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Jornada de la Vida Consagrada
◗ El diumenge dia 2 de
febrer, Festa de la Presentació del Senyor, es
va celebrar la Jornada
de la Vida Consagrada.
A 2/4 de 5 de la tarda,
al Casal Borja de Sant
Cugat del Vallès, es varen reunir religiosos i religioses de les comunitats presents a la nostra
diòcesi. Mons. Salvador
Cristau, bisbe auxiliar
parlà del document Església par ticular i vida
consagrada, de la Conferència Episcopal Espanyola. Mons. Josep Àngel Saiz va presidir la celebració de l’Eucaristia. La trobada va tenir també una estona de conversa i convivència entre els assistents.

GLOSSA

L

Déu beneeix els qui
comparteixen

a responsable del Grup de Pastoral de la Salut d’una comunitat
cristiana s’adreçà als membres
de la comunitat mitjançant un correu
electrònic. Exposava una situació i formulava una petició: «[...] Una família
vinculada a la nostra comunitat necessita una cadira de rodes de forma permanent per a l’àvia i no té recursos
per adquirir-la. Abans d’emprendre cap
altra acció, preguntem si alguna persona membre de la comunitat en té
una que ja no li faci servei. Si és així,
es pot posar en contacte directament
amb mi, o bé adreçar un correu a la secretaria de la comunitat». La petició
era ben clara i restava formulada.
Vuit dies després, els destinataris
d’aquest correu en rebien un altre que,
en aquesta ocasió, signava el secretari de la comunitat i que deia: «[...]
Moltes gràcies perquè la resposta a
la demanda relativa a una cadira de
rodes ha estat ràpida i massiva en
oferiments i informació. Ja hem pogut
resoldre el tema a través d’una família que n’ha donat una. Experiències
com aquesta, una més enmig dels
nombrosos gestos de solidaritat de
la comunitat i el seu entorn que han
tingut lloc aquests dies (recollida d’aliments, participació en activitats so-

lidàries, donatius...), fan que ens puguem sentir orgullosos i feliços de ser
comunitat. Un món millor, més proper
al Regne, també depèn —potser fins
i tot fonamentalment— dels petits gestos quotidians de cadascun de nosaltres. Gràcies a tots!» Seguint el discurs
del secretari d’aquesta comunitat cristiana, els nostres actes, per petits que
siguin, fets per amor, repercuteixen a
favor de totes les persones i apropen
el Regne. La solidaritat és una exigència de la fraternitat cristiana i també
de la fraternitat humana, i la seva repercussió en la comunitat cristiana i en la
societat va més enllà dels béns materials perquè crea conversió, canvi personal, actituds transformadores. «Per
això, quan un membre sofreix, tots
els altres sofreixen amb ell, i quan
un membre és honorat, tots els altres s’alegren amb ell. Doncs bé, vosaltres formeu el cos de Crist, i cadascun n’és un membre» (1Co 12,26-27).
La comunitat cristiana, la família i
l’escola, amb accions com aquesta,
esdevenen espais privilegiats per iniciar els infants i adolescents en la solidaritat que neix de l’amor i per aprendre que Déu beneeix els qui ajuden
aquells que ho necessiten.
Enric Puig Jofra, SJ

Exercicis espirituals per a preveres
Dirigits per D. Ángel Pérez Pueyo, operari diocesà. Del dilluns 10 al divendres 14 de març. Lloc: Casa Mare de Déu de Montserrat (Caldes de
Montbui). Inscripcions: Bisbat de Terrassa, tel. 937 337 120.

www.bisbatdeterrassa.org

REMEU MAR ENDINS

El Projecte Casa Guadalupe

F

a temps que desitjava dedicar un dels meus
comentaris setmanals al Projecte Casa Guadalupe situat a la ciutat de Sabadell. Es diu
així perquè la voluntat de tots els promotors de la
iniciativa és posar-la sota la intercessió de la Mare de Déu de Guadalupe, l’advocació popular de
la patrona de Mèxic; la seva devoció ja té una dimensió universal. Hi ha un altre projecte semblant a aquest i espero parlar-ne una de les properes setmanes.
El Projecte Casa Guadalupe està promogut per una associació sense ànim de lucre, constituïda a l’empara del Codi Civil de
Catalunya; l’acta fundacional i els estatuts es troben dipositats
al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. Casa
Guadalupe és sobretot una llar per a les mares gestants. Està
oberta de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 del matí i de les 4 a les 8 de
la tarda. Compta també amb un grup de recolzament al que les
noies poden expressar les seves preocupacions i problemes
i, d’aquesta manera, aconsellar-se i ajudar-se.
Ofereix ajuda material, alimentació i roba per a les mares
i també llet infantil, cistellet, roba de nen, cotxet, bressol i bolquers per al bebè. L’estiu passat, a més a més, es va organitzar
un esplai (centre d’oci educatiu) per a les mares amb la finalitat d’acompanyar més intensament les noies, donar-los recolzament i també perquè tinguessin un lloc on es podien distreure
durant els mesos d’estiu. Aquest esplai funcionava de dilluns
a divendres pel matí i les activitats eren molt variades: musicoteràpia, cinefòrums, maquillatge, perruqueria. També els dimarts
una de les noies de la casa ensenyava les altres a cuinar un plat
típic del seu país.

A

les mares amb fills se’ls oferí la possibilitat de poder anar
amb ells a la casa i es va muntar aleshores un esplai per
als nens i nenes, atès per un grup de monitores que els
vigilava i els organitzava cada dia diverses activitats apropiades
a llurs edats.
En aquest projecte tampoc s’oblida la dimensió religiosa. Hi
ha catequesi per a les noies que ho demanen lliurement. El 14
de juliol jo mateix vaig visitar la Casa Guadalupe per administrar
el baptisme als infants de les mares que ho havien sol·licitat.
Va ser una visita molt entranyable i, per a mi, molt emocionant.
Casa Guadalupe se sustenta especialment en la pregària; per
això, cada dia a les 7 del vespre, es resa el Rosari per totes les
beneficiàries de la casa i pels seus nadons, per totes les noies
que encara esperem que vinguin i per aquelles que potser han
pensat en avortar. Cada segon divendres de mes un grup de
joves fa una hora d’adoració davant el Santíssim Sagrament a
la parròquia del Santíssim Salvador de Sabadell. I cada tercer
diumenge un grup de famílies es reuneix en aquesta parròquia
durant una hora d’adoració, pregant per les intencions de Casa
Guadalupe.
Tal com ho subratllava el beat Joan Pau II a l’encíclica Evangelium Vitae, «treballar a favor de la vida és contribuir a la renovació de la societat mitjançant l’edificació del bé comú. En efecte, no és possible construir el bé comú sense reconèixer i tutelar
el dret a la vida, sobre el que es fonamenten i es desenvolupen
tots els altres drets inalienables de l’ésser humà».
† Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa
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HISTORIA DE LA CARIDAD

PROGRAMA DEL PAPA FRANCESC

Acogida de los
inmigrantes

La inclusió social
dels pobres

n los momentos actuales, uno de
los campos más importantes a los
que se dirige la actividad de Cáritas
es el de los inmigrantes, en la acogida,
el alojamiento temporal, el asesoramiento jurídico, la formación, el codesarrollo.
Esta acogida tiene muchas variantes en función de
las diversas situaciones existentes hoy en nuestra
sociedad. Uno de los temas más angustiosos y preocupantes es el de la prostitución.
Se trata, en cierto sentido, de la reedición de la
trata de esclavos del inicio de la época moderna, un
tráfico mundial ante la mirada de todas las naciones,
que se ha convertido en un mercado que enriquece
a personas y organizaciones mafiosas a costa de los
más débiles.
No podemos olvidar las congregaciones religiosas
fundadas para afrontar este tema, ni muchas organizaciones específicamente dedicadas a ayudar a quienes sufren en su cuerpo y en su alma esta esclavitud,
ni los programas de las Cáritas parroquiales o diocesanas.
En cualquier caso, se impone una actuación generalizada de los cristianos sobre los gobiernos e instituciones internacionales, que son los únicos capaces de
enfrentarse con éxito a esta criminalidad organizada.

s un dels set punts del programa per
«encoratjar i orientar en tota l’Església una nova etapa evangelitzadora»
(n. 17). Es tracta de «la inclusió social dels
pobres» que sorgeix «de la nostra fe en Crist
fet pobre, i sempre proper als pobres i exclosos; d’aquí brolla la preocupació pel desenvolupament
integral dels més abandonats de la societat» (n. 186).
Però, quina és la novetat d’aquest tema tan obvi per
a la fe cristiana? Doncs bé, és la repercussió que té en
els «més afavorits», que, seguint un text poc conegut però vigorós de Pau VI, diu que aquests «han de renunciar
a alguns dels seus drets per posar amb major liberalitat
els seus béns al servei dels altres» (n. 190).
Per això, afirma amb força que aquesta «inclusió social
dels pobres és un missatge tan clar, tan directe, tan simple i eloqüent que no hi ha dret a relativitzar-lo». Oi més,
«per què enfosquir una cosa tan clara? No ens preocupem
solament per no caure en errors doctrinals, sinó també
per ser fidels a aquest camí lluminós de vida i de saviesa» (n. 194). Heus ací una interpel·lació preciosa i decisiva!

E

◗ ROBERT SARAH

Caritat i
evangelització

E

l cardenal Robert Sarah,
president del Pontifici
Consell Cor Unum, que
va participar en la 49 Jornada
de Qüestions Pastorals de
Castelldaura, afirma que la
caritat és «el camí a través
del qual l’home pot conèixer
qui és Déu», i que el món
«cada vegada és més sensible
a les necessitats dels altres».
Lamenta, però, que el terme
caritat hagi decaigut «en el
significat banal de l’almoina».
Què fa Cor Unum?
Porta a les persones que
pateixen el consol del Sant
Pare, que a través de Cor
Unum es fa present allà on
el patiment colpeja els nostres
germans. També estudia i
promou la teologia de la caritat
i anima les agències d’ajuda i
desenvolupament a mantenir
sempre viu l’esperit cristià
que les ha de sostenir.
Què vol dir el Papa quan
afirma que l’Església
no és una ONG?
Que l’acció caritativa de
l’Església neix de la seva pròpia
identitat: proclamar la Bona
Nova de l’Evangeli, celebrar
el misteri a través de la litúrgia
i viure el servei d’amor
a l’altre. Una ONG té
unes finalitats filantròpiques
molt positives, però que
no neixen d’una Església viva
que respon a la seva missió.
Com hem d’actuar davant
els més necessitats?
L’important en una acció
caritativa és que aquesta sigui
el que és, ajudant tothom sense
distincions. La contraposició
entre vida material i espiritual
no correspon a la visió
antropològica de l’Església.
Els gestos i les paraules
del Papa estan en aquesta
sintonia: l’alegria de ser cristià
s’encomana i l’apropament als
nostres germans que pateixen
té un valor molt superior
a la simple ajuda material.
Òscar Bardají i Martín

Juan María Laboa
(Por sus frutos los conoceréis.
Historia de la caridad en la Iglesia, Ed. San Pablo)

É

Dr. Salvador Pié
Expert nomenat pel Papa del Sínode
sobre la Nova Evangelització

LECTURES MISSA DIÀRIA
I SANTORAL

SER PADRES

La llegada
de un hermanito

L

e dejo unas sencillas medidas para que un niño acepte mejor la llegada del hermanito.

—No haga importantes modificaciones en la estructura del hogar que se
dispone a recibir al bebé; por ejemplo,
no saque el niño de su habitación (sin darle explicaciones) para que la ocupe el nuevo inquilino.
—Si ya tiene decidido llevar al niño a la guardería,
llévelo antes de que nazca el bebé, y así no vivirá la
novedad escolar como un rechazo, como si lo echaran de casa.
—Cuando el nuevo bebé ya está en casa, el hermano mayor debe participar en su cuidado y protección;
por ejemplo, ayudar a los padres a cambiarle la ropa,
vigilarlo si los papás están en otra habitación. Así verá lo importante que es él en el ranking familiar.
—Una estrategia que demuestra las buenas intenciones del recién llegado es que este aporte un regalo para el hermano mayor cuando acceda al hogar.

Accés al Breviari

17. 쮿 Dilluns (lit. hores: 2a setm.) [Jm 1,1-11 / Sl
118 / Mc 8,11-13]. Sant Aleix Falconieri (†1310)
i els altres 6 florentins fund. Servents de Maria
o servites (1304, OSM); sant Ròmul, mr. (302);
sant Silví, bisbe.
18. 쮿 Dimarts [Jm 1,12-18 / Sl 93 / Mc 8,14-21].
Sant Simeó, bisbe de Jerusalem, parent de Jesús; sant Eladi (†632), bisbe de Toledo; beat
Joan de Fièsole (fra Angèlic), prev. dominicà, pintor; santa Bernadeta Soubirous (†1879), vg.,
vident de Lourdes.
19. 쮿 Dimecres [Jm 1,19-27 / Sl 14 / Mc 8,22-26].
Sant Gabí, prev. i mr. (296); sant Conrad de Piacenza, ermità; beat Àlvar de Còrdova, prev. dominicà; sant Jordi, monjo.
20. 쮿 Dijous [Jm 2,1-9 / Sl 33 / Mc 8,27-33]. Sants
Nemesi i Potami, mrs.; sant Eleuteri (s. V), bisbe; santa Amada, rel.; beat Maurici Proeta, agustinià, de Castelló d’Empúries; beats Francesc i
Jacinta Marto (Fàtima).
21. 쮿 Divendres [Jm 2,14.24-26 / Sl 111 / Mc 8,
34-9,1]. Sant Pere Damià (1007-1072), bisbe
d’Òstia i doctor de l’Església, cardenal; sant Claudi, mr.; sant Dositeu, monjo. Festa de la Misteriosa Llum de Manresa.

—Un buen recurso, cuando están de visita en la casa los abuelos y demás parientes y amistades, es pedir permiso al hermano mayor para dedicarse al recién
llegado.

22.

—En los ratos en que la madre tenga que dedicarse exclusivamente al recién llegado, el hijo, por ser mayor, tiene el privilegio de acompañar a papá, por ejemplo, a buscar el periódico, etc.

23. 쮿 † Diumenge vinent, VII de durant l’any (lit. hores: 3a setm.) [Lv 19,1-2.17-18 / Sl 102 / 1Co
3,16-23 / Mt 5,38-48]. Sant Policarp, bisbe d’Esmirna i mr. (s. II), deixeble dels apòstols; santa
Marta d’Astorga, vg. i mr.

Dr. Paulino Castells
(Consejos del doctor para padres principiantes,
Edicions 62, Barcelona)

Dissabte [1Pe 5,1-4 / Sl 22 / Mt 16,13-19].
Càtedra de Sant Pere, apòstol, celebrada a Roma des del s. IV. Santa Margarida de Cor tona,
religiosa.
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DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY
◗ Lectura del llibre de Jesús fill de Sira (Sir 15,15-20)

◗ Lectura del libro del Eclesiástico (Sir 15,15-20)

Si tu vols, guardaràs els manaments: ets tu qui has de decidir si et mantindràs fidel. Tens al davant foc i aigua: pren el que tu vulguis. L’home té
al davant la vida i la mort: li donaran allò que voldrà. La saviesa del Senyor
és gran; el Senyor és molt poderós i tot ho veu. Els ulls de Déu veuen el
que ell ha creat; ell coneix tot el que fa cadascú. No mana a ningú que faci el mal ni autoritza ningú a pecar.

Si quieres, guardarás los mandatos del Señor, porque es prudencia cumplir su voluntad; ante ti están puestos fuego y agua: echa mano a lo que
quieras; delante del hombre están muerte y vida: le darán lo que él escoja.
Es inmensa la sabiduría del Señor, es grande su poder y lo ve todo; los ojos
de Dios ven las acciones, él conoce todas las obras del hombre; no mandó
pecar al hombre, ni deja impunes a los mentirosos.

◗ Salm responsorial (118)

◗ Salmo responsorial (118)

R. Feliços els qui segueixen la llei del Senyor.
Feliços els homes de conducta irreprensible, / que segueixen la
llei del Senyor. / Feliços els homes que guarden el seu pacte /
i busquen el Senyor amb tot el cor. R.
Heu donat els vostres preceptes / perquè siguin obser vats fidelment. / Tant de bo que els meus camins no es desviïn / de
guardar els vostres decrets. R.
Feu aquesta gràcia al vostre servent: / que visqui pensant en la
paraula que heu donat. / Obriu-me els ulls i podré contemplar /
les meravelles de la vostra llei. R.
Mostreu-me el camí dels vostres decrets, / que el vull seguir fins
al final. / Feu-me entendre la vostra llei, / que la vull guardar amb
tot el cor. R.

R. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
Dichoso el que, con vida intachable, / camina en la voluntad del
Señor; / dichoso el que, guardando sus preceptos, / lo busca
de todo corazón. R.
Tú promulgas tus decretos / para que se obser ven exactamente. / Ojalá esté firme mi camino, / para cumplir tus consignas. R.
Haz bien a tu siervo: viviré / y cumpliré tus palabras; / ábreme
los ojos, y contemplaré / las maravillas de tu voluntad. R.
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, / y lo seguiré puntualmente; / enséñame a cumplir tu voluntad / y a guardarla de
todo corazón. R.
◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los Corintios (1Co 2,6-10)

◗ Lectura de la primera carta de sant Pau al cristians de Corint
(1Co 2,6-10)

Hermanos: Hablamos, entre los per fectos, una sabiduría
Germans, als qui tenen una fe prou madura, sí que els ensenyem una saviesa, però una saviesa que no és del món present Crist, mestre de saviesa. que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que
Catedral de Chartres (París)
quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría dini dels dirigents, que estan a punt de ser destituïts, sinó la savina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de
viesa enclosa en el pla que Déu s’ha proposat, amagada fins
los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo
ara, però que abans de tots els temps Déu ja tenia decidida, perquè sigui
la ha conocido; pues, si la hubiesen conocido, nunca hubieran crucificala nostra glòria. Cap dels dirigents del món present no l’havia coneguda,
do al Señor de la gloria. Sino, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído
perquè, si l’haguessin coneguda, mai no haurien clavat a la creu el Senyor
oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo
de la glòria. Però, tal com diu l’Escriptura: «Cap ull no ha vist mai, ni cap
aman.»
orella no ha sentit, ni el cor de l’home somniava això que Déu té preparat
Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluper als qui l’estimen», però a nosaltres, Déu ens ho ha revelat per obra de
so lo profundo de Dios.
l’Esperit, ja que l’Esperit tot ho penetra, fins al més profund de Déu.
◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 5,17-37)

◗ Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 5,17-37)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «No us penseu que jo
vinc a desautoritzar els llibres de la Llei i dels Profetes. No vinc a desautoritzar-los sinó a completar-los. Us ho dic amb tota veritat: Mentre durin el
cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el tret més insignificant dels llibres de la Llei. Tot es complirà. Per tant, aquell que deixi de
complir un dels manaments més petits, i ensenyi els altres a fer el mateix,
serà tingut pel més petit en el Regne del cel; però aquell que els compleixi
i ensenyi a fer-ho, serà tingut per gran en el Regne del cel. Jo us dic que si
no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, no
entrareu pas al Regne del cel.
Ja sabeu que als antics els van manar: “No matis”, i tothom que mati,
serà reu davant el tribunal. Doncs jo us dic: El qui s’enfadi amb el seu ger mà, serà reu davant el tribunal.
Ja sabeu que està manat: “No cometis adulteri”. Doncs jo us dic: Tothom
que mira una dona amb mal desig, en el fons del cor ja ha comès adulteri.
També sabeu que als antics els van manar: “No trenquis els juraments”.
I també: “Compleix tot allò que has jurat en nom del Senyor”. Doncs jo us
dic: No juris mai. Digueu senzillament sí, quan és sí, no, quan és no. Tot allò
que dieu de més ve del Maligne.»

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a
abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se
salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a
los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien
los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Os lo aseguro:
Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de
los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será procesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano
será procesado.
Habéis oído el mandamiento “no cometerás adulterio”. Pues yo os digo: El que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con
ella en su interior.
Sabéis que se mandó a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cum plirás tus votos al Señor”. Pues yo os digo que no juréis en absoluto. A
vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del Malig no.»

COMENTARI

E

l text d’avui és llarg i encara deixa una cloenda per al diumenge que ve. Hi ha una introducció (5,17-20) i quatre antítesis (d’un
total de sis): sobre l’homicidi (5,2126); sobre l’adulteri (5,27-30); sobre
el repudi (5,31-32) i sobre els juraments (5,33-37). Totes les antítesis comencen amb
una fórmula com: «heu sentit que es va dir als antics». Totes tenen una forta contraposició: «doncs
bé, jo us dic». Aquestes antítesis per a la sensibilitat jueva, eren una forma d’ingerència en les prerrogatives, no ja de Moisès, sinó de Déu. Hi ha aquí
un toc molt personal de Jesús. De la seva autoritat.

Jesús i la llei
La introducció és fonamental. La solemnitat està en l’afirmació de Jesús: «No us penseu que jo he
vingut a desautoritzar la llei i els profetes. No he vingut a desautoritzar-los sinó a completar-los». La paraula desautoritzar vol dir literalment destruir, abolir, anul·lar. Jesús no es manifesta contra la llei. La
declaració d’intencions és ulteriorment matisada:
«no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el
tret més insignificant de la llei. Tot es complirà». En
fórmula paulina: la llei és bona, la llei és santa. No
és en cap sentit un obstacle a la implantació del
Regne. Tanmateix, no n’hi ha prou. La llei ha de ser
«plenament realitzada», «completada». Per dir-ho de
forma casolana: li falta un bull.

El que li falta es mostra en les antítesis. Totes
enuncien el complement de la llei en la línia de la finesa i de la interioritat. No n’hi ha prou amb no matar, ni en no ser infidel... Cal completar aquestes
actituds amb l’esperit de la llei. En allò que la llei
no formula explícitament, però que n’és l’ànima. La
primera antítesi ho il·lustra amb detall. Per això,
la «justícia» del Regne ha d’anar més enllà que la
dels escribes i fariseus. Aquesta nova justícia, malgrat que no està pautada en la llei, tanmateix és moguda per l’Esperit que alena en la vida de Jesús i
que ell vol transmetre als seus seguidors: l’Esperit
va més enllà que la llei.
Oriol Tuñí, SJ
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VIDA DIOCESANA
◗ ACTIVITATS DEL SR. BISBE

Centre d’Orientació Familiar Mare de Déu de la
Salut. Tel. 937 337 120 (de dilluns a divendres
d’11 a 13 h). Delegació de la Família, Bisbat de Terrassa (c/ Vinyals 47, 08221 Terrassa).

Aquest diumenge dia 16, a les 11 h. Celebra la
Missa Estacional en l’inici de la Visita Pastoral a
la parròquia de Santa Maria de Barberà.
Dilluns dia 17, a les 11 h. Presideix la trobada de
formació de preveres joves.
A la tarda. Visita Pastoral a les parròquies de Santa Maria de Barberà i Sant Jordi de Sabadell.
Dimarts dia 18, matí i tarda. Visita Pastoral a les
parròquies de Santa Maria de Barberà i Sant Jordi de
Sabadell.
Dimecres dia 19, a les 11 h. Presideix la sessió del
Consell Presbiteral.
A la tarda. Visita Pastoral a les parròquies de Santa Maria de Barberà i Sant Jordi de Sabadell.
Divendres dia 21 i dissabte dia 22. Imparteix conferències a les Jornades de Pastoral de la diòcesi d’Ourense, a Ourense.

El Projecte Raquel. Si tens
un dolor profund, ansietat,
autoestima baixa... i desitjaries que mai no hagués passat... Tirar endavant després
d’un avortament... és possible. Projecte Raquel Terrassa és una organització diocesana formada per una
xarxa de sacerdots, psicòlogues i acollidores, especialment formades, per a oferir
una atenció individualitzada a les dones després d’un avortament. És un camí
de sanació en deu sessions, un cop per setmana,
amb conversa individual amb una acollidora i en un
ambient de discreció total. La meta del Projecte Raquel és ajudar la persona a la sanació i a la reconciliació amb ella mateixa, amb el seu fill avortat i
amb Déu. «Un avortament destrueix dues vides. Volem ajudar-te a recuperar-ne una: la teva.» Truca’ns
al tel.: 647 883 997. Escriu-nos a: projecteraquelterrassa@gmail.com. Informa’t a: http://www.proyecto-raquel.com

Déu de Gràcia a Sabadell, en l’inici de la Visita Pastoral. Varen concelebrar Mn. Manuel Fuentemilla, vicari episcopal, Mn. Francesc Catarineu, administrador
parroquial i Mn. Josep M. Cot, arxiprest. Hi assistí
Mn. Eduardo Ocio, diaca permanent.
◗ AGENDA
Concert d’orgue. Alberto Sáez Puente, 300 anys
d’esplendor organístic a Euskal Herria. Aquest diumenge, dia 16 de febrer, a les 18 h, a la parròquia de
Sant Esteve de Granollers (amb classe magistral
prèvia).
Trobada d’escolans del Bisbat de Terrassa al Seminari. Es convoca tots els nois i noies que fan d’escolans a participar en una jornada festiva i formativa. Dissabte vinent, dia 22 de febrer d’11 a 17 h, al
Seminari de Terrassa (c/ Santjoanistes 2, Valldoreix).
Més informació: tel. 654 642 079.
Recés per a homes. Dirigit pel P. Enrique Mar tín
CPCR. Aquest diumenge dia 16 de febrer, de 10 a
14 h, a la Casa Mare de Déu de Montserrat (Caldes
de Montbui). Tels. 938 654 496 - 697 840 559 685 499 728.
Exercicis espirituals per a nois (joves de 17 a 30
anys). Del divendres dia 28 de febrer (tarda) al diumenge dia 2 de març. A la Casa d’Exercicis Mare de
Déu de Montserrat (Caldes de Montbui). Organitzats
per les Delegacions de Joventut i de Pastoral Vocacional. Informació: tel. 636 305 214.
Curs mètode d’Ovulació Billings 2014. Sis sessions en dijous de 20.30 a 21.30 h (dies 6 i 20 de
març, 3 i 24 d’abril, 8 i 22 de maig). Lloc: Parròquia
de Sant Martí de Cerdanyola. Organitzat pel Centre
d’Orientació Familiar Mare de Déu de la Salut. Inscripcions: www.cofterrassa.wordpress.com o bé per
e-mail: aliciapastor2000@yahoo.es o bé: delegaciofamilia@bisbatdeterrassa.org

◗ NOTÍCIES

Presentació de rector a Vilamajor. El diumenge 19
de gener Mons. Saiz Meneses celebrà l’Eucaristia
a les parròquies de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor i presentà Mn. Joan d’Arquer com a rector. Els
respectius alcaldes assistiren a la celebració. Finalment, el Sr. Bisbe presidí la Litúrgia de la Paraula
a la parròquia de Sant Julià d’Alfou presentant també Mn. Joan d’Arquer com a rector.
Inici de la Visita Pastoral a la parròquia de Gràcia
de Sabadell. El diumenge 19 de gener Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar, va presidir la celebració
de la Missa Estacional a la parròquia de la Mare de

◗ D’ALTRES BISBATS
Pastoral del Sord de Barcelona. Conferències Josep
M. Adell, Afrontar la crisis en la família (per a pares);
Núria Recto (Pro Vida), Viure la solidaritat (per a adolescents. Dimarts dia 18 de febrer a les 18.45 h. Josep M. Adell, Com afrontar la crisi en la família? (per
a avis i famílies), dissabte dia 22 de febrer a les
19.30 h. Lloc: Parròquia de Santa Teresa de l’Infant
Jesús (Via Augusta 68. Entrada per c/ Benet Mercadé 25 o bé pel jardí del c/ Sant Marc, BCN). Interpretades amb llengua de signes per als sords.
Seminari: Per un ordre mundial més just (VI). Dijous
27 i divendres 28 de febrer, de 17.30 a 20.30 h.
Lloc: dijous dia 27, al Centre d’Estudis Cristianisme
i Justícia (c/ Roger de Llúria 13, Barcelona); Divendres dia 28: Col·legi Casp-Sagrat Cor de Jesús (c/
Casp 25, Barcelona). Inscripcions: www.cristianismeijusticia.net o bé tel. 933 172 338.

REMAD MAR ADENTRO

El Proyecto Casa Guadalupe

D

eseaba, ya hace tiempo, dedicar uno de mis
comentarios semanales al Proyecto Casa
Guadalupe, ubicado en la ciudad de Sabadell. Recibe este nombre porque es voluntad de todos los promotores de la iniciativa ponerla bajo la
intercesión de la Virgen de Guadalupe, la popular
advocación de la patrona de México, cuya devoción
ya tiene una dimensión universal. Existe otro proyecto semejante a este, que espero tratar una de
las próximas semanas.
El Proyecto Casa Guadalupe está promovido por
una asociación sin ánimo de lucro, constituida al
amparo del Código Civil de Catalunya, cuya acta fundacional y estatutos se encuentran depositados
en el registro de asociaciones de la Generalitat de
Catalunya. Casa Guadalupe es sobre todo un hogar para las madres gestantes. Abierto de 9.30 a
13.30 horas y de 16 a 20 horas. Cuenta con un grupo de apoyo al que las chicas pueden expresar sus
preocupaciones y problemas y, así, aconsejarse y
ayudarse.
Ofrece ayuda material, alimentación y ropa para las madres, así como leche infantil, canastilla,
ropita, cochecito, cuna y pañales para el bebé. Este

pasado verano, además, se ha organizó un esplai
(centro de ocio educativo) para las madres, con el
fin de acompañar más intensamente a las chicas,
darles apoyo y también para que tuvieran un lugar donde poder distraerse durante los meses de
verano. Este esplai funcionaba de lunes a viernes
por las mañanas y las actividades eran muy variadas: musicoterapia, cinefórums, maquillaje, peluquería. También los martes una de las chicas de
la casa enseñaba a las demás a cocinar algo típico de su país.
A las madres con hijos se les ofreció la posibilidad de que pudieran venir con ellos a la casa, y se
montó a su vez un esplai para los niños y niñas,
atendido por un grupo de monitoras que los vigilaba y les organizaba cada día diversas actividades
apropiadas a su edad.
No se olvida tampoco en este proyecto la dimensión religiosa. Hay catequesis para las chicas que
lo piden libremente. El 14 de julio visité yo mismo
la Casa Guadalupe para administrar el bautismo a
los niños cuyas madres lo habían solicitado. Fue
una visita muy entrañable y para mí muy emocionante.

Casa Guadalupe se sustenta especialmente en
la oración; por ello cada día, a las 19 horas, se reza el rosario por todas las beneficiarias de la casa y por sus bebés, por todas las chicas que aún
esperamos que vengan y por aquellas que quizá
están pensando en abortar. Un grupo de jóvenes
cada segundo viernes de mes hace una hora de
adoración ante el Santísimo Sacramento en la parroquia del Santísimo Salvador, en Sabadell. Un
grupo de familias, cada tercer domingo de mes, se
reúne en la parroquia citada durante una hora de
adoración, orando por las intenciones de Casa Guadalupe.
Como subrayaba el beato Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, «trabajar en favor de la vida es contribuir a la renovación de la sociedad mediante la edificación del bien común. En efecto, no
es posible construir el bien común sin reconocer y
tutelar el derecho a la vida, sobre el que se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos
inalienables del ser humano».
† Josep Àngel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
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