a l'Evangeli ha estat per a nosaltres molt important; escoltar
els testimonis dels joves presents en el Sínode que enmig de les
persecucions han optat per compartir la passió del Senyor Jesús ha
estat regenerador. A través de la santedat dels joves, l'Església pot
renovar el seu ardor espiritual i el seu vigor apostòlic. El bàlsam de
santedat generat per la bona vida de molts joves pot guarir les ferides
de l'Església i del món, i ens porta a la plenitud de l'amor a la qual
hem estat cridats; els joves sants ens animen a tornar al nostre primer
amor (Ap 2,4).

celebracions
◗ Baptismes. Avui reben els baptisme a les 6
de la tarda els infants Edwin Dalcus Garcia,
Jordi Garcia Pretels, Sofia Ibáñez Incapié,
Carlos Jeyden Nareno i Arnau Salmerón Ayala.
◗ Cadena de pregària per les vocacions. Com
cada any, durant el mes de novembre les
diòcesis amb seu a Catalunya intensifiquem la
pregària per les vocacions fent una veritable
cadena. A la nostra diòcesi ens toca els dies
10, 20 i 30. Tinguem-ho ben present en la
nostra pregària diària. Les persones que formen
part del Grup de Pregària per les Vocacions
participaran especialment aquest dissabte en la
Missa de les 8 del vespre.
◗ Escola de Pregària per a Joves. El proper
divendres, dia 16 de novembre, els joves de
la nostra parròquia participaran en l’Escola de
Pregària que presidirà el nostre Bisbe a 2/4 de
9 del vespre a la parròquia de Sant Pere
Octavià, a Sant Cugat del Vallès.
◗ Rosari pels cristians perseguits. El proper
dissabte, dia 17 de novembre, a 3/4 de nou del
vespre, a la capella del Santíssim es resarà
comunitàriament el rosari pels nostres
germans cristians perseguits a tants països
del món.

activitats pastorals
◗ Col·lecta de Germanor. Aquest cap de
setmana té lloc la Jornada de Germanor, el
dia de l’Església Diocesana. En aquesta
jornada es demana la nostra col·laboració per
al sosteniment i manteniment de totes les obres
d’Església que la comunitat diocesana realitza
a través de les parròquies, comunitats,
moviments, escoles, hospitals, càritas, etc.
◗ Jornada Mundial dels Pobres. El proper
diumenge, 18 de novembre, se celebra la II
Jornada Mundial dels Pobres. A la nostra
diòcesi l’acte central tindrà lloc al Recinte Firal
de Sabadell amb la celebració de la Missa,
presidida pel Sr. Bisbe a la 1 del migdia, i el
dinar posterior amb usuaris, voluntaris i
col·laboradors de Càritas de totes les parròquies
de la diòcesi. Les persones interessades a
participar-hi poden adreçar-se a la sagristia de
la Catedral.
◗ Comunió als malalts. Les persones grans i
impedides que vulguin rebre la Sagrada
Comunió o la visita del mossèn a casa seva,
poden sol·licitar-ho adreçant-se a Mn. Xavier
Aróztegui a la sagristia o el despatx parroquial.
◗ Recés d’Emaús per a homes. Els dies 23 al
25 de novembre tindrà lloc el proper Recés
d’Emaús organitzat per la nostra parròquia.
Les persones interessades a rebre'n informació
i/o inscriure-s'hi poden adreçar-se a Mn. Fidel
Catalán, o bé a través del correu electrònic:
emaussantesperit@gmail.com
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