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ANEUMARENDINS

Encontre amb l’amor de Déu
En l’Escola de Pregària que celebrem a la
Catedral amb els joves, el dia 19 del mes
de maig passat ens oferí el seu testimoni
la jove Mariona Tarrés, de Sabadell. Allà ens
va comunicar que el mes de juliol entraria a
l’aspirantat de les Missioneres de la Caritat.
No és l’únic cas, gràcies a Déu, de vocació
a la vida consagrada a la nostra diòcesi.
Durant aquests anys han anat sorgint vocacions tant per a la vida activa com per a la
contemplativa. Explico aquest fet perquè el
proper 2 de febrer celebrarem la festa de la
Presentació de Jesús al Temple i aquest dia
celebrem també la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en la que donem gràcies a
Déu per totes les persones que tenen una
consagració especial i que des de les diverses vocacions i formes de vida volen ser
transparència de l’amor de Déu enmig del
nostre món.
El testimoni de la jove Mariona va transmetre sobretot una actitud de recerca que la
va portar fins al descobriment i l’encontre
amb Crist. Juntament amb la seva família
va recórrer un camí que estava motivat per
una esperança forta i que tingué diferents
moments de reafirmació. Una experiència
forta d’encontre trobada amb Crist es va
produir en el primer Pelegrinatge Diocesà
de joves de la nostra diòcesi a Santiago
de Compostela. Un altre moment intens va
ser la seva participació en el primer Curset de Cristiandat de la Diòcesi de Terrassa. Des de la seva experiència personal de
Crist, ella anà descobrint la voluntat de Déu
en la seva vida, és a dir, la seva vocació. Es
tracta d’un procés que no té res d’estrany,
perquè com més es coneix Jesús, més atrau
la seva persona i el seu misteri, i més forta
és la crida a seguir-lo per a tota la vida.
El lema de la Jornada d’aquest any és «La Vida
Consagrada, encontre amb l’Amor de Déu».
La finalitat primera i última de l’acció evangelitzadora de l’Església és propiciar en les

El Sr. Bisbe i el Sr. Bisbe auxiliar amb joves arribant a Santiago de Compostela (2014)

persones una experiència forta de fe, un encontre amb Crist, que es convertirà en el centre de les seves vides. A partir d’aquesta experiència vindrà la incorporació a l’Església
per a trobar el lloc propi en la comunitat eclesial; al mateix temps, el compromís en la tasca evangelitzadora i d’acció transformadora
de la societat. La Persona de Jesucrist és
el centre de la vida i de la missió de l’Església, i ha de ser el centre de la vida de cada
un dels seus membres. De l’encontre amb
Ell poden néixer iniciatives i compromisos
al servei de la pau, la justícia, els pobres, la
conservació de la creació i de totes les causes nobles que necessitin la nostra col·laboració.
Fa anys, en la vetlla de pregària de Tor Vergata, JMJ de l’any 2000, sant Joan Pau II va
descriure amb gran lucidesa l’inconformisme del cor jove, la seva insatisfacció davant
la mediocritat, el desig de canviar el món i
com l’encontre amb Crist transforma la vi-

da i impulsa al compromís. És un text memorable per a totes les edats: «En realitat
és Jesús el qui busqueu quan somnieu la
felicitat; és Ell qui us espera quan no us satisfà res d’allò que trobeu; Ell és la bellesa que un atreu tant; és Ell qui us provoca
amb aquesta set de radicalitat que no us
permet deixar-vos portar pel conformisme;
és Ell qui us empeny a deixar les màscares
que falsegen la vida; és Ell qui us llegeix en
el cor les decisions més autèntiques que
d’altres voldrien sufocar. És Jesús el qui
suscita en vosaltres el desig de fer de la
vostra vida quelcom de gran, la voluntat de
seguir un ideal, el refús a deixar-vos atrapar
per la mediocritat, la valentia de comprometre-us amb humilitat i perseverança per
a millorar-vos vosaltres mateixos i la societat, fent-la més humana i fraterna.»
Aprofito aquesta ocasió per felicitar els religiosos pel do de la vocació rebuda i agraeixo la seva col·laboració en la vida diocesana.
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JORNADADELAINFÀNCIAMISSIONERA

«Aventura’t
a ser missioner»
Diumenge 28 de gener,
Jornada de la Infància Missionera

JAUME AYMAR

Catalunya Cristiana ha arribat al número 2.000. Fundat l’any 1979 per Mn.
Joan E. Jarque i Mn. Francesc Malgosa,
aquest setmanari «ha contribuït i contribueix a donar a conèixer la realitat de
l’Església universal i les Esglésies locals que fan camí a Catalunya, a Andorra i la resta d’Espanya, i a tots els indrets
on hi ha missioners catalans», afirma
Mn. Jaume Aymar, que n’és el director
des de 2008. Avui diumenge, a les 19 h,
tindrà lloc a la catedral de Barcelona
una eucaristia per celebrar aquesta efemèride, que presidirà el cardenal Joan
Josep Omella.
Com valora l’actual Catalunya Cristiana?
Catalunya Cristiana ha crescut en informació i en opinió. Molta gent ens diu que
és llegívola. Manté els valors inicials,
i això que el context eclesial i social des
de 1979 fins ara ha canviat profundament. Mantenim la doble edició en català i en castellà, cosa que contribueix
a la normalització de totes dues llengües.
Quin és el valor principal del setmanari?
Som planers. Volem ser un setmanari
eclesial de proximitat a les persones,
fent nostres els seus goigs i esperances, tristeses i angoixes. Ens adrecem
al territori sense perdre de vista els missioners catalans dispersos pel món.
L’evangelització és personal: el setmanari és un instrument al servei dels qui
evangelitzen.
Quins canvis tenen previstos fer en el
disseny i l’edició?
Estem treballant en profunditat en un
nou disseny. També volem renovar el
web i estudiem l’aplicació mòbil per
atansar-nos a un públic més jove. El
bisbe Joan Carrera, que en va ser un
fidel col·laborador des de l’inici, deia:
«Tranquils, la pluralitat en l’Església està garantida». Nosaltres intentem ser
un reflex d’aquesta Església.
Òscar Bardají i Martín

La preparació de la Jornada de la Infància Missionera comença per nosaltres a l’Advent, amb la festa dels
«Sembradors d’estels», en què els
nens i les nenes se senten petits missioners felicitant a tothom el Nadal
amb una petita estrella brillant.
No queda lluny aquest sentiment
de compartir l’alegria de la gratuïtat
amb un petit gest d’amor; d’aquesta
manera entenem l’Encarnació de Jesús. Podríem dir que la infància es
torna infància missionera per participació en la Santa Infància de Jesús.
El nostre compromís, des de l’Obra
Pontifícia, oferint formació cristiana,
educació, sanitat, suport a un nen, ho
entenem com a ofrena a l’Infant de Betlem, Salvador del món. «Els nens són
animats a oferir als altres nens del

HECHOSDEVIDA

món la seva ajuda en forma de pregària, de sacrificis, de donatius, estimulant-los a descobrir-hi el rostre de
Jesús» (art. 15 OMP). Així ells poden
experimentar que, en fer nostres les
necessitats dels altres, ens posem
en un camí de transcendència que,
a través dels germans, ens porta a
Déu.
Siguem animadors en les nostres
comunitats del compromís missioner
dels més petits, els nens ajuden els
nens, «no només donar, sinó també
rebre». Dues característiques de petitesa i reciprocitat, perquè la innocència dels infants no sap d’obstacles a
l’acció de l’Esperit Sant, el veritable
protagonista de la missió.
Delegats de Missions
de Catalunya i O.M.P.

MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA

Quitar lo que
nos sobra:
el amor propio
San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, en la primera cautela, escribía a
quien quiere vencerse a sí mismo y
arrancar el amor propio:
—«Que entiendas que no has venido
al convento —a la vida de comunidad:
sea religiosa, matrimonial, familiar, laboral, deportiva, la que sea…— sino
para que todos te labren —te trabajen,
te forjen— y te ejerciten. Y así, librarte
de las imperfecciones y turbaciones
que tenemos y que pueden originarse
en el trato con el otro, y de esto, sacar
provecho de todo cuanto te suceda.»
Y añadía:
—«Conviene que pienses que todos son oficiales, los que están a tu lado —en conventos o donde sea— para ejercitarte, como a la verdad lo son.
No olvides que unos te han de labrar
de palabra, otros de obra, otros de

pensamiento contra ti; y que en todo
has de estar sujeto, como la imagen
—pieza de alabastro, de madera—
está al que la labra y al que la pinta,
y al que la dora.»
—«Si esto no guardas, no sabrás
vencerte a ti mismo, ni a tu sensualidad y sentimiento —tu amor propio—, ni sabrás haberte bien en el
convento —o allí donde estés, donde
te encuentres— con los religiosos —o
con quien sea, que esté a tu lado—,
ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de muchos tropiezos y males.»
Miquel Ángel, arquitecto, autor de
las esculturas Moisés, David y La Piedad, entre muchas otras, afirmaba:
«¿Cómo hago una escultura? Simplemente quitando del bloque de mármol
todo lo que no es necesario, lo que sobra.»

Lectures
de la missa
diària
i santoral
29. 쮿 Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[2Sa 15,13-14.30;16,5-13a / Sl 3 /
Mc 5,1-20]. Sant Pere Nolasc (s.
XIII), rel. barceloní, fund. mercedaris
(OdeM). Sant Valeri o Valer, bisbe de
Saragossa i mr. (s. IV), venerat a Roda d’Isàvena. Beat Manuel Domingo i Sol (Tortosa 1836-1909), prev.,
fund. dels Operaris diocesans (OD).
Sant Sulpici Sever, bisbe; sant Julià,
bisbe de Toledo; beata Arcàngela Girlani, vg. carmelitana.
30. 쮿 Dimarts [2Sa 18,9-10.14b.2425a.30–19,3 / Sl 85 / Mc 5,21-43].
Santa Martina, vg. i mr.; sant Adelelm
(Lesmes), bisbe de Burgos (benedictí, s. XI); santa Jacinta de Mariscotti,
vg. terciària franciscana; sant MuciàMaria Wiaux, rel. La Salle.
31. Dimecres [2Sa 24,2.9-17 /
Sl 31 / Mc 6,1-6]. Sant Joan Bosco
(1815-1888), prev. de Torí, fund. congregacions salesianes (SDB), patró
del cinema; santa Marcel·la, viuda.
1. 쮿 Dijous [1Re 2,1-4.10-12 / Sl:
1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd /
Mc 6,7-13]. Sant Cecili, bisbe de Granada i mr.; sant Brígida d’Escòcia,
vg.; beates Maria-Anna Vaillot i Otília
Baumgarten, rel. paüles.
2. Divendres [Ml 3,1-4 (o bé: He 2,
14-18) / Sl 23 / Lc 2,22-40 (o bé: Lc
2,22-32)]. Presentació del Senyor,
antigament Purificació de Maria, i popularment la Candelera (pel ritu de la
llum). Mare de Déu patrona dels cerers i dels electricistes; altres advocacions marianes: Candela (Valls), Candelaria (Tenerife), Ajuda (Barcelona),
Calle (Palència)...; sant Corneli, bisbe.
3. 쮿 Dissabte [1Re 3,4-13 / Sl 118 /
Mc 6,30-34]. Sant Blai, bisbe de Sebaste (Armènia) i mr. (s. IV), invocat
pel mal de coll; sant Anscari (Òscar),
bisbe d’Hamburg (†865), originari de
les Gàl·lies i evangelitzador d’Escandinàvia. Santa Claudina Thévenet,
vg. fund. rel. Jesús-Maria (RJM); sant
Francesc Blanco i companys, mrs.
al Japó; beat Esteve Bellesini, prev.
agustinià; beat Joaquim de Siena,
rel. servita.
4. 쮿 † Diumenge vinent, V de durant
l’any (lit. hores: 1a setm.) [Jb 7,1-4.
6-7 / Sl 146 / 1Co 9,16-19.22-23 /
Mc 1,29-39]. Sant Andreu Corsini
(†1373), bisbe (carmelità). Sant Joan
de Brito, prev., i beats Rodolf Acquaviva, prev., i companys, Francesc
Pacheco, Carles Spínola, preveres,
i companys, Jaume Berthieu, prev., i
Lleó-Ignasi Magin, prev., i companys,
jesuïtes, mrs. Sant Gilbert (10831189), monjo anglès i fund.; santa
Joana de Valois (†1505), princesa
francesa i fund.; santa Caterina de Ricci,
vg. dominicana; sant
Josep de Leonessa,
prev. caputxí.
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COMENTARI

Lectura del llibre del Deuteronomi (Dt 18,15-20)

Lectura del libro del Deuteronomio (Dt 18,15-20)

Moisès digué al poble: «El Senyor, el teu Déu, farà
que s’aixequi d’enmig teu, d’entre els teus germans, un profeta com jo. Escolteu-lo. El dia que el
poble s’havia reunit a la muntanya de l’Horeb, vas
demanar al Senyor, el teu Déu, de no tornar a sentir la veu del Senyor, el teu Déu, i de no veure més
aquelles flames, per por de morir. Llavors el Senyor em digué: “Han fet bé de demanar-ho. Jo faré
que s’aixequi d’enmig dels seus germans un profeta com tu, li posaré als llavis les meves paraules
i ell els dirà tot el que jo li ordenaré. I jo demanaré
comptes als qui no escoltin les paraules que ell els
dirà en nom meu. Però si un profeta s’atreveix a dir
en nom meu alguna paraula que jo no li hauré ordenat, o bé parla en nom d’altres déus, morirà.”»

Moisés habló al pueblo diciendo: «El Señor, tu Dios,
te suscitará de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis.
Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb el
día de la asamblea: “No quiero volver a escuchar
la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese gran
fuego, para no morir”. El Señor me respondió: “Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de
entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo que yo le mande.
Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las
palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre
lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre
de dioses extranjeros, ese profeta morirá”».

Jesús parlava
amb autoritat

Salm responsorial (94)

Salmo responsorial (94)

R. Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor:
«No enduriu els vostres cors».

R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón».

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, / aclamem la Roca que ens salva; / presentem-nos davant seu a lloar-lo, / aclamem-lo amb els nostres
cants. R.

Venid, aclamemos al Señor, / demos vítores a la
Roca que nos salva; / entremos a su presencia
dándole gracias, / aclamándolo con cantos. R.

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo, / agenollemnos davant del Senyor, que ens ha creat; / ell és el
nostre Déu, / i nosaltres som el poble que ell pastura, / el ramat que ell mateix guia. R.
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu: / «No enduriu els cors com a Meribà, / com el dia de Massà,
en el desert, / quan van posar-me a prova els vostres pares, / i em temptaren, tot i haver vist les
meves obres». R.

Entrad, postrémonos por tierra, / bendiciendo al
Señor, creador nuestro. / Porque él es nuestro
Dios, / y nosotros su pueblo, / el rebaño que él
guía. R.
Ojalá escuchéis hoy su voz: / «No endurezcáis el
corazón como en Meribá, / como el día de Masá
en el desierto; / cuando vuestros padres me pusieron a prueba / y me tentaron, aunque habían
visto mis obras». R.

De la primera carta de sant Pau als cristians
de Corint (1Co 7,32-35)

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios (1Cor 7,32-35)

Germans, jo voldria que visquéssiu sense neguit.
El qui no és casat pot ocupar-se de les coses del
Senyor i mirar de fer el que és agradable al Senyor,
mentre que els casats s’han d’ocupar de coses
del món i mirar d’agradar a la muller, i tenen el cor
dividit. Igualment la noia o la dona no casada pot
ocupar-se de les coses del Senyor i de ser santa
de cos i d’esperit, mentre que les dones casades
s’han d’ocupar de coses del món i mirar d’agradar
al marit. Tot això ho dic pensant què és més avantatjós. No vull pas lligar-vos. Penso només que és
cosa més digna, i que facilita de viure dedicat al
Senyor sense tràfecs que ens distreguin.

Hermanos: Quiero que os ahorréis preocupaciones: el no casado se preocupa de los asuntos del
Señor, buscando contentar al Señor; en cambio,
el casado se preocupa de los asuntos del mundo,
buscando contentar a su mujer, y anda dividido.
También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en
cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa
de los asuntos del mundo, buscando contentar
a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien;
no para poneros una trampa, sino para induciros
a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones.

Evangeli segons sant Marc
(Mc 1,21-28)
A Cafar-Naüm Jesús anà en dissabte a la sinagoga
i ensenyava. La gent s’estranyava de la seva manera d’ensenyar, perquè no ho feia com els mestres
de la llei, sinó amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d’un esperit maligne
que es posà a cridar: «¿Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruirnos? Ja sé prou qui ets: ets el Sant de Déu.» Però
Jesús el reprengué i li digué: «Calla i surt d’aquest
home». Llavors l’esperit maligne sacsejà violentament el posseït, llançà un gran xiscle i en va sortir. Tots quedaren intrigats i es preguntaven entre ells: «¿Què vol dir això? Ensenya amb autoritat una doctrina nova; fins i tot mana als esperits
malignes, i l’obeeixen.» I aviat la seva anomenada
s’estengué per tota la regió de Galilea.

P. JAUME SIDERA, claretià

Lectura del santo Evangelio según san Marcos
(Mc 1,21b-28)
En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús
en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados
de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente
en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver
nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a
acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de
Dios». Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando
un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una enseñanza
nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los
espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la
comarca entera de Galilea.

La nostra assemblea continua el culte de la sinagoga. Tothom hi acudia per compartir la fe i nodrir-la
amb la Paraula... Un feligrès, en aquest cas Jesús,
comentava la lectura del dia... Hi havia també un
possés, una persona que no es pertany a ell mateix. És un addicte a qualsevol força destructiva: droga, alcohol, fum, joc. És incapaç de pensar amb el
seu cap i de mirar amb els seus ulls. Tot allò que ahir
o avui destrueix, esclavitza o despersonalitza, és
diabòlic. Digueu-ho com vulgueu.
Jesús comença alliberant els possessos de tota
mena. La gent de Cafarnaüm es preguntava: «¿Què
vol dir això? Ensenya amb autoritat una doctrina
nova; fins i tot mana els esperits malignes, i l’obeeixen.»
Què ensenyava? El sermó de la muntanya? Marc no
ens en diu res. Ens diu que Jesús ensenyava amb
autoritat. És plenament coherent amb el que diu i
amb el que fa. Aquest és el seu ensenyament. Comença sacsejant, alliberant, reestructurant la persona. Una fe acrítica o immadura pot ser també
una addició destructiva i despersonalitzadora. Opi,
com deien abans. Jesús treu fora de nosaltres tot
verí que ens ensopeix.
Avui tenim la sort de venir perquè volem i bategem els infants perquè creiem en el Baptisme i els
preparem per a la primera comunió. Les parelles es
casen per rebre un sagrament i no només per fer
una festa, d’altra banda digníssima. Continuem per
aquest camí de llibertat interior, fidels a la Paraula i
a l’exemple de Jesús. Com a fills que som molt estimats del Pare Déu, nodrits amb el Pa de l’Eucaristia compartida en comunitat.
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V I DA  D I O C E SA N A

Aquest diumenge 28, a les 17 h. Trobada diocesana de religiosos al Centre
Borja de Sant Cugat del Vallès.

Dies 29 i 30 de gener i 1 de febrer. Visita Pastoral a la parròquia de Sant Pau
de Terrassa.
Diumenge 4, a les 12 h. Missa Estacional i confirmacions a la parròquia de
Sant Josep de Terrassa.

Dilluns 29, a les 11 h. Formació de preveres joves.

Notícies

Dimecres 31, a les 11 h. Reunió d’arxiprestes.

Cloenda de la
Setmana de
Pregària per
la Unitat dels
Cristians. El
dijous 25 de
gener, a les
19 h, Mons.
Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, presidí
a la Catedral
les Vespres
en la cloenda
de la Setmana de Pregària
per la Unitat
dels Cristians.
Va estar acompanyat per ministres d’altres confessions cristianes.

Dijous 1 de febrer, a les 17 h. Plenari
del Consell Assessor de l’Observatori de la Realitat Social diocesana, a Càritas diocesana (Sabadell).
Divendres 2, a les 20 h. Missa a la Catedral en la festa de la Presentació del
Senyor i la Jornada de la Vida Consagrada.

Visita Pastoral
Aquest diumenge 28, a les 11 h. Missa
Estacional a la parròquia de Sant Pau de
Terrassa, festa patronal i confirmacions.

Agenda
Festa de la Presentació del Senyor.
Amb motiu de la festa de la Presentació
del Senyor i de la Jornada de la Vida
Consagrada, Mons. Saiz Meneses presidirà la Missa a la Catedral, el divendres 2 de febrer a les 20 h.
XIII Jornada
de Pastoral
de la Salut.
Dissabte 3 de
febrer de 9.30
a 13.15 hores.
«Acompanyar
la família en
la malaltia»,
a càrrec de la
Sra. Assumpció Ros, psicòloga i directora de la Fundació Santa
Susanna de Caldes de Montbui. Lloc:
Escola Pia de Caldes de Montbui.
Exercicis espirituals per a preveres. Dirigits pel P. Christofer Hartley Sartorius,
missioner a Gode (Etiòpia). Del diumenge 18 (19 h) fins al divendres 23 de febrer (havent dinat). Lloc: Casa d’Espiritualitat Nostra Senyora de Montserrat,
Caldes de Montbui. Inscripcions a Se-

Encuentro con el amor
de Dios
El testimonio de la joven Mariona
transmitió ante todo una actitud de
búsqueda que le llevó hasta el descubrimiento y el encuentro con Cristo. Junto a su familia recorrió un camino que estaba motivado por una
fuerte esperanza y que tuvo diferentes momentos de reafirmación. Una
experiencia fuerte de encuentro con
Cristo se produjo para ella en la primera Peregrinación Diocesana de Jóvenes de nuestra diócesis a Santiago de Compostela. Otro momento
intenso fue su participación en el
primer Cursillo de Cristiandad de la
Diócesis de Terrassa. Desde su experiencia personal de Cristo, ella
fue descubriendo la voluntad de Dios
en su vida, es decir, su vocación. Se
trata de un proceso que no tiene nada de extraño, porque cuanto más
se conoce a Jesús, más atrae su persona y su misterio, y más fuerte es
la llamada a seguirlo para toda la
vida.

Concert. A càrrec de la Coral Cererols i
orgue. Parròquia de Santa Maria de Barberà. Aquest diumenge 28 de gener a
les 18 h.
Trobada de parròquies de l’arxiprestat
Sabadell Centre-Sud. P. Lluís Victori,
jesuïta, «Sóc a la porta i truco». Dissabte 3 de febrer de 9.30 a 15.30 h. Lloc:
Escola Salesians de Sabadell.
Trobada d’agents de pastoral de l’Arxiprestat de Terrassa. L’Exhortació Amoris Laetitia, a càrrec del P. Gaspar Borda,
carmelita. Diumenge 4 de febrer, a les
16.30 h. Lloc: Parròquia de Sant Josep.
Pregària a l’estil de Taizé. Cada dimecres a les 19.30 h a la capella de la Mare de Riu-Sec (Sabadell). Dissabte 3 de
febrer a les 21 h (assaig a les 20.15 h),
al Monestir de Sant Cugat del Vallès. Diumenge 11 de febrer, a les 19 h, a la parròquia de Santa Maria de Rubí.
Taller monàstic a Montserrat. Per a conèixer la vida monàstica. Del 29 de
març a l’1 d’abril (Tridu Pasqual). Info:
P. Hostatger (93 877 77 65); vocacions@
abadiamontserrat.net

† JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES
Obispo de Terrassa

REMADMARADENTRO

En la Escola de Pregària que celebramos en la Catedral con los jóvenes,
el día 19 del pasado mes de mayo
nos ofreció su testimonio la joven Mariona Tarrés, de Sabadell. Nos comunicó que en el mes de julio ingresaría
en el aspirantado de las Misioneras
de la Caridad. No es el único caso, gracias a Dios, de vocación a la vida consagrada en nuestra diócesis; a lo largo de estos años han ido surgiendo
vocaciones tanto para la vida activa
como para la contemplativa. Traigo este hecho a colación porque el próximo 2 de febrero celebraremos la fiesta de la Presentación de Jesús en el
Templo, y en este día celebramos también la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada, en la que damos gracias a Dios por todas las personas
de especial consagración, que desde
las diversas vocaciones y formas
de vida quieren ser transparencia
del amor de Dios en medio de nuestro mundo.

cretaria General (tel. 937 337 120)
abans del 14 de febrer.

El lema de la Jornada de este año
es «La Vida Consagrada, encuentro
con el Amor de Dios». La finalidad primera y última de la acción evangelizadora de la Iglesia es propiciar en las
personas una experiencia fuerte de
fe, un encuentro con Cristo, que se
convertirá en el centro de sus vidas.
A partir de esa experiencia vendrá la
incorporación a la Iglesia para encontrar el lugar propio en la comunidad
eclesial; a la vez, el compromiso en
la tarea evangelizadora y de acción
transformadora de la sociedad. La
Persona de Jesucristo es el centro de
la vida y de la misión de la Iglesia, y
ha de ser el centro de la vida de cada
uno de sus miembros. Del encuentro
con Él nacerán iniciativas y compromisos al servicio de la paz, la justicia, los
pobres, la conservación de la creación
y de todas las causas nobles que necesiten de nuestra colaboración.
Hace años en la vigilia de oración
de Tor Vergata, JMJ del año 2000, san

Juan Pablo II describió con lucidez el
inconformismo del corazón joven, su
insatisfacción ante la mediocridad, el
deseo de cambiar el mundo y cómo
el encuentro con Cristo transforma la
vida e impulsa al compromiso. Un texto memorable para todas las edades:
«En realidad, es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis la felicidad; es Él
quien os espera cuando no os satisface nada de lo que encontráis; es
Él la belleza que tanto os atrae; es Él
quien os provoca con esa sed de radicalidad que no os permite dejaros
llevar por el conformismo; es Él quien
os empuja a dejar las máscaras que
falsean la vida; es Él quien os lee en
el corazón las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. Es
Jesús el que suscita en vosotros el
deseo de hacer de vuestra vida algo
grande, la voluntad de seguir un ideal,
el rechazo a dejaros atrapar por la mediocridad, la valentía de comprometeros con humildad y perseverancia para mejoraros a vosotros mismos y a
la sociedad, haciéndola más humana
y fraterna.»
Aprovecho esta ocasión para felicitar a los religiosos por el don de la
vocación recibida y agradezco su colaboración en la vida diocesana.
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