SÍNODE SOBRE ELS JOVES I EL
DISCERNIMENT VOCACIONAL
El Document final del Sínode dels Bisbes, sobre el tema "els joves,
la fe i el discerniment vocacional”, examina el context en què viuen
els joves. Tot comença amb una escolta empàtica que, amb humilitat,
paciència i disponibilitat, permeti dialogar veritablement amb la
joventut, evitant "respostes preconfeccionades i receptes ja
preparades". Destaca també el paper que desenvolupen les escoles
i universitats, on els joves transcorren molt de temps, i posa èmfasi
en la parròquia, que necessita repensar la seva vocació missionera,
perquè sovint és poc significativa i dinàmica, especialment en l'àmbit
de la catequesi.
També hi ha una àmplia reflexió sobre els "diferents tipus d'abusos"
i fa una crida a "un ferm compromís a l'adopció de rigoroses mesures
de prevenció que evitin la seva repetició, i a començar la selecció
i la formació d'aquells a qui es confiaran tasques de responsabilitat
i educació". Altres temes presents en el Document tenen a veure
amb la família, principal punt de referència per als joves, primera
comunitat de fe, "Església domèstica".
Una altra "brúixola segura" per a la joventut és la missió, que condueix
a una felicitat autèntica i duradora: Jesús, en efecte, no treu la llibertat,
sinó que allibera, perquè la veritable llibertat és possible només en
relació amb la veritat i la caritat. El Sínode promou, per tant, un
acompanyament integral centrat en l'oració i en el treball interior. El
Document tracta de la missió en l'entorn digital, part de la realitat
quotidiana dels joves, una "plaça" on passen molt de temps i on es
troben fàcilment.
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En el tema de l'afectivitat i la sexualitat, diu que, davant els avenços
científics que plantegen qüestions ètiques, el Sínode recorda a les
famílies i a les comunitats cristianes la importància de fer descobrir
els joves que la sexualitat és un do. Menció especial en l'acollida de
candidats al sacerdoci, que de vegades té lloc "sense un coneixement
adequat i una relectura profunda de la seva història".
"Les diversitats vocacionals - conclou el Document Final del Sínode
dels Joves- estan reunides en l'única i universal crida a la santedat.
Per això l'Església està cridada a "un canvi de perspectiva": a través
de la santedat de tants joves disposats a renunciar a la vida enmig
de la persecució per romandre fidels a l'Evangeli, pot renovar el seu
ardor espiritual i el seu vigor apostòlic.

celebracions
◗ Cadena de pregària per les vocacions. El
proper dimarts, 20 de novembre, som convidats
tots els feligresos a intensificar la pregària per
les vocacions a la nostra diòcesi. Es farà a cada
Missa, i cadascú personalment i en les diverses
reunions programades aquell dia.
◗ Celebració de Santa Cecília. El proper dijous,
22 de novembre, amb motiu de la festa de Santa
Cecília, patrona de la música, en la Missa de les
8 del vespre, hi participaran les corals
Lamardebé, LudiVox i Rossinyol de Terrassa,
sota la direcció del Sr. Carles Llongueras i amb
l’acompanyament a l’orgue del Sr. Joan Casals.
◗ Exèquies. El dimarts 6 de novembre, a les 3
de la tarda, es feren les exèquies per la Sra.
Montserrat Parellada Roig, que havia mort als
90 anys el diumenge anterior. I el diumenge 10
de novembre, a les 11 del matí, pel Sr. Jaume
Gumà Grau, mort el dia anterior als 79 anys.
Descansin en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 12 de
novembre, en la Missa de les 8 del vespre, vam
pregar especialment per l’etern descans dels
nostres germans difunt Joaquim Cadafalch
Gabriel, Montserrat Parellada Roig, Magdalena
Planas Costa i Felisa Varela Sabaté. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Jornada Mundial dels Pobres. Aquest
diumenge se celebra la II Jornada Mundial
dels Pobres. A la nostra diòcesi l’acte central
té 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.
Coincideix amb el cinquè aniversari de la
creació jurídica de Càritas Diocesana.
◗ Escolania de la Catedral. Aquest dissabte,
17 de novembre, després de la Missa Familiar
tindrà lloc a la sagristia la primera reunió de
l’escolania de la Catedral amb el seminarista
Joan Marc Flaqué, nou responsable. Tots els
nois interessats a formar-ne part i que tinguin
més de 9 anys poden participar-hi.
◗ Recés d’Emaús per a homes. Els dies 23, 24
i 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

agenda
◗ Preveres i diaques de l’Arxiprestat de
Terrassa. Dilluns, 19 de novembre, a 2/4 d’1
del migdia en el Centre Eclesial.
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 19 de
novembre, a les 5 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 21 de
novembre, a les 5 de la tarda. Seguidament,
Cercle d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, 22 de novembre, a ¾ de
9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Rosari per la Vida. El proper dissabte, 24
de novembre, 2/4 de 8 del vespre, al Cambril
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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