L’ALEGRIA DE L’EVANGELI:
LES TEMPTACIONS DELS
AGENTS PASTORALS
81. Quan més necessitem un dinamisme missioner que porti sal i llum al món, molts
laics senten el temor que algú els inviti a realitzar alguna tasca apostòlica, i intenten
escapar de qualsevol compromís que els pugui treure el seu temps lliure. (...) Alguns
es resisteixen a provar fins al fons el gust de la missió i queden sumits en una accídia
paralitzant. 82. El problema no és sempre l'excés d’activitats, sinó sobretot les
activitats mal viscudes, sense les motivacions adequades, sense una espiritualitat
que impregni l'acció i la faci desitjable. D'aquí que les tasques cansin més del que
és raonable, i de vegades emmalalteixin. (...) Alguns hi cauen perquè sostenen
projectes irrealitzables i no viuen amb ganes allò que bonament podrien fer. Altres,
per no acceptar la costosa evolució dels processos i voler que tot caigui del cel.
Altres, per enganxar-se a alguns projectes o a somnis d’èxits imaginats per la seva
vanitat. Altres, per perdre el contacte real amb el poble, en una despersonalització
de la pastoral que porta a prestar més atenció a l'organització que a les persones, i
llavors els entusiasma més el «full de ruta» que la ruta mateixa. Altres cauen en
l'accídia per no saber esperar i voler dominar el ritme de la vida. L'immediatisme
ansiós d'aquests temps fa que els agents pastorals no tolerin fàcilment allò que
signifiqui alguna contradicció, un aparent fracàs, una crítica, una creu.
88. L'ideal cristià sempre invitarà a superar la sospita, la desconfiança permanent,
el temor a ser envaïts, les actituds defensives que ens imposa el món actual. Molts
intenten escapar dels altres cap a la privacitat còmoda o cap al reduït cercle dels
més íntims, i renuncien al realisme de la dimensió social de l’Evangeli. Perquè, així
com alguns voldrien un Crist purament espiritual, sense carn i sense creu, també
es pretenen relacions interpersonals només per mitjà d'aparells sofisticats, per
pantalles i sistemes que es puguin encendre i apagar a voluntat. Mentrestant,
l'Evangeli ens invita sempre a córrer el risc del trobament amb el rostre de l'altre,
amb la seva presència física que interpel·la, amb el seu dolor i els seus reclams,
amb la seva alegria que contagia en un constant cos a cos. La veritable fe en el Fill
de Déu fet carn és inseparable del do de si, de la pertinença a la comunitat, del
servei, de la reconciliació amb la carn dels altres. El Fill de Déu, en la seva encarnació,
ens va invitar a la revolució de la tendresa.
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93. La mundanitat espiritual, que s'amaga rere aparences de religiositat i fins i tot
d’amor a l'Església, és buscar, en comptes de la glòria del Senyor, la glòria humana
i el benestar personal. (…) 94. Aquesta mundanitat pot alimentar-se especialment
de dues maneres profundament emparentades. Una és la fascinació del gnosticisme,
una fe tancada en el subjectivisme, on només interessa una determinada experiència
o una sèrie de raonaments i de coneixements que suposadament reconforten i
il·luminen, però en definitiva el subjecte queda tancat en la immanència de la seva
pròpia raó o dels seus sentiments. L'altra és el neopelagianisme autorreferencial i
prometeic dels qui en el fons només confien en les seves pròpies forces i se senten
superiors a d’altres perquè compleixen determinades normes. 98. (…) La mundanitat
espiritual porta alguns cristians a estar en guerra amb altres cristians que s’interposen
en la seva recerca de poder, prestigi, plaer o seguretat econòmica. A més, alguns
deixen de viure una pertinença cordial a l'Església per alimentar un esperit de
controvèrsia. Més que pertànyer a l'Església entera, amb la seva rica diversitat,
pertanyen a tal o tal grup que se sent diferent o especial.
De l’exhortació “Evangelii gaudium” del Papa Francesc (2013)

celebracions
◗ Missa del Primer diumenge de Quaresma. Aquest
diumenge dia 9 de març el Sr. Bisbe presideix la missa
a les 12 del migdia a la Catedral i hi participen els
catecúmens que es preparen per rebre el Baptisme en
la propera Pasqua.
◗ Missa de cloenda de la V Setmana de la Família. També
aquest mateix diumenge a les 8 del vespre el Sr. Bisbe
presideix la missa a la Catedral amb participació de les
famílies de la diòcesi com a cloenda dels actes organitzats.
◗ Missa amb motiu del centenari del Centre Aragonès
de Terrassa. El proper dissabte dia 15 de març
Mons. Saiz Meneses presidirà la missa a les 12 del migdia
a la Catedral amb motiu d’aquesta efemèride.
◗ Missa amb motiu dels 25 anys de la Residència Sant
Josep Oriol. El dilluns dia 17 de març el Sr. Bisbe presidirà
la missa a les 12 del migdia a la Catedral en acció de
gràcies pels 25 anys de la remodelació de la Residència
Sant Josep Oriol que regenten les Religioses Franciscanes
Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora (Darderes).
La parròquia felicita a la comunitat religiosa, als residents
i treballadors per aquest aniversari.
◗ Via Crucis. Cada divendres de quaresma a les 7 de la
tarda a la Catedral té lloc la pregària del Via Crucis.
◗ Missa exequial. El dilluns dia 3 de març a la missa de
les 8 del vespre es va pregar especialment pel descans
etern del Sr. Mark Soler Casamada. Que Déu l’aculli en el
seu Regne.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana té
lloc la recollida d’aliments. En aquesta ocasió es farà
a través de la Fundació Busquets i es demana que
es porti Colacao, farina i oli que seran distribuïts a
través de les famílies.
◗ Conferència “Al cap d’un any del Papa Francesc”.
El dissabte dia 15 de març la conferència mensual
serà pronunciada pel P. Josep M. Benítez Riera
SJ, professor emèrit d’història de l’Església de la
Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, i
presentarà el primer any del pontificat del Papa.
Serà a 2/4 de 6 de la tarda a la Sala Capitular.

agenda
◗ Junta de la Federació. El dimecres dia 12 de
març a les 5 de la tarda. Seguidament Cercle d’Estudis
sobre l’evangeli del diumenge i Missa a les 7.
◗ Pastoral de la Salut. El dijous dia 13 de març a
2/4 de 7 de la tarda.
◗ Responsables de catequesi. El divendres dia 14
de març a les 6 de la tarda.

ACTES AMB MOTIU DEL DIA DEL SEMINARI
Pregària davant el Santíssim. El proper dijous dia 13 de març de 6 a 8 de la tarda a la Capella del Santíssim
de la Catedral.
Via Crucis per les Vocacions. El proper divendres dia 14 de març a les 7 de la tarda a la Catedral.
Jornada de Portes Obertes en el Seminari. El proper dissabte dia 15 de març de les 10 del matí a la 1 del
migdia i de les 4 de la tarda a 7 del vespre al Seminari, a Valldoreix.
Vetlla de Pregària per les Vocacions. El proper dissabte dia 15 de març a les 9 de la nit a la Capella del
Seminari.
Dia del Seminari. El dissabte 15 de març i el diumenge 16 de març es pregarà a totes les misses per les
vocacions i la col·lecta es destinarà al Seminari. Els seminaristes també oferiran el seu testimoni vocacional.

CONFERÈNCIES QUARESMALS
Dimecres dia 19 de març a les 20.30h: “Una Església en missió” (primera part de “L’alegria de l’Evangeli”
del Papa Francesc), a càrrec de Mons. Jaume Traserra Cunillera, Bisbe emèrit de Solsona.
Dimecres 26 de març a les 20.30h.: “Una Església que viu la caritat” (segona part de “L’alegria de
l’Evangeli” del Papa Francesc), a càrrec de Mons. Salvador Cristau Coll, Bisbe auxiliar.
Dimecres 2 d'abril a les 20.30h.: “Una Església renovada” (tercera part de “L’alegria de l’Evangeli” del
Papa Francesc), a càrrec de Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa.
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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