MARIA, LA NOIA DE NATZARET
43. Al cor de l'Església resplendeix Maria. Ella és el gran model per
a una Església jove, que vol seguir Crist amb frescor i docilitat. De
ben jove va rebre l'anunci de l'àngel i establí un diàleg amb ell (cf.
Lc 1,34). Però tenia una ànima disponible i va dir: «Sóc l'esclava del
Senyor» (Lc 1,38).
44. «Sempre crida l'atenció la força del "sí" de Maria jove. La força
d'aquest "faci’s" que li va dir a l'àngel. No va ser una acceptació
passiva o resignada. No va ser un "sí" com dient: bé, anem a provar
a veure què passa. Maria no coneixia aquesta expressió: anem a veure
què passa. Era decidida, va saber de què es tractava i va dir "sí", tot
d’una. Va ser alguna cosa més, va ser una cosa diferent. Va ser el "sí"
de qui es vol comprometre i vol arriscar, de qui vol apostar-ho tot,
sense més seguretat que la certesa de saber que era portadora d'una
promesa. I jo pregunto a cada un de vosaltres: ¿Us sentiu portadors
d'una promesa? Quina promesa tinc al cor per dur endavant? Maria
tindria, sense dubte, una missió difícil, però les dificultats no eren
una raó per dir "no". Ben segur que tindria complicacions, però no
serien les mateixes complicacions que es produeixen quan la covardia
ens paralitza per no tenir-ho tot clar per endavant. Maria no va comprar
una assegurança de vida! ¡Maria se la va jugar i per això és forta, per
això és una influencer, és la influencer de Déu! El "sí" i les ganes de
servir van ser més forts que els dubtes i les dificultats »[18].
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46. Maria era la noia d'ànima gran que s'estremia d'alegria (cf. Lc
1,47), era la joveneta amb els ulls il·luminats per l'Esperit Sant que
contemplava la vida amb fe i ho guardava tot en el seu cor de noia
(cf . Lc 2,19.51). Era la inquieta, la que es posa contínuament en
camí, que quan va saber que la seva cosina la necessitava no va
pensar en els seus propis projectes, sinó que va sortir cap a la
muntanya «sense demora» (Lc 1,39).
48. Aquella noia avui és la Mare que vetlla pels fills, aquests fills
que caminem per la vida moltes vegades cansats, necessitats, però
volent que la llum de l'esperança no s'apagui. Això és el que volem:
que la llum de l'esperança no s'apagui. La nostra Mare mira aquest
poble pelegrí, poble de joves volgut per ella, que la cerca fent silenci
al cor, encara que en el camí hi hagi molt soroll, converses i
distraccions. Però davant els ulls de la Mare només hi ha lloc per al
silenci esperançat. I així Maria il·lumina de nou la nostra joventut.
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celebracions

activitats pastorals

◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, a la 1 del
migdia, faran la Primera Comunió els infants Martí
Bartolomé Claret, Alexia Bernal Cruz, Juan Castilla
Garcia, Júlia Fabre Carné, Laia Garcia López,
Claudia González Melgar, Alejandro Martín Barón,
Marta Pérez Garrido, Víctor Pérez Mercado,
Tomàs Pérez Rojas, Júlia Ramírez Baturova,
Vanesa Ruiz Veloza, Jan Sánchez Velázquez,
Blanca Sancho Hortelano, Gisele Sancho
Hortelano i Aleix Serrano Anglès.

◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la col·lecta extraordinària mensual. La casa
de Déu ha d’estar en les millors condicions
possibles, semblantment – com a mínim!- a com
estan les nostres llars particulars. Això demana de
cadascú un esforç responsable com a cristians.

◗ Confirmacions. Dimarts 7 i dimecres 8 de maig,
a 2/4 de 6 de la tarda, Mons. Salvador Cristau
administrarà el sagrament de la Confirmació a dos
grups d’alumnes del Col·legi La Farga de Mira-sol.

◗ Peregrinació diocesana. Enguany la peregrinació
diocesana presidida pel Sr. Bisbe tindrà lloc entre
els dia 19 i 22 de setembre i es visitaran les ciutats
de Florència, Assís i Bolònia, seguint els passos de
Sant Francesc d’Assís i Sant Domènec de Guzman.
Les inscripcions es poden realitzar en el web del
bisbat: www.bisbatdeterrassa.org

◗ Pregària organitzada per Justícia i Pau.
Dimecres, 8 de maig, a 2/4 de 8 del vespre. tindrà
lloc a l’església de Sant Francesc la pregària anual
que organitza Justícia i Pau de Terrassa.
◗ Exèquies. El dijous 25 d’abril, a les 4 de la tarda,
se celebraren les exèquies per la Sra. Valentina
Gallés Costa, que havia mort el dia anterior als 91
anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns, 29 d’abril, en la Missa
de les 8 del vespre es va pregar especialment per
l’etern descans dels nostres germans difunts Fefa
Alegre Lax, Palmira Amigó Berenguer, Magdalena
Donadeu Serarols, Josep M. Domènec Fargas,
Valentina Gallés Costa, Estrella Pérez Pérez i
Antonio Santacruz Frías. Al cel siguin.

agenda
◗ Conferències de Sant Vicenç de Paül.
Dimarts, 7 de maig, a les 8 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 8 de maig,
a la residència Sant Josep Oriol a les 5 de la
tarda. A les 6, Cercle d’estudis sobre L’ermità
de Sant Miquel de Turbians de Mn. Francesc
Cima, obert a tothom, i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous. 9 de maig, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.

També es pot col·laborar amb un donatiu a un
dels dos comptes corrents:
- ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
- ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

◗ Recés d’Emaús. Del 17 al 19 de maig tindrà lloc
a la Casa d’Espiritualitat de Lavern (Alt Penedès)
el proper recés per a homes. Les persones
interessades a participar-hi poden contactar amb
Mn. Fidel.
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