LA VOCACIÓ MATRIMONIAL
71. «L’Escriptura i la Tradició ens obren l’accés a un coneixement de la
Trinitat que es revela amb trets familiars. La família és imatge de Déu,
que [...] és comunió de persones. En el baptisme, la veu del Pare designa
Jesús com el seu Fill estimat, i en aquest amor ens és donat de reconèixer
l’Esperit Sant (cf. Mc 1,10-11). Jesús, que ho ha reconciliat tot en si
mateix i ha redimit l’home del pecat, no sols ha reportat el matrimoni i la
família a la seva forma original, sinó que també ha elevat el matrimoni a
signe sacramental del seu amor per a l’Església (cf. Mt 19,1-12; Mc
10,1-12; Ef 5,21-32). En la família humana, aplegada per Crist, està
restituïda la “imatge i semblança” de la Santíssima Trinitat (cf. Gn 1,26),
misteri del qual brolla tot veritable amor. De Crist, a través de l’Església,
el matrimoni i la família reben la gràcia de l’Esperit Sant, per testimoniar
l’Evangeli de l’amor de Déu».
72. El sagrament del matrimoni no és una convenció social, un ritu buit
o el mer signe extern d'un compromís. El sagrament és un do per a la
santificació i la salvació dels esposos, perquè «la seva recíproca pertinença
és representació real, mitjançant el signe sacramental, de la mateixa relació
de Crist amb l'Església. Els esposos són, per tant, el record permanent per
a l'Església del que va esdevenir en la creu; són l'un per a l'altre i per als
fills, testimonis de la salvació, de la qual el sagrament els fa partícips». El
matrimoni és una vocació, en tant que és una resposta a la crida específica
a viure l'amor conjugal com a signe imperfecte de l'amor entre Crist i
l'Església. Per tant, la decisió de casar-se i de crear una família ha de
ser fruit d'un discerniment vocacional.
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73. «El do recíproc constitutiu del matrimoni sacramental arrela en la
gràcia del baptisme, que estableix l'aliança fonamental de tota persona
amb Crist en l'Església. En l'acollida mútua, i amb la gràcia de Crist,
els nuvis es prometen lliurament total, fidelitat i obertura a la vida, i a
més reconeixen com a elements constitutius del matrimoni els dons que
Déu els ofereix, prenent de debò el seu mutu compromís, en el seu nom
i davant l'Església. Ara bé, la fe permet assumir els béns del matrimoni
com uns compromisos que es poden sostenir millor mitjançant l'ajuda
de la gràcia del sagrament. [...] Per tant, la mirada de l'Església es
dirigeix als esposos com a cor de tota la família, que al seu torn dirigeix
la seva mirada cap a Jesús». El sagrament no és una «cosa» o un «força»,
perquè en realitat Crist mateix «mitjançant el sagrament del matrimoni,
surt a l'encontre dels esposos cristians. Roman amb ells, els dona la
força de continuar prenent la seva creu, d'aixecar-se després de les seves
caigudes, de perdonar-se mútuament, de portar els uns les càrregues
dels altres».
(De l’exhortació L’alegria de l’amor del papa Francesc, 2016)

celebracions
◗ Adoremus. Dijous, 14 de febrer, de 2/4 de 9 del
vespre a 2/4 de 10 de la nit, a la Capella del
Santíssim. Hi haurà també mossens per
confessar.
◗ Baptisme d’infants en edat catequètica. El
proper dissabte, 16 de febrer, a 2/4 de 6 de la
tarda, tindrà lloc la celebració del baptisme dels
infants que properament rebran la Primera
Comunió a la parròquia.
◗ Festa de Sant Antoni Abat. El proper
dissabte, dia 16 de febrer, en la Missa de les 8
del vespre hi participaran els membres de
l’Associació Amics de Sant Antoni Abat, amb la
presència de la Bandera, la Junta Directiva i
socis, amb motiu de la celebració de la seva festa
a la ciutat de Terrassa.
◗ Exèquies. Divendres, 1 de febrer, a les 4 de
la tarda, se celebraren les exèquies pel Sr. Josep
Soldevilla Canalís, que havia mort el dia anterior
als 93 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns, 4 de febrer, en la Missa
de les 8 del vespre, es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans difunts Pilar Costa
Portero, Arturo Font Roca, Josep Lloveras Comas
i Rosa M. Monfort Mauri.

activitats pastorals
◗ Trobada d’agents pastorals de l’arxiprestat.
Aquest diumenge a la tarda, tindrà lloc a l’Escola
Santa Joaquima de Vedruna, en el barri de les
Arenes, la trobada anual d’agents de pastoral de
les parròquies del nostre arxiprestat de Terrassa
(consells, catequistes, voluntaris, acollidors,
responsables, etc.). Es presentarà el nou Pla
Pastoral Diocesà, Una Església a l’encontre de la
persona. Començarà a 2/4 de 5 de la tarda i es
clourà amb la pregària de Vespres, a les 7 de la
tarda.
◗ Formació des de Càritas. Dissabte que ve, 16
de febrer, tindrà lloc, a la seu de Càritas
Arxiprestal (C. Topete 25), un matí de formació
obert a tothom, en el qual es presentarà
l’informe Atrapats en la precarietat, elaborat per
l’Observatori de la Realitat Social de Càritas
Diocesana, sobre la precarietat en què viuen
moltes famílies. La Sra. Amèlia de Juan,

treballadora social de Càritas, presentarà
l’informe, i el Sr. Marc Grau, president de Justícia
i Pau de Terrassa, reflexionarà des de la mirada
cristiana a aquesta realitat. Començarà a les 10
del matí i acabarà a la 1 del migdia.
◗ XIV Jornada de Pastoral de la Salut. El dissabte
23 de febrer, tindrà lloc la trobada diocesana dels
grups de visitadors de malalts i pastoral de la salut
de les parròquies de la diòcesi. Serà en el Casal
Popular de Rubí. Començarà a 2/4 de 10 del matí
i acabarà a 2/4 de 2 del migdia. Enguany es
reflexionarà sobre el sofriment, i la ponència serà
a càrrec del Dr. Josep Pascual Torremadé,
especialista en Geriatria.
◗ Cicle de formació d’adults. Té lloc en el Centre
Sant Esperit (Núm. 5) d’1/4 de 10 del vespre a 3/4
d’11 de la nit, amb el títol “Casar-nos? Per què?”,a
partir de l’exhortació del papa Francesc L’alegria
de l’amor:
- 11 de febrer: Què té de propi el matrimoni
cristià? A càrrec dels Srs. Josep Hernández i
Montserrat Carrere, responsables de la
preparació al matrimoni (CPM)
- 18 de febrer: Val la pena tenir fills? Per què?
A càrrec dels Srs. Miquel Creus i Montse Prats,
membres de la Delegació de Pastoral Familiar.
- 25 de febrer: Educar els fills. Podem
transmetre’ls la fe? A càrrec dels Srs. Francesc
Busquets i Magda Freixas, matrimoni
responsable de grups de joves.
- 4 de març: I davant les dificultats o els
naufragis, què? A càrrec de Mn. Joan Làzaro,
Vicari Judicial de Terrassa.
- 11 de març: És possible viure la fe i
l’espiritualitat en parella? A càrrec del P.Gaspar
Borda O.Carm., rector de la parròquia del
Carme de Terrassa.

agenda
◗ Assemblea de la Confraria del Sant Crist.
Dijous, 14 de febrer, a les 7 de la tarda.
◗ Reunió de pares de primer de catequesi.
Dijous, 14 de febrer, a 2/4 de 9 del vespre, a la
Sala Capitular.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 15 de febrer,
a 2/4 de 7 de la tarda, a la Residència Sant
Josep Oriol.
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