A LA LLUM DEL MESTRE
63. Poden existir moltes teories sobre el que és la santedat, moltes
i variades explicacions i distincions. Aquesta reflexió podria ser útil,
però res és més il·luminador que tornar a les paraules de Jesús i
recollir la seva manera de transmetre la veritat. Jesús va explicar amb
tota senzillesa què és ser sants, i ho va fer amb les benaurances (cf.
Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Són com el carnet d'identitat del cristià.
Així, si algú de nosaltres es planteja la pregunta: «Com es fa per
arribar a ser un bon cristià?», La resposta és senzilla: cal fer, cada un
a la seva manera, el que diu Jesús en el sermó de les benaurances.
En elles es dibuixa la cara del Mestre, que estem cridats a transparentar
en la quotidianitat de les nostres vides.
64. La paraula «feliç» o «benaurat», passa a ser sinònim de «sant»,
perquè expressa que la persona que és fidel a Déu i viu la seva Paraula
aconsegueix, en el lliurament de si mateixa, la veritable dita.
Ser pobre en el cor, això és santedat.
Reaccionar amb humil mansuetud, això és santedat.
Saber plorar amb els altres, això és santedat.
Buscar la justícia amb fam i set, això és santedat.
Mirar i actuar amb misericòrdia, això és santedat.
Mantenir el cor net de tot el que taca l’amor, això és santedat.
Sembrar pau al nostre voltant, això és santedat.
Acceptar cada dia el camí de l’Evangeli encara que ens porti problemes,
això és santedat. (núms. 67-94)
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95. En el capítol 25 de l'evangeli de Mateu (vv. 31-46), Jesús torna a
aturar-se en una d'aquestes benaurances, quan afirma “feliços els
compassius”. Si cerquem aquesta santedat que agrada als ulls de Déu,
en aquest text trobem precisament un protocol sobre el qual serem
jutjats: «Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu
beure; era foraster, i em vau acollir, vaig estar despullat, i em vau vestir,
malalt i em vau visitar, a la presó i vinguéreu a veure'm» (25,35-36).
109. La força del testimoni dels sants està a viure les benaurances i el
protocol del judici final. Són poques paraules, senzilles, però pràctiques
i vàlides per a tots, perquè el cristianisme és principalment per ser
practicat, i si és també objecte de reflexió, això només és vàlid quan ens
ajuda a viure l'Evangeli en la vida quotidiana. Recomano vivament rellegir
sovint aquests grans textos bíblics, recordar-los, pregar amb ells, intentar
fer-los carn. Ens faran bé, ens faran genuïnament feliços.
De l’exhortació “Gaudete et exsultate” del papa Francesc (2018)

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, 6
de maig, reben la Primera Comunió en la Missa
de la 1 del migdia els infants Inés Blanco
Medina, Meritxell Dolcet Sánchez, Joan Valentí
Enguix Garcia, Daniel Àngel Fernández Jiménez,
Pep Giner Velázquez, Queralt Gomà Mas, David
Inés Peris, Queralt Lara Blanch. Erika LLambrich
Maíllo, Oriol LLambrich Maíllo, Dulce Luna
Lozada Morales, Ignasi Pujol Garcia. Xavi
Rodríguez Vallhonrat, Armand Santamaria
Hernández, Marta Soler Rodríguez. Júlia Soler
Rodríguez i Núria Zurdo Boher.
◗ Confirmacions El Pinar. Dimecres, 9 de maig,
a 2/4 de 6 de la tarda, Mons. Salvador Cristau
confirmarà a la Catedral un grup d’alumnes del
col·legi El Pinar de Ntra. Senyora de Valldoreix.
◗ Confirmacions de l’Immaculat Cor de Maria.
Divendres, 11 de maig, a les 5 de la tarda,
Mons. Saiz Meneses confirmarà a la Catedral
un grup d’alumnes del col·legi Immaculat Cor
de Maria de Sentmenat.
◗ Confirmacions del Pureza de Maria. Dissabte
vinent, 12 de maig, en la Missa de 2/4 de 8 del
vespre Mons. Salvador Cristau confirmarà un
grup d’alumnes del col·legi Pureza de María de
Sant Cugat del Vallès.
◗ Solemnitat de l’Ascensió del Senyor. El
proper diumenge, 13 de maig, se celebra la
solemnitat de l’Ascensió del Senyor. Amb
aquest motiu la Schola Cantorum de Terrassa
acompanyarà amb els seus cants la Missa de
les 12 del migdia.

agenda
◗ Grup de Càritas. Dimarts, 8 de maig, a les
8 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 9 de maig,
a les 5 de la tarda. Després, Cercle d’estudis,
i Missa a les 7.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de
setmana té lloc la col·lecta extraordinària
mensual, que demana de cadascú una
aportació encara més generosa. 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.
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.
◗ Inscripcions per participar en la festa del
patronatge a La Salut. El dia 20 de maig, el
Sr. Bisbe ens convida als diocesans a participar
en la celebració del desè aniversari del
patronatge diocesà de la Mare de Déu de la
Salut, en el seu santuari a la ciutat de Sabadell.
Des de l’Arxiprestat de Terrassa s’organitza
l’anada al santuari en autocars. Les persones
interessades poden inscriure-s'hi en el despatx
parroquial (dilluns, dimecres i divendres, de 6
a 8 de la tarda). El preu de l’autocar és de 5
euros.

moviment de tresoreria
ABBRIL 2018
Ingressos
Col·lecta 01/04
Col·lecta 08/04
Col.lecta 15/04
Col·lecta 22/04
Col·lecta 29/04
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

3.317,13
2.337,26
1.661,57
2.196,38
1.510,68
4.615,26
750,00
4.075,00
20.463,28

Despeses
Personal
2.107,06
Neteja
1.742,56
Manteniment i Subministraments 15.229,46
Fons comú diocesà
4.299,76
Total sortides
23.378,84
Diferència
- 2.915,56

Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
Telèfon: 93 783 04 66 – A/e: santesperit742@bisbatdeterrassa.org – www.santesperit.org

