L’ALEGRIA DE L’EVANGELI:
EVANGELITZADORS AMB ESPERIT
262. Evangelitzadors amb Esperit vol dir evangelitzadors que preguen i
treballen. Des del punt de vista de l'evangelització, no serveixen ni les
propostes místiques sense un fort compromís social i missioner, ni els
discursos i praxis socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi
el cor.(…) Sempre cal conrear un espai interior que atorgui sentit cristià al
compromís i a l'activitat. Sense moments detinguts d'adoració, de trobament
orant amb la Paraula, de diàleg sincer amb el Senyor, les tasques fàcilment
es buiden de sentit, ens debilitem pel cansament i les dificultats, i el fervor
s'apaga. L'Església necessita imperiosament el pulmó de la pregària, i m’alegra
enormement que es multipliquin en totes les institucions eclesials els grups
d'oració, d'intercessió, de lectura orant de la Paraula, les adoracions perpètues
de l'Eucaristia.
264. La primera motivació per evangelitzar és l'amor de Jesús que hem
rebut, aquesta experiència de ser salvats per Ell que ens mou a estimar-lo
sempre més. Però ¿quin amor és aquest que no sent la necessitat de parlar
de l’ésser estimat, de mostrar-lo, de fer-lo conèixer? Si no sentim l'intens
desig de comunicar-lo, necessitem aturar-nos en pregària per demanar-li a
Ell que torni a captivar-nos. Ens cal clamar cada dia, demanar la seva gràcia
perquè ens obri el cor fred i sacsegi la nostra vida tèbia i superficial. (...) Que
dolç que és estar enfront d'un crucifix, o de genolls davant el Santíssim, i
simplement ser davant els seus ulls! Quin bé que ens fa deixar que Ell torni
a tocar la nostra existència i ens llanci a comunicar la seva vida nova! Llavors,
el que passa és que, en definitiva, «el que hem vist i sentit és el que anunciem»
(1Jn 1,3). La millor motivació per decidir-se a comunicar l'Evangeli és contemplarlo amb amor, és aturar-se en les seves pàgines i llegir-lo amb el cor.
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268. La Paraula de Déu també ens invita a reconèixer que som poble:
«Vosaltres, que en altre temps no éreu poble, ara sou poble de Déu» (1Pe
2,10). Per ser evangelitzadors d’ànima també cal desenvolupar el gust
espiritual d'estar prop de la vida de la gent, fins al punt de descobrir que
això és font d'un goig superior. La missió és una passió per Jesús però, al
mateix temps, una passió pel seu poble. (…)
271. És veritat que, en la nostra relació amb el món, se'ns invita a donar
raó de la nostra esperança, però no com a enemics que assenyalen i
condemnen. Se'ns adverteix molt clarament: «Feu-ho amb dolçor i respecte»
(1Pe 3,16), i «en la mesura que es pugui i en tant que de vosaltres depengui,
en pau amb tots els homes» (Rm 12,18). També se'ns exhorta a tractar de
vèncer «el mal amb el bé» (Rm 12,21), sense cansar-nos «de fer el bé» (Ga
6,9) i sense pretendre aparèixer com a superiors, sinó «considerant els altres
com superiors a un mateix» (Fl 2,3). De fet, els Apòstols del Senyor gaudien
de «la simpatia de tot el poble» (Ac 2,47; 4,21.33; 5,13). Queda clar que
Jesucrist no ens vol prínceps que miren despectivament, sinó homes i dones
de poble.
De l’exhortació “Evangelii gaudium” del Papa Francesc (2013)

celebracions
◗ Ordenació de diaques permanents. El
proper dissabte, dia 5 d’abril, a les 8 del
vespre, mons. Saiz Meneses conferirà el sagrat
orde del Diaconat a la Catedral a Jesús de la
Ossa Olivas, de Granollers, i Ángel José Ubieto
Lalaguna, de Santa Perpètua de Mogoda.
Encomanem-los en la pregària i acompanyemlos en la celebració.
◗ Exèquies. Dilluns passat, dia 24 de març,
a les 11 del matí, se celebraren les exèquies
pel Dr. Manuel Rodríguez Coque, que morí
el dia 22 als 91 anys. Descansi en pau.
◗ Rosari per la Vida. Aquest dissabte, dia 29
de març, a 2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc la
Pregària del Rosari per la Vida.
◗ Dominica Laetare. Aquest diumenge, dia
30 de març, té lloc la celebració de la Dominica
Laetare a la parròquia de Sant Pere. Enguany
presidirà la celebració Mn. Josep Anton
Arenas, Canonge de la Catedral de Barcelona.
S’iniciarà a les 11 del matí a l’església de
Santa Maria i s'anirà en processó cap a l’església de Sant Pere
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 24 de
març, en la missa de les 8 del vespre es va
pregar especialment pel descans etern dels
nostres germans Isidre Vallès Romans, Luisa
Acerete Julián, Joaquim Sellarés Grau i Javier
Pire Méndez de Andés. Encomanem-los a la
misericòrdia de Déu.

activitats pastorals
◗ Trobada de convivència a l’arxiprestat. Aquest
diumenge, dia 30 de març, tindrà lloc la trobada
de convivència de tots els col·laboradors i voluntaris
de les parròquies de l’arxiprestat de Terrassa. Serà
als Salesians i començarà a 1/4 de 5 de la tarda.
La trobada es clourà amb la Pregària de Vespres,
a les 7 de la tarda.
◗ Conferència a les Teresianes. Avui diumenge,
dia 30 de març, a les 6 de la tarda, Mn. Joaquim
Fluriach, rector de Viladecavalls, pronuncia la
conferència de formació a les Teresianes. En
aquest cas, farà la presentació de l’exhortació
“L’Alegria de l’Evangeli” del papa Francesc.
◗ Reunió de catequistes. Divendres que ve, dia
4 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc la reunió
de catequistes de Primera Comunió. Es prepararan
activitats concretes per als propers mesos i, a
més, la Sra. Núria Salvatella, psicòloga, oferirà
orientacions concretes per tractar els infants de
la catequesi.
◗ Catequesi a Sant Francesc. El proper diumenge,
dia 6 d’abril, a les 12 del migdia, tindrà lloc una
nova sessió de catequesi, amb la presentació del
tema L’Església com a institució.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària que
mensualment es realitza per sufragar les despeses
de les obres realitzades en aquests darrers anys.
Gràcies a l’ajut de tots, el deute va disminuint, tot
i que encara resta per pagar una important
quantitat. Des del Consell d’Economia es demana
la col·laboració responsable de tots. També es
poden fer arribar els donatius a través del compte:
0182- 1786- 13- 0200130534 del BBVA.

3a CONFERÈNCIA QUARESMAL
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.
Telèfons: 93 783 04 66 - 93 783 05 29 – A/e: santesperit742@bisbatdeterrassa.org – www.santesperit.org

