CHRISTUS VIVIT: LA SEVA
JOVENTUT ENS IL·LUMINA
31. Jesús no us il·lumina a vosaltres, joves, des de lluny o des de fora,
sinó des de la seva pròpia joventut, que comparteix amb vosaltres. És
molt important contemplar el Jesús jove que ens mostren els evangelis,
perquè Ell va ser veritablement un de vosaltres, i en Ell es poden
reconèixer moltes notes dels cors joves. Ho veiem, per exemple, en les
següents característiques: «Jesús tenia una confiança incondicional en
el Pare, va cuidar l'amistat amb els seus deixebles, i fins i tot en els
moments crítics va romandre fidel a ells. Va manifestar una profunda
compassió pels més febles, especialment els pobres, els malalts, els
pecadors i els exclosos. Va tenir el coratge d'enfrontar-se a les autoritats
religioses i polítiques del seu temps; viure l'experiència de sentir-se
incomprès i descartat; va sentir por del sofriment i va conèixer la fragilitat
de la passió; va dirigir la seva mirada al futur abandonant-se en les
mans segures del Pare i a la força de l'Esperit. En Jesús, tots els joves
s'hi poden reconèixer».9
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32. D'altra banda, Jesús ha ressuscitat i ens vol fer partícips de la
novetat de la seva resurrecció. Ell és la veritable joventut d'un món
envellit, i també és la joventut d'un univers que espera amb «dolors de
part» (Rm 8,22) ser revestit amb la seva llum i amb la seva vida. A prop
d'Ell podem beure de la veritable font, que manté vius els nostres
somnis, els nostres projectes, els nostres grans ideals, i que ens llança
a l'anunci de la vida que val la pena. En dos detalls curiosos de
l'evangeli de Marc podem advertir la crida a la veritable joventut dels
ressuscitats. D'una banda, en la passió del Senyor apareix un jove
temorós que intentava seguir Jesús, però que va fugir nu (cf. Mc
14,51-52), un jove que no va tenir la força de arriscar-ho tot per
seguir el Senyor. En canvi, al costat del sepulcre buit, veiem un jove
«vestit amb una túnica blanca» (16,5) que convidava a perdre la por
i anunciava la joia de la resurrecció (cf. 16,6-7).
33. El Senyor ens crida a encendre estrelles a la nit d'altres joves,
ens convida a mirar els veritables astres, aquests signes tan variats
que Ell ens dona perquè no ens quedem quiets, sinó que imitem el
sembrador que mirava les estrelles per poder llaurar el camp. Déu ens
encén estels perquè continuem caminant: «Les estrelles brillen alegres
en els seus llocs de guàrdia, Ell les crida i li responen» (Ba 3,34-35).
Però Crist mateix és per a nosaltres la gran llum d'esperança i de guia
en la nostra nit, perquè Ell és «l'estel radiant del matí» (Ap 22,16).
De l’exhortació Christs vivit del papa Francesc (2019)

celebracions

activitats pastorals

◗ Celebració comunitària de la Santa Unció. Aquest
diumenge, en la Missa de les 12 del migdia tindrà lloc
la celebració comunitària del sagrament de la Unció
dels Malalts. Les persones que l’han de rebre es
trobaran a les 11 del matí per a la seva preparació
espiritual i per rebre el sagrament de la Reconciliació.

◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la col·lecta mensual extraordinària. A més de
la col·lecta, es recorda que també es pot col·laborar
fent-se subscriptor, o amb un donatiu a través de la
targeta de crèdit a l’entrada del temple o en un dels
dos comptes corrents:

◗ Vespres vocacionals. Aquest diumenge, a les 7
de la tarda, la Pregària de Vespres és amb la intenció
de les vocacions sacerdotals. Són convidats a
participar-hi especialment els membres del grup de
Pregària per les Vocacions.
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◗ Confirmacions. Dimecres, 5 de juny, a 2/4 de 6
de la tarda, el Sr. Bisbe presidirà la Missa a la
Catedral i confirmarà un grup d’alumnes del Col·legi
El Pinar de Nuestra Señora de Valldoreix.
◗ Solemnitat de la Pentecosta. El proper diumenge,
9 de juny, se celebra la Solemnitat de la Pentecosta,
festa titular de la nostra parròquia i Catedral. Amb
aquest motiu la Schola Cantorum solemnitzarà la Missa
de les 12 del migdia. A les 8 del vespre, el Sr. Bisbe
presidirà la Missa, amb motiu de la Jornada de
l’Apostolat Seglar.
◗ Preparació de l’Adoració Perpètua a Sant Pere.
De cara a pregar i preparar l’inici de l’Adoració
Perpètua, cada dia, hi ha Adoració al Santíssim a
2/4 de 7 de la tarda i Missa a 2/4 de 8 del vespre
a les esglésies de Sant Pere.
◗ Missa exequial. En la Missa de les 8 del vespre de
dilluns passat, 27 de maig, es va pregar especialment
per l’etern descans de la nostra germana difunta
Dolores Segura Morena. Al cel sigui.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 5 de juny, 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.
◗ Consell Arxiprestal de Terrassa. Divendres, 7
de juny, a 2/4 de 10 de la nit, en el Centre Eclesial.
◗ Rosari pels cristians perseguits. Dissabte, 8 de
juny, a 2/4 de 9 de la nit.
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◗ Trobada de final de curs de catequistes. El proper
divendres, 7 de juny, es farà la trobada de final de
curs dels catequistes de primera Comunió de la
parròquia. A les 7 de la tarda es farà la revisió del
curs, a les 8 del vespre es participarà en la Missa i
seguidament tindrà lloc un àpat de germanor.
◗ Jornada d’Apostolat Seglar. El proper diumenge
tindrà lloc la jornada de l’Apostolat Seglar a la
diòcesi. A les 6 de la tarda en el Centre Sant Esperit
(Núm. 5) tindrà lloc la trobada amb els responsables
dels moviments eclesials presents a la diòcesi, i a les
8 del vespre el Sr. Bisbe presidirà la Missa a la
Catedral.

moviment de tresoreria
MAIG 2019
Ingressos
Col·lecta 05/05
Col·lecta 12/05
Col·lecta 19/05
Col·lecta 26/05
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

2.616,11
2.317,90
2.500,02
1.918,35
1.434,45
600,00
975,00
12.361,83

Despeses
Personal
1.805,19
Neteja
1.583,36
Manteniment i Subministraments 5.059,16
Fons comú diocesà
4.326,48
Total sortides
12.774,19
Diferència
Déficit acumulat
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