LA JOIA DE L’EVANGELI:
EL DIÀLEG ECUMÈNIC
244. L'interès ecumènic respon a la pregària del Senyor Jesús que
demana «que tots siguin u» (Jn 17,21). La credibilitat de l'anunci cristià
seria molt major si els cristians superessin les seves divisions i l'Església
realitzés «la plenitud de catolicitat que li és pròpia, en aquells fills que,
incorporats a ella certament pel Baptisme, estan tanmateix separats de
la seva plena comunió». Hem de recordar sempre que som pelegrins, i
pelegrinem junts. Per això, cal confiar el cor al company de camí sense
recels, sense desconfiances, i mirar davant de tot el que busquem: la
pau en el rostre de l'únic Déu. Confiar-se a l'altre és quelcom artesanal,
la pau és artesanal. Jesús ens va dir: «Feliços els qui treballen per la
pau!» (Mt 5,9). En aquest interès, també entre nosaltres, es compleix
l'antiga profecia: «De les seves espases forjaran relles» (Is 2,4).
245. Sota aquesta llum, l'ecumenisme és una aportació a la unitat de
la família humana. La presència, al Sínode, del Patriarca de Constantinoble,
Sa Santedat Bartomeu I, i de l'Arquebisbe de Canterbury, Sa Gràcia
Rowan Douglas Williams, fou un veritable do de Déu i un preciós
testimoniatge cristià.
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246. Donada la gravetat de l'antitestimoni de la divisió entre cristians,
particularment a Àsia i a Àfrica, la recerca de camins d'unitat esdevé
urgent. Els missioners en aquests continents esmenten reiteradament
les crítiques, queixes i burles que reben a causa de l'escàndol dels
cristians dividits. Si ens concentrem en les conviccions que ens uneixen
i recordem el principi de la jerarquia de veritats, podrem caminar
decididament cap a expressions comunes d'anunci, de servei i de
testimoniatge. La immensa multitud que no ha acollit l’anunci de Jesucrist
no pot deixar-nos indiferents. Per tant, l'interès per una unitat que faciliti
l'acollida de Jesucrist deixa de ser mera diplomàcia o compliment forçat,
per convertir-se en un camí ineludible de l'evangelització.
Els signes de divisió entre els cristians en països que ja estan destrossats
per la violència agreguen més motius de conflicte per part dels qui
hauríem de ser un atractiu ferment de pau. Són tantes i tan valuoses les
coses que ens uneixen! I si realment creiem en la lliure i generosa acció
de l'Esperit, quantes coses podem aprendre els uns dels altres! No es
tracta només de rebre informació sobre els altres per conèixer-los millor,
sinó de recollir el que l'Esperit ha sembrat en ells com un do també per
a nosaltres. Només per donar un exemple, en el diàleg amb els germans
ortodoxos, els catòlics tenim la possibilitat d'aprendre quelcom més sobre
el sentit de la col·legialitat episcopal i sobre la seva experiència de la
sinodalitat. A través d'un intercanvi de dons, l'Esperit pot portar-nos cada
cop més a la veritat i al bé.
S. S. Francesc, Exhortació apostòlica La joia de l’Evangeli (2013)

celebracions
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 13 de
gener, en la missa de les 8 del vespre vam
pregar per l’etern descans de Lluís Martínez
Canton, M. Teresa Alemany Almirall, Dolors
Paredes Feiner, Josep Masachs Puigdellívol,
Manuel Bellera Puyaltó i Josep Fontanet Lahosa.
Descansin en pau.
◗ Setmana de Pregària per la Unitat dels
Cristians. Entre els dies 18 i 25 de gener té lloc
aquesta setmana de pregària comuna a les
esglésies cristianes. A l’arxiprestat de Terrassa
la pregària tindrà lloc dimarts, dia 21 de gener,
a les 9 del vespre, a la parròquia de Sant Josep,
seguida d’un sopar compartit. A nivell diocesà,
Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, presidirà
la pregària de cloenda dissabte vinent, dia 25
de gener, a 2/4 de 9 del vespre, a la Catedral.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 20 de gener,
a 2/4 de 6 de la tarda.
◗ Reunió de preveres de l’arxiprestat. Dilluns,
dia 20 de gener, a les 9 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 22 de
gener, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’estudis, i missa a les 7.
◗ Reunió de Catequistes de Joves. Dissabte,
dia 25 de gener, a 2/4 de 8 del vespre.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana
té lloc la recollida mensual d’aliments. En aquesta
ocasió s’ha demanat que es porti llet, tomàquet
en conserva i galetes, que seran distribuïts a través
de Càritas.
◗ Acollidors de Baptisme. Dimecres, dia 22 de
gener, a 2/4 de 9 del vespre tindrà lloc la reunió
d’acollidors de Baptisme. Es tracta d’un grup de
6 matrimonis que col·laboren en la preparació
dels pares i padrins dels baptismes. En aquesta
ocasió es reflexionarà sobre la dimensió evangelitzadora de l’acolliment.
◗ Trobada arxiprestal d’agents de pastoral
parroquial. El proper diumenge, 26 de gener, a
la tarda, tindrà lloc la segona trobada arxiprestal
de responsables i col·laboradors en les diverses
activitats de les setze parròquies del nostre
arxiprestat (membres de consells, catequistes,
voluntaris, col·laboradors, membres de grups,
etc). En aquesta ocasió es farà a la parròquia de
Sant Cristòfor i començarà a 2/4 de 5 de la tarda,
amb una presentació del treball pastoral de
l’arxiprestat i la reflexió en grups, i es clourà amb
la Pregària de Vespres.
◗ Continua la Campanya per a subscriptors. Per
ajudar a l’economia parroquial i col·laborar
periòdicament amb una quantitat fixa, que
assegura unes entrades estables i una previsió
econòmica important. A les tauletes de l’entrada
del temple hi ha butlletes per fer-se subscriptor
o bé per oferir-ho a altres persones que puguin
estar interessades a col·laborar-hi.
◗ Grups de matrimonis. Formar part d’un grup
de matrimonis a la parròquia ajuda a viure la fe i
aprofundir en la formació de manera comunitària.
A la nostra parròquia hi ha actualment tres grups
amb trobades mensuals: el Grup d’Espiritualitat
Matrimonial, el Grup de Pares 5.5 i el grup de
matrimonis joves. Uns i altres posen l’accent en
la dimensió espiritual del matrimoni, en la formació
cristiana en l’àmbit familiar i en el compromís
evangelitzador. Encomanem el treball d’aquests
grups i oferim-lo als matrimonis interessats a
participar-hi. En aquest cas es poden adreçar a
qualsevol mossèn de la parròquia.
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