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ANY XVIII

Aquesta és una frase del sant rector d’Ars,  
sant Joan Maria Vianney, que descriu bé 
la realitat d’aquest misteri, el misteri del 
sacerdoci. Perquè és el Senyor qui, en la 
seva misericòrdia, ha mirat amb amor el 
món, els homes i dones que hi viuen im-
mersos en la foscor, sense trobar sentit a  
les seves vides i crida a uns germans seus,  
com va cridar als apòstols, a seguir el ca- 
mí de Jesús per ser portadors de la llum i  
la pau al món. Quan ens sembla que es- 
tem envoltats de tempestes i terratrè-
mols en el món i l’Església, quan de ve - 
gades ens sentim impregnats d’un cert 
pessimisme que no deixa de ser també 
manca d’esperança, resulta que avui, 
aquest diumenge d’octubre, viurem l’ex-
periència de la presència del Senyor, d’un  
miracle que es realitza davant els nostres 

ulls. Un esdeveniment eclesial que ens  
mostra que l’Esperit Sant continua actuant  
a l’Església.

Sí, perquè aquest diumenge 10 d’octubre,  
quatre joves seminaristes del nostre Se-
minari Diocesà seran ordenats preveres,  
és a dir, seran configurats amb Jesucrist sa- 
cerdot pel sagrament de l’orde que rebran.

Què pot significar això per a nosaltres, 
cristians de l’Església diocesana de Ter-
rassa? En el llibre del profeta Ezequiel hi 
trobem un passatge impressionant. El 
profeta va veure un camp immens ple 
d’ossos secs i amuntegats. Però per la in- 
vocació de l’Esperit tots aquells ossos amb  
els seus cossos van reviure, es van posar 
drets i van prendre nova vida (Ez 37,1-14).

Certament, de vegades, pot semblar que 
gairebé el món no té solució, però resulta  
que quatre joves de les nostres parrò-
quies que fa ja alguns anys van sentir en  
els seus cors la crida del Senyor, donen  
avui una resposta com la del profeta Isaïes:  
«Després vaig sentir la veu del Senyor que  
deia: Qui hi enviaré? Qui ens hi anirà? Li  
vaig respondre: Aquí em tens. Envia-m’hi»  
(Is 6, 8).

Davant la secularització que ens envolta, 
davant el dolor de veure tants germans i  
germanes nostres allunyats de Déu, apar- 
tats de la seva llum, davant la manca de  
fe en el món, en la cultura i en l’ambient  
que respirem, davant del materialisme i  
la dictadura del consumisme, davant del  
mal que oprimeix i manté esclavitzats  
tants cors, podem certament deixar-nos 
abatre pel desànim i quedar-nos amb els  
braços creuats pensant que no hi ha res 
a fer. Però podem també aixecar-nos 
mirant més enllà del que veuen els nos-
tres ulls i esmerçar el que tenim de vida  
per fer present Déu i el seu amor en el món  
i entre els homes i dones que hi viuen. 
Podem treballar amb esperança allí on 
el Senyor ens ha posat, en el temps i en 
el lloc que ens toca viure, i confiant en la  
seva paraula, donar testimoni amb la nos- 
tra vida del que creiem, som i vivim. 

Això és el que aquests nois, ells, han es-
collit de fer. És un testimoniatge i un estí-
mul per a nosaltres. I és a nosaltres, que 
hem rebut el baptisme i hem estat tam-
bé enviats al món, que toca també donar  
la nostra resposta. 

El sacerdoci és l’amor  
del Cor de Jesús

CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL
Administrador diocesà de Terrassa

Sant Sopar de la Capella del Santíssim (Rafael Solanic). Catedral de Terrassa
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ENTREVISTA

MIRIAM DIEZ BOSCH

L’Observatori Blanquerna de Comuni-
cació, Religió i Cultura, en col·laboració 
amb la Direcció General d’Afers Religio-
sos, ha creat la Càtedra de Llibertat Re-
ligiosa i de Consciència, integrada per 
un equip internacional dirigit per la Dra.  
Miriam Díez Bosch, que n’és la investiga- 
dora principal. La Càtedra neix per ga-
rantir el dret fonamental a la llibertat  
religiosa i de consciència, i pretén tras-
lladar a la ciutadania contingut, eines i 
material per poder reconèixer el dret a  
la llibertat religiosa.

Per què una Càtedra de Llibertat Reli
giosa i de Consciència?
Fins ara no s’havia sistematitzat mai un 
recull de casos. Manquen dades que 
permetin saber quins són els motius de 
discriminació, quines són les confes- 
sions més afectades i a quines zones del 
territori es produeixen més condicions  
vulnerables. Cal un país on es pugui exer- 
cir el dret a creure o no creure, i és la nos- 
tra responsabilitat recollir informació 
que ho possibiliti.

Quins aspectes es tractaran, concre
tament?
L’informe bianual (2020-2021), que es pu- 
blicarà a la primavera de 2022, analit-
zarà el grau de respecte, protecció i 
compliment d’aquest dret a Catalunya 
avaluant polítiques públiques i legis-
lació vigent en la matèria, així com re-
gistrant casos de vulneracions del dret 
a la llibertat religiosa de totes les con-
fessions. La llibertat religiosa es pot me- 
surar i volem contribuir a visualitzar les 
minories religioses i les entitats, tant re-
ligioses com no creients. D’aquí la lliber- 
tat de consciència també. Farem un 
congrés i diverses formacions i premis 
per a estudiants universitaris.

Hi ha una mancança clara de llibertat  
religiosa?
Hi ha signes inquietants, però no tant a 
Catalunya. Per això, és necessari tenir 
un equip d’investigadors independents 
que analitzi l’exercici d’aquest dret, per-
què l’Administració pugui adaptar i re-
forçar les polítiques públiques en ma-
tèria de llibertat religiosa.

Òscar Bardají i Martín

Llibertat  
religiosa

¡Veamos si crecen  
las plantas!

Mirada ilusionada del agricultor que 
con esmero, dedicación y delicadeza  
cuida sus sembrados. El Papa, al finali-
zar su encuentro con los obispos, sa-
cerdotes, religiosos, seminaristas y ca-
tequistas en Bratislava, el pasado mes 
de septiembre, les contagiaba el entu- 
siasmo: «¡Veamos si crecen las plantas!»

El atractivo de la llamada nos mueve 
a todos hacia un hacer cuidadoso, en-
tregado, que mira hacia una meta. La 
base: la misericordia de Dios; el proce-
dimiento: el amor humilde, el amor pa-
ciente; las plantas que vemos crecer: la  
paz, la concordia, la fraternidad, el se-
guimiento del Señor; el hábitat: una co-
munidad que anuncia el Evangelio del 
amor. «La Iglesia es la comunidad que 
desea atraer hacia Cristo con la alegría  
del Evangelio.»

El Santo Padre propone un camino que  
se apoya en tres elementos fundamen-
tales: «la libertad del Evangelio, la crea-
tividad de la fe y el diálogo que brota de  
la misericordia de Dios».

«La alegría del Evangelio siempre es 
Cristo». En el ejercicio de nuestra liber-
tad decidida y responsable, pongamos 
siempre y ante todo a nuestro Señor.  
El Espíritu Santo, es el gran creativo que 
nos impulsa. 

Que María, nuestra Señora, la que aco- 
ge totalmente a Cristo, la que sigue al 
Espíritu con la mirada puesta en la lla-
mada del Señor, nos ayude a ser anun-
ciadores alegres del Evangelio. Agri-
cultores entregados, entusiastas, que 
no temen perder lo suyo para seguir  
a Cristo y ayudar a que la planta crez-
ca. 

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
11. K Dilluns (lit. hores: 4a setm.)  
[Rm 1,1-7 / Sl 97 / Lc 11,29-32]. San-
ta Soledat Torres Acosta (Ma-
drid, 1826-1887), vg., fund. Ser-
ventes de Maria, Vetlladores 
dels Malalts (SM, 1851). Sant Ger-
mà, bisbe i mr.; sant Joan XXIII, 
papa (1958-1963). 

12.  Dimarts [1Cr 15,3-4.15-16; 
16,1-2 (o bé: Ac 1,12-14 / Sl 26 / Lc 11, 
27-28]. Mare de Déu del Pilar, apa- 
reguda a Saragossa segons la 
tradició, patrona d’Aragó. Sant  
Serafí de Monte Granario, rel. ca- 
putxí; santa Domnina, vg. 

13. K Dimecres [Rm 2,1-11 / Sl 61 / 
Lc 11,42-46]. Sant Eduard (1002-
1062), rei d’Anglaterra, venerat  
a Westminster; santa Celedò-
nia, vg.

14. K Dijous [Rm 3,21-30 / Sl 129 /  
Lc 11,47-54]. Sant Calixt I, papa 
(217-222) i mr. Sant Just, bisbe; 
santa Fortunata, vg. i mr. 

15.  Divendres [Sir 15,1-6 / Sl 88 /  
Mt 11,25-30]. Santa Teresa de Je- 
sús (Àvila, 1515 - Alba de Tormes,  
1582), vg. carmelitana i doctora  
de l’Església, reformadora. Sant  
Bru, bisbe; santa Tecla, abadessa. 

16. K Dissabte [Rm 4,13.16-18 / Sl  
104 / Lc 12,8-12]. Santa Hedvig (Edu- 
vigis), rel. cistercenca (†1243), 
viuda del príncep de Silèsia; 
santa Margarida-Maria Alaco-
que (1647-1690), vg. salesa a Pa- 
ray-le-Monial, propagadora de 
la devoció al Sagrat Cor; sant 
Gal, abat, apòstol de Suïssa; 
sant Galderic o Galdric, agricul- 
tor occità, patró dels pagesos 
catalans; sant Bertran, bisbe de  
Cominges. 

17. K † Diumenge vinent, XXIX 
de durant l’any (lit. hores: 1a 
setm.) [Is 53,10-11 / Sl 32 / He 4,14-
16 / Mc 10,35-45 (o bé: Mc 10,42-
45)]. Mare de Déu de la Bonano- 
va. Sant Ignasi d’Antioquia, bis-
be successor de 
Pere i mr. a Roma 
(107); sant Rodolf, 
mr.; santa Exupè-
ria, mr. 

El treball és un dret i mitjà  
per a desenvolupar-nos, créixer 
i realitzar-nos com a persones

treball «com a dret i mitjà per a des-
envolupar-nos, créixer i realitzar-nos 
com a persones».

Es demana la pujada del salari mí-
nim per a ajustar-lo a les necessitats 
vitals de la societat actual i la modi-
ficació del Reglament d’Estrangeria 
per a evitar la irregularitat sobrevin- 
guda de les persones migrants així  
com:

— Els mitjans necessaris per a as-
segurar el compliment de la nor-
mativa sobre les condicions de 
treball i prevenció de riscos labo- 
rals.

— Assegurar una ocupació de qua-
litat; disminuint la contractació 
temporal i parcial i impulsant la 
contractació indefinida i la jorna- 
da completa.

— Mesures d’orientació i formació, 
accessibles a totes les persones 
treballadores, especialment per 
a aquelles que sofreixen subocu-
pació i precarietat en l’ocupació.

Amb motiu de la Jornada Mundial pel  
Treball Decent el dia 7 d’octubre, les 
organitzacions que formen part de 
«Iglesia por el Trabajo Decente», en-
tre elles Càritas, van publicar un ma-
nifest denunciant, també, les dificul-
tats existents en l’accés al treball  
derivades del «model de relacions 
laborals actual, que no assegura ac-
cedir a un treball decent que perme- 
ti atendre necessitats bàsiques com 
arribar a fi de mes, conciliar la vida  
laboral i familiar, l’accés a l’habitatge,  
la seguretat i salut laboral, o la parti-
cipació social». Aquesta és una situa- 
ció que afecta especialment joves i 
dones, «víctimes d’una de les majors  
taxes de desocupació, treballs pitjor 
remunerats i elevada rotació». 

Davant aquesta situació, amb el 
lema «Ara més que mai, treball de-
cent», les organitzacions demanen 
que cal adoptar decisions i compro-
misos en favor d’ocupacions dignes,  
sostenibles i inclusives; defensar el  
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COMENTARI

Lectura del llibre de la Saviesa (Sv 7,7-11)
Vaig pregar Déu que em donés enteniment, i m’ho 
concedí, vaig cridar l’Esperit de saviesa, i em vingué. 
La prefereixo a ceptres i trons, i, comparada amb 
ella, tinc la riquesa per no-res. Ni tan sols la compa ro  
amb les pedres més precioses, perquè tot l’or del 
món, al seu costat, no val ni un gra de sorra, i la pla-
ta no val més que el fang. L’aprecio més que la sa-
lut i que la boniquesa, i vull que em faci de llum, per-
què la seva claror no s’apaga mai. Juntament amb  
la saviesa m’han vingut tots els béns, duia les mans 
plenes de riqueses incomptables.

Salm responsorial (89)
R.  Que el vostre amor, Senyor, no trigui més a saciar- 

nos i ho celebrarem amb goig tota la vida.
Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies / per ad- 
quirir la saviesa del cor. / Calmeu-vos, Senyor, ¿què 
espereu? / Sigueu pacient amb els vostres ser-
vents. R.
Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos / i ho  
celebrarem amb goig tota la vida. / Doneu-nos tants  
dies d’alegria / com ens n’heu donat d’aflicció, / tants  
anys de joia, com n’hem vist de penes. R.
Que puguem veure la vostra obra, / que els nos-
tres fills vegin la vostra glòria. / Que l’amabilitat del 
Senyor, el nostre Déu, / reposi damunt els seus ser-
vents. / Doneu encert a l’obra de les nostres mans. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus  
(He 4,12-13)
La paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant 
que una espasa de dos talls: arriba a destriar l’àni-
ma i l’esperit, les articulacions i el moll dels ossos,  
i esclareix les intencions i els pensaments del cor.  
En tot el món creat no hi ha res que Déu no vegi  
clarament; tot és nu i descobert davant els ulls d’a-
quell a qui haurem de donar comptes.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 10,17-30)

Un dia que Jesús sortia de camí, un home corre-
gué, s’agenollà als seus peus i li preguntava: «Bon 
mestre, ¿què haig de fer per posseir la vida eterna?»  
Jesús li digué: «¿Per què em tractes de bo? De bo, no- 
més ho és Déu. Ja saps què diuen els manaments: 
“No matis, no cometis adulteri, no robis, no declaris  
en fals contra un altre, no facis cap frau, honra el 
pare i la mare”». Ell li respongué: «Mestre, tot això ja  
ho he complert des de jove». Jesús se’l mirà amb 
afecte i li digué: «Encara et falta una cosa: ves a 
vendre tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs  
un tresor guardat en el cel. Després torna i vine 
amb mi». Aquesta resposta de Jesús el contrarià i  
se n’anà tot trist, perquè era molt ric. Llavors Jesús  
mirà al seu voltant i digué als deixebles: «Per als 
qui són rics, que n’és, de difícil, d’entrar al Regne de  
Déu!» Els deixebles, en sentir aquestes paraules, 
quedaren sorpresos. Però Jesús els tornà a dir: «Fills 
meus, que n’és, de difícil, d’entrar al Regne de Déu! 
És més fàcil que un camell passi pel forat d’una 
agulla, que no pas que un ric entri en el Regne de 
Déu». Ells quedaren encara més sorpresos i deien 
entre ells: «¿I qui es podrà salvar?» Jesús se’ls mi-
rà i els digué: «Als homes els és impossible, però a 
Déu no, perquè Déu ho pot tot».
  Llavors Pere és posà a dir-li: «Mireu, nosaltres ho 
hem deixat tot per venir amb vós». Jesús respongué:  
«Us ho dic amb tota veritat: Ningú dels qui per mi i  
per anunciar l’Evangeli han deixat la casa, germans  
i germanes, pare, mare, fills o camps, no deixarà  
de rebre, ja en el temps present, el cent per u de ca- 
ses, germans i germanes, mare, fills i camps, i també  
persecucions, i, en el món futur, tindrà la vida eterna».

Lectura del libro de la Sabiduría (Sab 7,7-11)
Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino  
a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tro- 
nos y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equi-
paré a la piedra más preciosa, porque todo el oro 
ante ella es un poco de arena y junto a ella la plata  
es como el barro. La quise más que a la salud y la 
belleza y la preferí a la misma luz, porque su res-
plandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos  
los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas in-
contables.

Salmo responsorial (89)
R.  Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos  

alegres.
Enséñanos a calcular nuestros años, / para que  
adquiramos un corazón sensato. / Vuélvete, Se- 
ñor, ¿hasta cuándo? / Ten compasión de tus sier-
vos. R.
Por la mañana sácianos de tu misericordia, / y to-
da nuestra vida será alegría y júbilo. / Danos ale-
gría, por los días en que nos afligiste, / por los años 
en que sufrimos desdichas. R.
Que tus siervos vean tu acción / y sus hijos tu gloria. /  
Baje a nosotros la bondad del Señor / y haga prós-
peras las obras de nuestras manos. / Sí, haga próspe- 
ras las obras de nuestras manos. R.

Lectura de la carta a los Hebreos  
(Heb 4,12-13)
Hermanos: La palabra de Dios es viva y eficaz, más 
tajante que espada de doble filo; penetra hasta el 
punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas  
y tuétanos; juzga los deseos e intenciones del cora-
zón. Nada se le oculta; todo está patente y descu-
bierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir  
cuentas.

  Lectura del santo Evangelio según san Marcos  
(Mc 10,17-30)

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le pre-
guntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me lla-
mas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya 
sabes los mandamientos: no matarás, no comete-
rás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, 
no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él repli-
có: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi ju- 
ventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: 
«Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáse-
lo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo,  
y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció  
el ceño y se marchó triste porque era muy rico.
  Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
«¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los  
que tienen riquezas!». Los discípulos quedaron sor-
prendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: «Hi-
jos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Más fá- 
cil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja,  
que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se es- 
pantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede 
salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es  
imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo 
puede todo».
  Pedro se puso a decirle: «Ya ves que nosotros lo he- 
mos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En  
verdad os digo que no hay nadie que haya dejado ca- 
sa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos  
o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba aho- 
ra, en este tiempo, cien veces más —casas y her-
manos y hermanas y madres e hijos y tierras, con 
persecuciones— y en la edad futura, vida eterna».

DIUMENGE X X VI I I  DE DUR ANT L’ANY

La mentalitat jueva del temps de Jesús con- 
centrava la relació amb Déu en el compli-
ment dels preceptes de la Llei de Moisès.  
Vivint d’acord amb tots aquests preceptes 
el jueu vivia en comunió amb Déu, i espe-
rava arribar al si d’Abraham, després de la 
mort. Jesús, en canvi, no proposa el com-
pliment d’unes determinades normes, si-
nó una actitud més profunda i més difícil: 
abandonar-se a la confiança en Déu i viu-
re practicant la bondat mateixa de Déu en 
la vida de cada dia.

El fragment evangèlic d’avui ens presen-
ta el cas d’aquesta persona que, buscant 
alguna cosa més que el simple compli-
ment dels preceptes de la Llei de Moisès, es 
presenta als peus de Jesús, per veure què  
ha de fer en vistes a posseir la vida d’eterna  
benaurança.

Jesús el mira amb afecte i li proposa el 
mateix que ell viu i que ja ha proposat als 
Dotze: «Ves a vendre tot el que tens i dona- 
ho als pobres, i vine amb mi». Davant d’una 
tal radicalitat de despreniment, l’home es 
fa enrere «perquè era molt ric». I és que 
l’afecció a les coses, a les persones, al ben-
estar i a la comoditat, se’ns sobreposa a 
l’afecció a Jesucrist. Només un cor lliure és 
capaç de seguir Jesús amb la radicalitat 
que ell espera de cadascun de nosaltres.

Pere i els seus companys, que sí ho han 
deixat tot per Jesús, quina recompensa  
tindran? Jesús els promet la vida eterna; 
però no només, perquè a més afegeix ca- 
ses, germans, pares, i fills… amb persecu-
cions!

La comunitat de deixebles de Jesús inau- 
gura una nova fraternitat, però també una 
nova família i una nova heretat. En comptes  
de les terres i cases, dels pares i germans, 
de l’espòs o l’esposa i els fills, Jesús propo-
sa una nova casa i una nova família que 
no és sinó la comunitat de deixebles seus, 
on tot es comparteix i on la missió apostò-
lica ocupa la tasca diària. De fet, els funda- 
dors dels grans ordes religiosos sempre 
van tenir com a punt de mira aquesta famí- 
lia apostòlica fundada i animada pel ma-
teix Jesús.

Però Jesús també promet persecucions. 
I és que la creu forma part de la destinació  
de Jesús i de cadascun dels seus deixe-
bles. Ho hem vist en diumenges anteriors. 
No hi ha vida eterna sense creu terrenal.  
El binomi creu i glòria, mort i resurrecció, for- 
ma part indissoluble de tota vida cristiana.

Només un cor desprès i disponible, com el  
de Jesús, com el de Maria, com el dels Dot-
ze, és capaç de seguir Jesús i posseir la vida 
eterna, més enllà del simple compliment  
dels preceptes divins.

« Ves a vendre 
tot el que tens, 
i vine amb mi»

JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco



IX JORNADES TRANSMET! 
(2224 d’octubre)

«El camí de la comunió  
i la sinodalitat per  

la Nova Evangelització» 

— Divendres 22 d’octubre, a les 
20.30 h, a la Catedral, Escola de 
pregària per als joves. 

— Dissabte 23 d’octubre, al Cen-
tre Borja, a les 10 h, conferència  
del Dr. Salvador Pié: «El camí de 
la comunió i la sinodalitat». A les  
12.30 h, presentació de les ac-
cions del Pla Pastoral i celebra-
ció d’obertura de la fase dioce- 
sana del Sínode de Bisbes. 

— Diumenge 24 d’octubre, a les 
17 h, a la parròquia de Sant Este-
ve de Granollers: concert d’or- 
gue amb el Cor de Cambra de 
Granollers.
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Mons. Cristau celebra la Missa a 
Sentmenat. El dissabte 25 de setem-
bre, Mons. Salvador Cristau va pre-
si dir la celebració de l’Eucaristia a  
la parròquia de Sant Menna a Sent- 
me nat i presentà Mn. Javier Martínez 
com a Administrador parroquial.

Aplec de Sant Miquel de Toudell. El 
diumenge 26 de setembre, Mn. Joan  
Lázaro va presidir la Missa en el tradi-
cional Aplec de Sant Miquel de Tou-
dell. L’església es troba dins el terme  
parroquial de Sant Martí de Sorbet 
de Viladecavalls.

Agenda
Ordenació de quatre preveres. Diu-
menge vinent 10 d’octubre, a les 6 de  
la tarda, Mons. Salvador Cristau orde- 

VIDA DIOCESANA

Activitats de 
l’Administrador 
diocesà
Aquest diumenge, 10 d’octubre, a 
les 12 h. Presentació de Mn. Guillem 
López com a Administrador parro-
quial de Sant Joan Baptista de Ma-
tadepera. / A les 18 h, ordenació de 
quatre preveres a la Catedral.

Dimarts 12, a les 12 h. Missa de la Ma-
re de Déu del Pilar a la Catedral, amb 
participació del Centro Aragonés de 
Terrassa.

Dissabte 16, a les 17 h. Benedicció i 
inauguració de locals al Col·legi Je-
sús Salvador de Sabadell. / A les 20 h,  
confirmacions a la parròquia de la Pu- 
ríssima de Sabadell.

Diumenge 17, a les 10.30 h. Presenta-
ció de Mn. Juanjo Recasens com Ad-
ministrador parroquial a Sant Pere 
Apòstol de Sabadell. / A les 12 h, pre-
sideix la Missa a la parròquia de Sant 
Antoni de Sabadell.

Notícies
Inici de curs al Seminari Diocesà. El 
dia 21 de setembre va començar el 
curs al Seminari Diocesà amb la ce-
lebració de la Missa, presidida per 

Mons. Salvador Cristau. Hi partici-
paren els formadors, preveres col-
laboradors i familiars. Enguany han 
entrat 5 seminaristes nous. Uns dies 
abans, el Seminari va pelegrinar al 
Santuari de la Mare de Déu de la Sa-
lut per posar el nou curs sota la se-
va protecció.

Mons. Cristau es reuneix amb els 
dos missioners de la diòcesi. El di-
jous 23 de setembre, Mons. Salvador 
Cristau es trobà amb els dos preve-
res diocesans que són a missions: 
Mn.  Manel Homar (Cuba), i Mn. Xavier 
Serra (Veneçuela). Després van sa-
ludar els seminaristes de la diòcesi. 

narà de preveres els mossens Jacob  
Espín Ordàs, Joan Hernández Plaza,  
Jan Martínez Alonso i Pedro Martínez  
Durán, diaques de la diòcesi de Terras- 
sa. Es podrà accedir al temple amb in- 
vitació i la celebració es retransme-
trà pel canal YouTube del bisbat.

full dominical  10 d’octubre de 2021Pàg. 4 església diocesana de terrassa

Esta es una frase del santo cura de 
Ars, san Juan María Vianney, que 
describe muy bien la realidad de 
este misterio, el misterio del sacer-
docio. Porque es el Señor quien, en  
su misericordia, ha mirado con amor  
el mundo, los hombres y las mujeres  
que viven en él inmersos en la oscu-
ridad sin hallar sentido a sus vidas 
y llama a unos hermanos suyos,  
como llamó a los apóstoles, a seguir  
el camino de Jesús para ser por-
ta dores de luz y de paz al mundo.  
Cuando nos parece que estamos 
rodeados de tempestades y terre-
motos en el mundo y en la Iglesia, 
cuando a veces nos sentimos im- 
pregnados de cierto pesimismo que  
no deja de ser también una falta de  
esperanza, resulta que hoy, este do- 
mingo de octubre, viviremos la expe- 
riencia de la presencia del Señor, de  

un milagro que se realiza ante nues- 
tros ojos. Un acontecimiento eclesial  
que nos muestra que el Espíritu San- 
to continúa actuando en la Iglesia.

Sí, porque este domingo 10 de oc- 
tubre, cuatro jóvenes seminaristas  
de nuestro Seminario Diocesano se- 
rán ordenados presbíteros, es de-
cir, serán configurados a Jesucris-
to sacerdote por el sacramento del 
orden que recibirán.

¿Qué puede significar ello para  
nosotros, cristianos de la Iglesia dio- 
cesana de Terrassa? En el libro del 
profeta Ezequiel hallamos un pasa-
je impresionante. El profeta vio un  
campo inmenso lleno de huesos se- 
cos y amontonados. Pero por la in-
vocación del Espíritu todos aquellos  
huesos con sus cuerpos revivieron, 
se pusieron en pie y cobraron nue-
va vida (Ez 37,1-14).

Ciertamente, a veces, puede pare- 
cernos que casi nada en el mundo  
tiene solución, pero resulta que cuatro  
jóvenes de nuestras parroquias que,  
hace ya algunos años, escucharon  
la llamada del Señor, dan hoy una res- 
puesta como la del profeta Isaías: 
«Entonces escuché la voz del Señor,  
que decía: “¿A quién enviaré? ¿Y quién  
irá por nosotros?”. Contesté: “Aquí 
estoy, mándame”» (Is 6,8).

Ante la secularización que nos 
rodea, ante el dolor por ver a tan-
tos hermanos y hermanas nues-
tros alejados de Dios, apartados de 
su luz, ante la falta de fe en el mun-
do, en la cultura y en el ambiente 
que respiramos, ante el materialis-
mo y la dictadura del consumismo, 
ante el mal que oprime y mantie-
ne esclavizados tantos corazones, 
ciertamente podemos dejarnos 

abatir por el desánimo y quedar-
nos cruzados de brazos pensan-
do que no hay nada a hacer. Pe-
ro también podemos levantarnos 
mirando más allá de lo que ven 
nuestros ojos y emplear nuestra 
vida en hacer presente a Dios y su 
amor en el mundo y entre los hom-
bres y mujeres que viven en él. Po-
demos trabajar con esperanza allí 
donde el Señor nos ha puesto, en el 
tiempo y en el lugar donde nos to-
ca vivir, y confiando en su palabra, 
dar testimonio con nuestra vida de 
lo que creemos, somos y vivimos.

Eso es lo que estos jóvenes, ellos, 
han escogido hacer. Es un testimo-
nio y un estímulo para nosotros. Y 
es a nosotros que hemos recibido 
el bautismo y hemos sido enviados 
también al mundo, a quienes to-
ca dar también nuestra respuesta.

El sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Administrador diocesano de Terrassa


