
full DOMINICAL
Església Diocesana 
de Terrassa

16 de gener de 2022
www.bisbatdeterrassa.org
Aportació voluntària: 0,30 €

N.3
ANY XIX

Hem acabat les celebracions del temps 
de Nadal, Jesús infant s’ha manifestat 
al món en uns mags estrangers vinguts 
d’Orient, i també al poble d’Israel en ser 
batejat per Joan al riu Jordà: «Davant 
d’ell el cel s’obrí, i Jesús veié l’Esperit de 
Déu que baixava com un colom i venia 
damunt d’ell. I una veu digué des del cel: 
Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en 
qui m’he complagut» (Mt 3,16-17).

Però en començar el «temps durant l’any»  
se’ns presenta una nova Epifania, ma-
nifestació, de la divinitat de Jesucrist. Un 
Jesús ja adult ha estat convidat a unes 
noces al poble de Canà de Galilea rela-
tivament a prop de Natzaret. I hi foren 
també convidats els seus deixebles, i Ma- 
ria la seva mare.

I es produeix el miracle: faltava el vi, te-
nien aigua però no tenien vi. I l’aigua es 
convertí en vi. Un miracle discret, que 
possiblement només van captar aquells 
que hi van intervenir, però un miracle que  
manifesta el seu poder, la seva divinitat.  
I també la fe de Maria, la seva mare. La 
seva fe i la seva actitud maternal, atenta 
sempre a les necessitats dels altres i que, 
quan sap que ella no les pot solucio nar, 
sap, però, acudir a qui sí que ho pot solu-
cionar. Només li diu al seu Fill: «No tenen 
vi» … I després digué als servidors: «Feu 
tot el que ell us digui» (Jn 2,5). 

Així, al començament d’un nou any, i tam- 
bé del temps litúrgic de «durant l’any», 
aquesta manifestació de Jesús ens en-
senya que és en la vida ordinària, la vida 

Les noces de Canà (1563) de Paolo Veronese. Museu del Louvre, París (França)

de cada dia, on hem de seguir el Senyor, 
on l’hem de trobar. Amb totes les nos-
tres limitacions, però amb la fe de Maria,  
amb la seva disponibilitat de servei als 
altres, amb la seva capacitat d’atenció 
a les necessitats de tots els que ens en-
volten. 

El text de sant Joan acaba dient «Així va 
començar Jesús els seus senyals prodi-
giosos a Canà de Galilea. Així manifes-
tà la seva glòria i els seus deixebles van 
creure en ell» (Jn 2,11).

Només així sabrem descobrir la presèn-
cia del Senyor a la nostra vida. Només així  
podrem descobrir els seus miracles qua-
si sempre discrets, però reals. Només ens 
falta tenir més fe. 

El miracle de la vida ordinària
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Administrador diocesà de Terrassa
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ENTREVISTA

MICHAEL MULLANEY

L’Ateneu Universitari Sant Pacià va 
acollir a finals de novembre l’assem-
blea general de la Federació d’Univer-
sitats Catòliques Europees (FUCE), que 
treballa perquè totes les universitats 
catòliques i pontifícies d’Europa es pu- 
guin unir i col·laborar entre elles. A Bar- 
celona van tractar qüestions sobre tec- 
nologia i intel·ligència artificial, i sobre  
la universitat catòlica i la cultura. El Rvd.  
Michael Mullaney, doctor en dret ca- 
nònic i professor a St. Patrick’s College  
(May nooth, Irlanda), és el president de  
la FUCE.

Quins reptes estan afrontant actual
ment la FUCE?
Una de les línies de treball és ajudar les  
universitats que queden fora del pro-
grama Erasmus: intentem portar als 
nostres programes estudiants del Lí-
ban, de Geòrgia, d’Albània, de la San-
ta Seu… També estudiem la presència 
de l’islam a Europa. Una de les feines 
de la federació és crear lligams entre 
les universitats catòliques.

Per què és necessària la tasca de les 
universitats catòliques?
Les universitats catòliques a Europa  
som importants perquè intentem apro- 
par els principis de la doctrina social 
de l’Església en qualsevol de les àrees  
temàtiques que ensenyem, no només  
teologia o filosofia, sinó que portem la  
doctrina social catòlica al dret, a la me- 
dicina, a les arts… Mentre ens enfron-
tem a algunes de les qüestions essen-
cials més grans del nostre temps: en 
particular, la qüestió existencial del 
canvi climàtic, però també de les mi-
gracions en aquesta època.

L’estudiant de la universitat europea 
té un valor afegit?
Els nostres estudiants han d’aconseguir  
tenir un fort impacte en la societat; han  
de viure les seves vides per als altres, 
s’han de preocupar pels més vulnera-
bles. Que quan surtin tinguin un sentit  
molt gran de responsabilitat social.

Òscar Bardají i Martín

Universitats 
catòliques Té setze anys. El nucli familiar, els pa-

res, els germans i ell acostumen a 
participar, cada diumenge, a l’Euca-
ristia de la mateixa església. Alguna 
setmana, abans de començar la ce-
lebració, s’acosta a la capella on es 
pot rebre el sagrament del perdó i es 
confessa després d’una estona prè-
via de reflexió i pregària. Tot amb un 
aire de molta normalitat.

Ha descobert que Déu passa i tor-
na a passar pel nostre costat, per la 
nostra vida, una i altra vegada, fins 
que gosem dir: «Pare em sap greu 
d’haver-vos ofès…». Després de rebre 
el perdó, recuperada la criatura ne-
ta i lliure, sabent que som pecadors 
però pecadors perdonats, procurant 
viure la joia del perdó amb la ma-
teixa intensitat que abans ha viscut 
el dolor del pecat, tornarà a reco-
mençar, procurant seguir el camí de  
la veritat i la vida: Jesús, les seves pa- 
raules, els seus ensenyaments, el seu 
dir i fer. L’amor de Déu sobrepassa 
les nostres mesquineses. Sempre a  
punt per acollir-nos i fer-ho com a Pa- 
re que estima. Com en el relat del fill  
pròdig de l’Evangeli: «M’aixecaré i ani- 

Tornar al Pare
ré a trobar el meu pare i li diré: “Pare,  
he pecat contra el cel i contra tu. Ja no 
mereixo que em diguin fill teu; trac- 
ta’m com un dels teus jornalers”. I se  
n’anà a trobar el seu pare. Encara 
era lluny, que el seu pare el veié i es 
commogué, corregué a tirar-se-li al  
coll i el besà. El fill li digué: “Pare, he 
pecat contra el cel i contra tu. Ja no  
mereixo que em diguin fill teu”. Però el 
pare digué als seus criats: “De pres- 
sa, porteu el millor vestit i poseu-l’hi, 
poseu-li també un anell al dit i unes 
sandàlies als peus; porteu el vedell  
gras i mateu-lo, mengem i celebrem- 
ho, perquè aquest fill meu era mort 
i ha tornat a la vida, estava perdut i 
l’hem retrobat”» (Lc 15,18-24).

La paràbola recull i reflexa aquest 
allunyament i retrobament que és 
ben actual, ben dels homes i dones, 
que aclareix la nostra condició de 
fills i filles de Déu, molt estimats. No 
som un femer que acumula el mal, 
som criatures que reconeixent la 
grandesa del Pare del cel, la gran-
desa del seu Amor, som acollits, una 
i altra vegada, per aquest Amor que 
embolcalla la nostra vida.

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

¿ Quién es Jesús  
para ti?

Si al finalizar las Bodas de Caná, les 
hubiéramos preguntado a los que 
participaron: ¿Quién es para ti Jesús?, 
aunque encontráramos respuestas 
diversas, coincidirían en reconocer  
que ¡Jesús les había salvado la fies-
ta! A todos se les presentaba la opor- 
tunidad de conocerlo como Salvador,  
sus discípulos creyeron en Él. 

Nos conmueve la cercanía del Se-
ñor que así comienza «sus signos»: 
próximo, cercano a familiares y con-
ciudadanos, dispuesto a ayudar y a 
salir al paso de las situaciones emba-
razosas, le vemos gozoso y facilita- 
dor de alegría.

En Caná, Jesús manifestó su gloria.  
Contemplamos el amor y la miseri-
cordia, la obediencia al Padre y a Ma- 
ría. Por la fe y la formación recibida le 
confesamos como Salvador. 

Pero, ¿quién es para ti Jesús? Dice 
el Papa que «cada uno de nosotros 
debe responder, también desde el 
corazón, lo que sabe y siente de Je-
sucristo. Para conocerlo verdadera-
mente hay que hablar con Él, mien-
tras le seguimos en el camino. Si tú  
conoces a Jesús con estos tres len-
guajes, de la mente, del corazón, de la  
acción, entonces puedes decir que 
conoces a Jesús» (cfr. Misa matutina  
26.09.13, 25.10.18).

A María, «Causa de nuestra alegría»,  
Madre buena que nos conduce a su  
Hijo, le pedimos que nos ayude a se-
guir la voz del Espíritu, a conocer per-
sonalmente a Jesús y a hacer lo que  
Él nos diga. Que interceda para que vi- 
vamos la alegría del encuentro. Sea-
mos testigos decididos y alegres de 
su Hijo.

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

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

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
17.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[1Sa 15,16-23 / Sl 49 / Mc 2,18-22]. 
Sant Antoni el Gran (†356), abat, 
d’Egipte, patró dels qui tracten 
amb bestiar, i també de Menor-
ca. Santa Leonil·la, mr.; santa Ro-
salina de Vilanova, vg. cartoi-
xana.

18. K Dimarts [1Sa 16,1-13 / Sl 88 / 
Mc 2,23-28]. Sant Volusià, bisbe; 
santa Prisca, mr. romana; santa  
Margarida d’Hongria, vg. domi-
nicana; santa Vicenta-Maria Ló- 
pez Vicuña, vg.; sant Jaume Hi-
lari Barbal, rel. La Salle i mr.

19. K Dimecres [1Sa 17,32-33.37. 
40-51 / Sl 143 / Mc 3,1-6]. Santa 
Agnès (s. III-IV), vg. i mr. romana  
(festa litúrgica a Catalunya). Sant  
Canut (†1086), rei de Dinamarca; 
sants Màrius i Marta, i els seus fills 
Audifaç i Àbac, mrs. (s. III); sants  
Gumersind, prev., i Servideu, 
monjo, mrs.; santes Pia i Germa-
na, mrs.; beat Marcel Spínola, 
bisbe de Sevilla, card. Beats Jau-
me de Sales, prev., i Guillem Sau-
temouche, rel., Melcior Grodecz 
i Esteve Pongracz, prevs., Ignasi  
d’Azevedo, prev., i companys, je-
suïtes i mrs.

20. K Dijous [1Sa 18,6-9;19,1-7 / Sl 
55 / Mc 3,7-12]. Sant Fabià, papa 
(romà, 236-250) i mr.; sant Se-
bastià, tribú romà mr. (303), pa-
tró de ciutat de Mallorca.

21. K Divendres [He 10,32-36 / Sl 
33 / Jn 17,11b-19]. Sant Fructuós (o 
Fruitós), bisbe de Tarragona, i els 
seus diaques Auguri i Eulogi, mrs. 
(259). Santa Agnès (s. III-IV), vg. i 
mr. romana (al calendari romà);  
beata Josepa-Maria de Santa Ag- 
nès, vg. agustina, de Beni gànim.

22. K Dissabte [2Sa 1,1-4.11-12.19. 
23-27 / Sl 79 / Mc 3,20-21]. Sant Vi- 
cenç (Vicent), diaca de Saragos- 
sa i mr. a València, nat a Osca (s. 
III-IV). Sant Anastasi, monjo per- 
sa i mr.; sant Gaudenci, bisbe; bea- 
ta Laura Vicuña, vg. salesiana.

23. K † Diumenge vinent, III de  
durant l’any (lit. hores: 3a setm.)  
[Ne 8,2-4a.5-6.8-10 / Sl 18 / 1Co 
12,12-30 (o bé: 12,12-14.27) / Lc 1,1-
4;4,14-21]. Esposalles de la Mare  
de Déu. Sant Ildefons (†667), bis-
be de Toledo, venerat a Zamo- 
ra. Sant Francesc Gil de Frederic, 
prev. dominicà i mr. a Tonquín 
(Indo-xi na, 1745), nat a Tortosa;  
sant Agatàngel, 
mr.; sant Climent, 
bisbe i mr.; santa 
Emerenciana, vg. 
i mr. 
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COMENTARI

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 62,1-5)

Per amor de Sió no vull callar, no vull reposar per Jerusa- 
lem fins que aparegui com un raig de llum el seu bé, i la  
seva salvació com una torxa encesa. Els altres pobles 
veuran el teu bé, tots els reis veuran la teva glòria i et do- 
naran un nom nou que els llavis del Senyor designaran. 
Seràs una corona magnífica a les mans del Senyor, i una 
diadema reial a les mans del teu Déu. No et podran dir 
més «L’Abandonada», no podran dir «La-Desolada» a la 
teva terra; a tu et diran «Jo-me-l’estimo», i a la teva terra  
«Té-marit», perquè el Senyor t’estimarà, i tindrà marit la te- 
va terra. El qui t’haurà reconstruït et prendrà per esposa  
com un jove esposa una donzella; el teu Déu estarà con- 
tent de tenir-te com el nuvi està content de tenir la núvia.

Salm responsorial (95)

R. Conteu a tots els pobles els prodigis del Senyor.

Canteu al Senyor un càntic nou, / canteu al Senyor, arreu  
de la terra; / canteu al Senyor, beneïu el seu nom. R.

Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat; / conteu a les  
nacions la seva glòria, / conteu a tots els pobles els seus 
prodigis. R.

Doneu al Senyor, famílies dels pobles, / doneu al Senyor  
honor i majestat, / tributeu al Senyor l’honor del seu nom. R.

Adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. / Que tremoli  
davant d’ell tota la terra. / Digueu a tots els pobles: «El Se- 
nyor és rei!» / Sentencia amb raó les causes dels pobles. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Corint (1Co 12,4-11)

Germans, els dons que rebem són diversos, però l’Esperit 
que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, 
però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els 
miracles, però tots són obra d’un sol Déu, que els fa va-
lent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions 
de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Un, 
gràcies a l’Esperit, rep el do d’una paraula profunda, un 
altre, per obra del mateix Esperit, rep el do de desglossar  
les veritats, un altre, en virtut del mateix Esperit, rep el do 
de la fe, un altre, el do de donar la salut als malalts, en  
virtut de l’únic Esperit, un altre, el do de fer miracles, un al-
tre, el do de profecia, un altre, el de distingir si un esperit 
és fals o autèntic, un altre, el do de parlar llenguatges 
misteriosos, un altre, el do d’interpretar-los. Tots aquests 
dons són obra de l’únic Esperit, que els distribueix en par-
ticular a cadascú com li sembla bé.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Joan (Jn 2,1-11)

En aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Ga-
lilea. Hi havia la mare de Jesús. També Jesús i els seus 
deixebles hi foren convidats.
  Veient que s’acabava el vi, la mare de Jesús li diu: «No 
tenen vi». Jesús li respon: «Mare ¿per què m’ho dius a mi?  
Encara no ha arribat la meva hora». Llavors la seva ma-
re diu als qui servien: «Feu tot el que ell us digui». Hi havia 
allà sis piques de pedra destinades a les pràctiques de 
purificació usuals entre els jueus. Cada una tenia una ca-
buda de quatre a sis galledes. Els diu Jesús: «Ompliu d’ai-
gua aquestes piques». Ells les ompliren fins dalt. Llavors 
els digué: «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei».  
Ells la hi portaren. El cap de servei tastà aquella aigua, 
que s’havia tornat vi. Ell no sabia d’on era, però ho sabien  
molt bé els qui servien, perquè ells mateixos havien tret 
l’aigua. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: «Tot-
hom serveix primer els millors vins i, quan els convidats ja 
han begut molt, els vins més ordinaris; però tu has guar- 
dat fins ara el vi millor».
  Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea.  
Així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles cregue-
ren en ell.

Lectura del libro de Isaías (Is 62,1-5)

Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no des- 
cansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su 
salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu  
justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nue-
vo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúl- 
gida en la mano del Señor y diadema real en la palma 
de tu Dios. Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra  
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a tu tie-
rra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu  
tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con  
una doncella, así te desposan tus constructores. Como  
se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios 
contigo.

Salmo responsorial (95)

R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.

Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Señor, to-
da la tierra; / cantad al Señor, bendecid su nombre. R.

Proclamad día tras día su victoria. / Contad a los pueblos  
su gloria, / sus maravillas a todas las naciones. R.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, / aclamad la 
gloria y el poder del Señor; / aclamad la gloria del nombre  
del Señor. R.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, / tiemble en su  
presencia la tierra toda. / Decid a los pueblos: «El Señor 
es rey: / él gobierna a los pueblos rectamente». R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo  
a los Corintios (1Cor 12,4-11)

Hermanos: 
Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay  
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay di-
versidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra  
todo en todos. 
  Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Es-
píritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el 
hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, se-
gún el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, 
recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don 
de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a 
aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos es- 
píritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de in- 
terpretarlas. 
  El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a  
cada uno en particular como él quiere.

  Lectura del santo Evangelio según san Juan  (Jn 2,1-11)

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y 
la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos es- 
taban también invitados a la boda. 
  Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vi- 
no». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver conti-
go? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los 
sirvientes: «Haced lo que él os diga». 
  Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las pu-
rificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. 
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron  
hasta arriba. 
  Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayor-
domo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua 
convertida en vino sin saber de dónde venía (los sir- 
vientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y en- 
tonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone  
primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el 
peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta  
ahora».
  Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en 
Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos  
creyeron en él.

DIUMENGE I I  DE DUR ANT L’ANY

Fem un parèntesi en la lectura li- 
túrgica de l’Evangeli de Lluc, per-
què avui se’ns proposa l’episodi  
de Canà de Galilea que ens re-
porta l’evangelista Joan. I així, en- 
guany, tenim una tercera mani-
festació de Jesús. Després de la 
manifestació del misteri de Jesús  
als mags a través de l’estrella;  
i després de la manifestació als 
jueus en les aigües del Jordà a 
través de la veu del cel, ara Jesús 
es manifesta als seus primers 
deixebles en un poblet de Gali-
lea, en el vi millor de les noces.

Les noces sempre han estat 
un moment particular en la vida 
de les famílies. És una ocasió de 
retrobament enmig de l’alegria 
i de la festa. En aquell casament 
de Canà de Galilea hi era Maria,  
i també hi foren convidats Je-
sús i els seus deixebles. És la pri- 
mera vegada que s’esmenta la 
mare de Jesús en l’Evangeli de 
Joan, i ho és en un context de re - 
vela ció.

En el diàleg entre mare i fill ar-
rel de la manca de vi percebuda  
per Maria, sobta la resposta eva-
siva de Jesús. Aquest manifesta  
que no ha arribat la seva hora. 
Aquesta hora, en l’Evangeli de 
Joan, és l’Hora de la passió i de la  
resurrecció, quan es revela el mis- 
teri profund de la identitat divina  
de Jesús. Ara, però, no és encara  
la seva Hora.

El camí vers l’Hora de Jesús es- 
tà marcat pels signes que ell ani- 
rà deixant al llarg de la seva vida 
pública i que ajudaran els deixe-
bles a recórrer el camí de la fe. 
El primer dels signes és el d’oferir 
el vi millor, el dels temps messià- 
nics. Tot brolla de l’aigua disposa da  
en les piques de pedra destinades  
a les pràctiques de purificació es- 
tablertes en la Llei jueva. Aquesta 
aigua de la Llei antiga es trans- 
forma en el vi de la nova aliança.  
Un vi que, com reconeix el cap 
de servei, «és el vi millor». I és que 
la novetat que aporta Jesús su-
posa un salt endavant en qua-
litat.

Així, Jesús comença els signes 
que el duran fins a la Creu, mani-
festa la seva glòria, i els deixebles  
cregueren en ell. Aquesta terce-
ra manifestació, dels darrers diu-
menges, ens mou també a nos-
altres a una fe incondicional en 
Jesús, el fill de Maria, en qui es re-
vela la glòria del Pare.

« Els seus deixebles  
cregueren en ell»

JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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En la pau de Crist. 
El P. Gabriel Bayés  
Turull, SJ, morí a  
Sant Cugat del Va- 
llès el dia 2 de ge-
ner als 84 anys 
d’edat, 63 de vida  
religiosa i 55 de 
prevere. Doctor en Teologia Litúrgi ca, 
va ser celebrant habitual a la parrò-
quia de la Sagrada Família de Terras- 
sa, vicari i administrador parroquial 
a Sant Pere d’Octavià de Sant Cugat 
del Vallès i rector de la parròquia de 
la Santa Creu de Bellaterra. La missa 
exequial tingué lloc a la parròquia de 
Sant Pere d’Octavià (Monestir) el dia  
3 de gener.

Agenda
Jornada de  
la Infància 
Missionera. 
Aquest diu- 
menge 16 de 
gener és la  
Jornada de la  
Infància Mis- 
sionera. A les  
parròquies es  
prega per a 
aquesta in-
tenció: desvetllar la consciència mis-
sionera dels infants.

VIDA DIOCESANA

Activitats de 
l’Administrador 
diocesà
Diumenge 16. Acaba la Visita ad Li-
mina a Roma.

Dissabte 22, a les 11 h. Missa patronal  
a la parròquia de Sant Vicenç de Mo- 
llet.

Diumenge 23, a les 12 h. Missa i con-
firmacions a la parròquia de Santa 
Engràcia de Montcada.

Notícies

Celebració del Nadal. El dia 24 de 
desembre, a les 17 h, Mons. Salvador 
Cristau presidí la celebració de Nadal  

al Centre Penitenciari de Quatre Ca-
mins (La Roca del Vallès). A les 23 h 
presidí la Missa de la nit de Nadal a 
la Catedral, precedida d’una Vetlla 
de pregària organitzada pels joves 
de la parròquia del Sant Esperit. El dia  
25, a les 12 h, presidí la Missa del dia 
de Nadal a la Catedral i impartí la Be- 
nedicció Apostòlica. El dia de Cap 
d’Any celebrà a la Catedral i impartí  
novament la Benedicció Apostòlica 
en començar l’any. Finalment, tornà  
a celebrar a la Catedral el dia de l’E-
pifania.

Pregària per la pau. El dia 1 de gener, 
a les 20 h, va tenir lloc a la parròquia 
de Sant Pere de Terrassa la Pregària  
per la pau organitzada per Justícia i  
Pau, comissió de l’Arxiprestat de Ter- 
rassa. La presidí Mn. Joan Lázaro, con- 
siliari. Hi participaren membres del 
Consell Interreligiós de Terrassa en un  
exercici de fraternitat per la pau.

Setmana de Pregària  
per la Unitat dels Cris 
tians. Tindrà lloc del 18 
al 25 de gener. Els actes  
previstos són: 
— 21 de gener, a les 21 h.  

A la parròquia de Sant  
Valentí de Terrassa: 
Pregària ecumènica 
arxiprestal.

— 21 de gener, a les 19 h. A l’Església  
protestant de Valldoreix (Sant Cugat  
del Vallès): Pregària per la Unitat. 

— 25 de gener, a les 19 h. Cloenda dio-
cesana de la Setmana a la Cate-
dral del Sant Esperit, presidida per 
Mons. Salvador Cristau, administra- 
dor diocesà.

— A Sabadell i a Rubí l’acte de pregà-
ria per la Unitat es farà el dissabte  
4 de juny (Vigília de Pentecosta).

Inici de ministeri de Mons. Salva 
dor Cristau com a Bisbe de Ter
rassa. El dissabte 5 de febrer, a les  
11 h, tindrà lloc a la S.E. Catedral  
Basílica del Sant Esperit de Terras- 
sa la Missa d’inici de ministeri de 
Mons. Salvador Cristau i Coll com  
a Bisbe de Terrassa. La celebració  
es podrà seguir a través del canal  
YouTube del Bisbat. Preguem a les  
celebracions de la diòcesi pel Bis- 
be Electe de Terrassa per tal que  
el Senyor li concedeixi abundor de  
gràcies per a guiar el poble que li  
ha estat encomanat.

full dominical  16 de gener de 2022Pàg. 4 església diocesana de terrassa

Hemos terminado ya las celebra- 
ciones del tiempo de Navidad, 
Jesús niño se ha manifestado al  
mundo en unos magos venidos 
de Oriente, y también al pueblo de  
Israel al ser bautizado por Juan 
en el río Jordán: «El cielo se abrió, 
y Jesús vio al Espíritu de Dios que 
bajaba como una paloma y ve-
nía sobre él. Y una voz dijo desde 
el cielo: Éste es mi Hijo, mi ama-
do, en quien me he complacido» 
(Mt 3,16-17).

Pero al empezar este tiempo 
litúrgico que llamamos «tiem- 
po ordinario», se nos presenta una  
nueva Epifanía, manifestación, 

de la divinidad de Jesucristo. Un 
Jesús ya adulto ha sido invitado 
a una boda en el pueblo de Caná  
de Galilea, relativamente cerca  
de Nazaret. Y fueron también in-
vitados sus discípulos y María su  
madre.

Y se produce el milagro: falta-
ba el vino, tenían agua pero ca-
recían de vino. Y el agua se con-
virtió en vino. Un milagro discreto,  
que posiblemente sólo captaron 
aquellos que intervinieron, pero 
un milagro que manifiesta su po-
der, su divinidad. Y también la fe 
de su madre, María. Su fe y su ac- 
titud maternal, atenta siempre 

a las necesidades de los demás 
y que cuando sabe que ella no 
puede solucionarlo, sabe sin em-
bargo acudir a quien sí lo puede 
solucionar. Sólo le dice a su Hijo: 
«No tienen vino»… Y después dijo 
a los servidores: «Haced todo lo 
que él os diga» (Jn 2,5).

Así, al principio de un nuevo año  
y también de este «tiempo ordi-
nario», esta manifestación de Je-
sús en Caná nos enseña que es 
en la vida ordinaria, la vida de ca- 
da día, donde debemos seguir  
al Señor, donde debemos encon-
trarlo. Con todas nuestras limi-
taciones, pero con la fe de Ma- 

ría, con su disponibilidad de ser-
vicio a los demás, con su capa - 
cidad de atención a las nece-
sidades de todos los que nos  
rodean.

El texto de san Juan acaba di-
ciendo «Así empezó Jesús sus 
signos prodigiosos en Caná de 
Galilea. Así manifestó su gloria 
y sus discípulos creyeron en él» 
(Jn 2,11).

Sólo así sabremos descubrir la 
presencia del Señor en nuestra  
vida. Sólo así podremos descubrir  
sus milagros casi siempre discre - 
tos pero reales. Sólo nos falta te-
ner más fe.

El milagro de la vida ordinaria
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Administrador diocesano de Terrassa


