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ANY XIX

El passat 25 de setembre es van complir  
60 anys de les terribles inundacions que  
van afectar de manera especial els nos-
tres pobles i ciutats del Vallès Occidental.  
Davant d’uns fets com aquells, quan la na- 
turalesa es desborda, quedem impac-
tats, sorpresos. Perquè les conseqüències  
d’aquells fets són el patiment de moltes 
persones, de moltes famílies sense un 
sostre, el perdre-ho tot, la mort fins i tot. 

Nosaltres, els éssers humans, hem estat  
creats pel mateix i únic Déu que ha fet l’u- 
nivers, que ha creat la natura i ens mera- 
vellem de la seva immensitat i grandesa,  
del seu ordre, de la seva harmonia. For-
mem part de la naturalesa, i tota ella, 
amb el cel, l’aigua, els arbres i els animals  
creats forma part també en certa mane- 
ra de la nostra vida.

Però els homes hem estat creats, com diu  
sant Ignasi de Loiola en el llibre dels Exer- 
cicis Espirituals, enmig d’aquesta natura,  
per lloar-lo i glorificar-lo: «L’home és creat  
per lloar, fer reverència i servir Déu Nostre  
Senyor i, mitjançant això, salvar la seva 
ànima» (EE 23). 

Però també nosaltres els homes, com la 
resta de la naturalesa, experimentem  
la força de la violència interior, que de ve- 
gades ens duu a exterioritzar-la amb en- 
frontaments i lluites que produeixen molt  
dolor, que fan molt de mal al voltant nos- 
tre.

Hi ha amb tot, una diferència fonamental,  
i és que nosaltres podem i hem de con-
trolar les nostres reaccions, les nostres 
emocions, cosa que la naturalesa no pot  
fer i nosaltres tampoc no podem domi- 
nar-la del tot. Nosaltres, en canvi, tenim  
la llibertat i la voluntat per a fer el bé i evi- 
tar el mal, per dominar les nostres impul- 

sivitats. I això vol dir que hi ha desgràcies  
que són, en part, inevitables com les de  
la naturalesa, com les d’aquelles riuades  
de 1962, i n’hi ha d’altres que són evitables  
perquè provenen de la nostra voluntat, 
com les guerres i els enfrontaments en-
tre nosaltres. 

Aquell dia, ara fa 60 anys, les previsions 
meteorològiques avisaven ja de fortes 
pluges encara que la realitat va superar  
tota previsió, i les seves conseqüències  
van recaure especialment en algunes zo- 
nes del Vallès, a Terrassa, Rubí i Sabadell 
sobretot, encara que també, és clar, en 
altres llocs de Catalunya. Aquestes con-
seqüències van ser devastadores, terri-
bles. Gairebé un miler de morts en total, 
ponts, carreteres, comunicacions, cases  
enfonsades, cotxes que van anar a parar 
al mar. No hi ha dubte que va ser una de 
les catàstrofes naturals més grans vis- 
cudes a les nostres terres. 

Però hi ha un aspecte important que cal 
no oblidar i és la reacció de solidaritat, 

d’ajuda mútua que es va produir entre la  
gent. Entre els afectats i entre molts altres  
que es van bolcar en ajudes de tota me- 
na. Solidaritat, servei, ajudes de tot tipus,  
són algunes de les reaccions positives que  
es van produir. Poques repercussions po- 
sitives malauradament se’n poden treure  
de les guerres i les nostres petites o grans  
lluites de poder entre nosaltres. 

Poques conseqüències bones poden sor- 
tir de l’ambició, de l’afany d’enriquiment a  
costa dels germans, de les ànsies de do- 
mini. Amb tot, aquestes desgràcies que 
surten dels nostres cors, i que provoquen  
odis, enfrontaments, ruptures, aquestes  
sí que les podríem evitar convertint els 
nostres cors amb l’ajuda de la gràcia de  
Déu. 

Demanem al Senyor que ens concedeixi  
de poder viure en pau entre nosaltres i de  
ser de veritat solidaris, corresponsables  
els uns dels altres. Amb sant Francesc d’As- 
sís repetim una vegada més: «Senyor, 
feu-me instrument de la vostra pau.»

Desgràcies que passen
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

MIREIA ANGERRI

Mans Unides és una entitat d’Església, 
creada i gestionada per dones del nostre  
país, que va néixer fa 63 anys amb l’ob-
jectiu d’acabar amb la fam al món a tra-
vés de diferents projectes d’ajuda, pro-
moció i cooperació a més de 50 països 
en vies de desenvolupament. La Mireia  
Angerri, economista, és la presidenta- 
delegada de Mans Unides Barcelona.

Per què et vas sentir atreta per Mans 
Unides?
Perquè m’agrada la idea de treballar lo- 
calment per produir un canvi global, aju- 
dant a construir un món una mica més 
just, ajudant a qui més ho necessita. Tam- 
bé, perquè és una entitat creada i lidera-
da per dones voluntàries, que té una mi-
rada sempre transversal en tots els seus 
projectes, per la defensa de la igualtat 
de les nenes i les dones, i en la lluita pels 
seus drets més fonamentals.

Com es trien els projectes?
A Mans Unides ens arriben cada any cen- 
tenars de peticions de projectes, dels 
quals n’aprovem uns 500. Han de venir 
d’un país africà, de Llatinoamèrica o del  
sud-est asiàtic que es trobi en vies de des- 
envolupament, amb un alt índex de po-
bresa, de desigualtat i de vulneració de 
drets humans. L’objectiu principal del 
projecte ha de ser sempre transformar 
una situació injusta de mancança, do-
nant eines als equips locals per tal que 
siguin ells els veritables protagonistes 
del seu desenvolupament.

Per què la dona té un paper rellevant a 
Mans Unides?
Perquè Mans Unides va ser creada per un  
grup de dones molt sensibles a les des-
igualtats de gènere i van voler escriure, fa 
més de 60 anys, els primers estatuts en  
femení, apostant per una gestió femeni- 
na de l’entitat, que discrimina en posi tiu  
a les dones. I perquè, malauradament,  
encara avui el rostre de la fam i de la po- 
bresa al món és un rostre de dona o de 
nena. I hem constatat repetidament els 
beneficis positius d’apoderar les dones 
que lideren els canvis i transformacions 
de les seves comunitats.

Òscar Bardají i Martín

Mans que 
ajuden

San Francisco, la pobreza 
y el discernimiento

Toda persona desea la felicidad. 
¿Cómo encontrarla? ¿Qué camino  
hemos de seguir para alcanzarla? 
Saber discernir entre opciones co-
tidianas y en momentos importan-
tes de la vida nos acerca o nos ale-
ja del objetivo. En esta búsqueda, 
con anhelo tomamos, en las manos  
y en el corazón, la Palabra de Dios. 
«Serás bienaventurado…», «serás  
feliz…», nos dice repetidamente el  
Señor en el Evangelio. «Toda la felici-
dad está incluida en estas bien-
aventuradas palabras de Cristo»,  
afirmaba el papa Francisco refirién-
dose a las bienaventuranzas del 
«Sermón de la Montaña». 

Lo exponía el año pasado el san-
to Padre en un mensaje a los par-
ticipantes del encuentro «Cáritas, 
amistad social y el fin de la pobre za», 
organizado por la Pontificia Aca- 

demia de las Ciencias Sociales. En 
su comunicación, destacaba a san 
Francisco de Asís que «abandona 
las riquezas y comodidades para  
hacerse pobre entre los pobres», tes- 
timoniando «que la verdadera ri-
queza y la alegría no son las cosas, 
el tener, el paradigma mundano, si-
no el amor a Cristo y el servicio soli-
dario a los demás».

A Francisco de Asís le correspon de 
un puesto entre los grandes «Maes- 
tros del discernimiento».

Que María nos ayude a discernir  
siguiendo el testimonio del santo:  
«Tener el Espíritu del Señor», pedir los 
dones de la sabiduría y del buen dis-
cernimiento para conocer y hacer 
la voluntad de Dios; apoyados en  
la Eucaristía, la escucha de la Pala-
bra de Dios, la oración y la fraterni-
dad.

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. K Dilluns (lit. hores: 1a setm.)  
[Ef 2,1-10 / Sl 99 / Lc 12,13-21]. Sant  
Ignasi d’Antioquia, bisbe suc-
cessor de Pere i mr. a Roma (107).  
Sant Rodolf, mr.; santa Exupè-
ria, mr.

18. K Dimarts [2Tm 4,10-17a / Sl 
144 / Lc 10,1-9]. Sant Lluc, evange- 
lista, deixeble i company de Pau,  
cronista dels Fets dels Apòstols,  
patró dels artistes plàstics. Sant  
Just, nen mr.; santa Trifònia, em- 
peradriu.

19. K (  A Terrassa) Dimecres 
[Ef 3,2-12 / Sl: Is 12 / Lc 12,39-48]. 
Mare de Déu de la Salut, patro-
na del bisbat de Terrassa. Sants  
Joan de Brébeuf (†1648) i Isaac  
Jogues (†1647), prevs. jesuïtes, i 
sis companys més, mrs. al Ca- 
nadà; sant Pau de la Creu (Ova- 
da, 1694 - Roma, 1775), prev., fund.  
Passionistes (CP, 1720); sant Pe- 
re d’Alcàntara (1499-1562), prev.  
franciscà, reformador; santa 
Laura, vg. i mr. (864) a Còrdova.

20. K Dijous [Ef 3,14-21 / Sl 32 / Lc 
12,49-53]. Sant Andreu de Creta, 
monjo; sant Artemi, militar mr.; 
santa Irene, vg. i mr.; beat Con-
tardo Ferrini, professor seglar.

21. K Divendres [Ef 4,1-6 / Sl 23 /  
Lc 12,54-59]. Santa Úrsula, vg. i  
mr. venerada a Colònia (s. X); 
sant Hilarió (s. III-IV), abat pales- 
tinenc; sant Caius o Gai (Cayo), 
soldat mr.; santa Celina, mare 
de sant Remigi.

22. K Dissabte [Ef 4,7-16 / Sl 121 /  
Lc 13,1-9]. Sant Marc, bisbe de Je- 
rusalem i mr.; santa Maria Salo-
mé, mare dels apòstols Jaume i  
Joan; santes Nunila i Alòdia, ger- 
manes vgs. i mrs. a Osca; sant 
Joan Pau II, papa (1978-2005).

23. K † Diumenge vinent, XXX de  
durant l’any (lit. hores: 2a setm.)  
[Sir 35,15b-17.20-22a / Sl 33 / 2Tm 
4,6-8.16-18 / Lc 18,9-14]. Sant Joan  
de Capestrano (1386-1456), prev.  
franciscà, patró dels capellans 
castrenses. Sants 
Servand i Germà, 
mrs. a Cadis; santa  
Oda, vg.

Com cada any, en arribar de nou el  
Dia del Domund (Jornada Mundial de  
la Propagació de la Fe), se’ns recor-
da la nostra missió com a cristians.

Les paraules de Jesús: «Sereu els 
meus testimonis...», haurien de res-
sonar —avui més que mai— a les 
nostres oïdes i al nostre cor. Ell es 
va sentir sempre com enviat del Pa- 
re i va testimoniar amb la seva vida  
la Bona Nova salvadora per a tota la  
Humanitat.

La Paraula de Jesús —per ser hu-
mana i divina— no queda reclosa en  
el temps. És oberta i, per tant, té vi-
gència actual i fins a la fi del món. 
Hem de tenir molt clar que l’envia-
ment que Jesús fa als seus deixebles 
ens l’està fent avui, també a nosal- 
tres, perquè siguem els seus testimo- 
nis. Per fer això i viure el seu missatge,  
encarnat en la nostra vida, tenim a les  
nostres mans la millor arma: la fe en  
Déu Pare, Creador; en Déu Fill, Salva- 
dor, i en Déu Esperit Sant, que enforteix  
aquesta fe i ens empeny per actuar.

La nostra fe ha d’irradiar-se fora  
i no pot quedar tancada en nosal-

Diada del Domund
tres. Hem de sentir-nos missioners, 
avui especialment, amb els que ho 
són terres enllà i pregar per ells: pel 
sacrifici de les seves vides, pels seus 
treballs, no exempts d’esforç, penú-
ries i, actualment, de fortes persecu- 
cions.

També la nostra almoina és molt 
necessària. Els missioners han d’a-
tendre incomptables necessitats 
materials, per poder anar millorant 
cada dia la situació precària en què 
es troben.

No hem de pensar mai que no te-
nim res a aportar o que poca cosa  
podem fer. Fem molta falta. No ens 
guardem la nostra fe i els nostres di- 
ners només per a nosaltres. El desig 
de Jesús que siguem els seus testi-
monis ens ha d’omplir de joia. Ell ha 
posat a les nostres mans i a les de 
generacions futures el fet de con - 
tinuar i testimoniar la seva tasca  
salvadora. Ens ha volgut fer partí-
cips del seu gran Amor a la Huma- 
nitat, sent els seus testimonis. Ens  
mira i espera. Quina serà la nostra 
resposta?

DOMUND  DELEGATS DE MISSIONS  
DE CATALUNYA
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COMENTARI

Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 17,8-13)
En aquells dies, els amalequites anaren a Rafidim per 
atacar el poble d’Israel. Moisès digué a Josuè: «Recluta 
homes de guerra i demà al matí surt a combatre con-
tra els amalequites. Jo m’estaré dret dalt el turó amb 
la vara de Déu a la mà». Josuè complí les ordres de  
Moisès i començà la batalla contra els amalequites.  
Moisès, Aharon i Hur pujaren dalt el turó. Mentre Moisès  
mantenia les mans alçades, guanyava Israel, però 
quan abaixava les mans per reposar, guanyaven els  
amalequites. A la fi les mans ja li pesaven massa per 
poder mantenir-les alçades. Llavors li acostaren una 
pedra, s’hi assegué, i Aharon i Hur, un a cada banda,  
li aguantaven les mans. Així pogué mantenir les mans 
immòbils fins a la posta del sol, i Josuè derrotà els ama- 
lequites i abaté els seus homes amb l’espasa.

Salm responsorial (120)
R.  L’ajuda em vindrà del Senyor, que ha fet el cel i la 

terra.
Alço els ulls a les muntanyes: / d’on em vindrà l’ajuda? /  
L’ajuda em vindrà del Senyor, / del Senyor que ha fet cel  
i terra. R.
Que no deixi relliscar el teu peu, / ni s’adormi el qui et 
guarda. / El guardià d’Israel mai no s’adorm, / sempre  
vigila. R.
És el Senyor qui et guarda, el Senyor t’empara / al teu  
costat mateix. / De dia el sol no et farà mal, / ni la lluna  
de nit. R.
El Senyor et guarda en tota desgràcia, / et guarda la  
vida. / El Senyor guarda tots els teus passos / ara i per  
tots els segles. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau  
a Timoteu (2Tm 3,14-4,2)
Estimat, persevera en la doctrina que has après i has 
acceptat amb tota confiança, recordant qui són, els 
qui te l’han ensenyada; des de menut coneixes les Sa-
grades Escriptures que tenen el poder de donar-te la 
saviesa que duu a la salvació a través de la fe en Je- 
sucrist. Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i és útil 
per a ensenyar, convèncer, corregir i educar en el bé, 
perquè l’home de Déu sigui madur, sempre a punt per  
a tota obra bona.
  Davant de Déu i de Jesucrist, que ha de judicar els vius  
i els morts, i pensant en la seva manifestació i en el 
seu Regne, t’adverteixo formalment que proclamis la  
paraula de l’Evangeli: insisteix en tot moment, tant si 
és oportú com si no ho és, mira de convèncer la gent, 
reprèn, anima’ls, esperant amb tota paciència, com 
un mestre que sap ensenyar.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 18,1-8)

En aquell temps, Jesús deia als deixebles aquesta pa- 
ràbola, per ensenyar que hem de pregar sempre, sen- 
se perdre mai l’esperança: «En una ciutat hi havia un 
jutge que desconeixia tot temor de Déu i tota consi- 
deració als homes. A la mateixa ciutat hi havia una viu- 
da que l’anava a trobar sovint i li deia: “Feu-me justí cia  
contra aquest home que pledeja contra mi”. El jutge 
durant molts dies no n’hi feia cas, però a la fi pensà:  
“A mi no em diu res el temor de Déu ni la consideració 
als homes, però aquesta viuda és tan pesada que li 
hauré de fer justícia; si no, anirà venint aquí fins que no  
podré aguantar més”.»
  I el Senyor digué: «Fixeu-vos què diu aquest jutge 
sense entranyes. ¿I vosaltres creieu que Déu, ni que es- 
peri pacientment, no farà justícia als seus elegits que 
li reclamen de nit i de dia? Us asseguro que els farà 
justícia molt aviat. Però quan el Fill de l’home vindrà, 
¿creieu que trobarà fe a la terra?»

Lectura del libro del Éxodo (Éx 17,8-13)
En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refi-
dín. Moisés dijo a Josué: «Escoge unos cuantos hom-
bres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo es- 
taré en pie en la cima del monte, con el bastón de 
Dios en la mano». Hizo Josué lo que le decía Moisés,  
y atacó a Amalec; entretando, Moisés, Aarón y Jur su- 
bían a la cima del monte.
  Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel;  
mientras la tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como le 
pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una 
piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase; 
mientras, Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a ca- 
da lado. Así resistieron en alto los brazos hasta la pues- 
ta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo  
de espada.

Salmo responsorial (120)
R.  Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el 

cielo y la tierra.
Levanto mis ojos a los montes: / ¿de dónde me vendrá  
el auxilio? / El auxilio me viene del Señor, / que hizo el 
cielo y la tierra. R.
No permitirá que resbale tu pie, / tu guardián no  
duerme; / no duerme ni reposa / el guardián de Is-
rael. R.
El Señor te guarda a su sombra, / está a tu dere- 
cha; / de día el sol no te hará daño, / ni la luna de no- 
che. R.
El Señor te guarda de todo mal, / él guarda tu alma; /  
el Señor guarda tus entradas y salidas, / ahora y por 
siempre. R.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a Timoteo (2Tim 3,14-4,2)
Querido hermano: 
Permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente  
de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las 
Sagradas Escrituras: ellas pueden darte la sabidu ría 
que conduce a la salvación por medio de la fe en Cris-
to Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y ade- 
más útil para enseñar, para argüir, para corregir,  
para educar en la justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra  
buena.
  Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha 
de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y  
por su reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a  
destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda mag-
nanimidad y doctrina.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 18,1-8)

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una pa-
rábola para enseñarles que es necesario orar siem-
pre, sin desfallecer.
  «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios 
ni le importaban los hombres. En aquella ciudad ha-
bía una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia 
frente a mi adversario”. 
  Por algún tiempo se estuvo negando, pero después 
se dijo a sí mismo: “Aunque ni temo a Dios ni me im-
portan los hombres, como esta viuda me está mo-
lestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga vi-
niendo a cada momento a importunarme”».
  Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez in- 
justo; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que 
claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os  
digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando ven- 
ga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tie-
rra?».

DIUMENGE X XIX DE DUR ANT L’ANY

L’Evangeli d’avui complementa l’ense-
nyament sobre la pregària que ja ha-
víem llegit i comentat a finals de juliol  
(cf. Lc 11,1-13). Aleshores Jesús ens ense - 
nyava a anomenar a Déu Pare, i a de- 
ma nar-li amb confiança per les nos-
tres necessitats, sobretot a demanar-li 
el do de l’Esperit Sant.

Avui Jesús ens ensenya que hem de 
pregar sempre, sense perdre mai l’es-
perança. I ens posa l’exemple d’aquella 
vídua pesada i insistent que és capaç 
de moure perquè actuï a favor seu un 
jutge desconsiderat i sense entranyes. 
Si la insistència és capaç de moure el 
jutge inic, imaginem-nos com actuarà  
Déu, que és just.

L’experiència ens mostra, però, que la  
pregària no és sempre escoltada. I això  
provoca en molta gent una pèrdua de  
confiança en la pregària i en la seva ne- 
cessitat. Fins i tot alguns acaben subs-
tituint la pregària per altres succeda nis: 
la relaxació o la interiorització que, si 
més no, ens retornen la pau i el benes- 
tar psicològics i ens fan sentir tranquils.

Jesús no parla de pregària com a re-
laxació ni interiorització, sinó de dema-
nar, cercar i trucar a la porta de Déu (cf.  
Lc 11,9). Tampoc la pregària que ens en-
senya Jesús no duu la pau ni el benes-
tar psicològic, sinó que porta a complir  
la voluntat de Déu, a perdonar i a defu-
gir el pecat i el mal. A més a més, Jesús  
ens ensenya que hem de demanar, fo- 
namentalment, el do de l’Esperit Sant (cf.  
Lc 11,13) i la justícia (cf. Evangeli d’avui).  
La pregària que ens ensenya Jesús és 
una pregària compromesa amb Déu i  
el món.

Jesús ens ensenya a pregar sempre,  
amb insistència i confiadament. Ell ma- 
teix ens va donar exemple quan, a més 
de la pregària a la sinagoga del dissab- 
te, es retirava sovint a pregar de mati-
nada, i enmig de la seva relació amb els  
altres, eleva la seva veu al Pare per lloar- 
lo, donar-li gràcies, o demanar-li la salut  
i la fe dels seus. Ell mateix a Getsema- 
ní i a la creu es va lliurar a la pregària, 
amb tons confiats, però també dramà- 
tics. La vida sencera de Jesús es va veu- 
re marcada per la pregària.

Així ho van entendre els primers cris-
tians: «En tota ocasió acudiu a la pregà- 
ria i a la súplica i presenteu a Déu les 
vostres peticions acompanyades d’ac- 
cions de gràcies» (Fl 4,6).

La pregària cristiana brolla de la fe i  
fa créixer la fe. És per això que Jesús ens  
demana: «¿Creieu que quan tornarà el  
Fill de l’home trobarà fe a la terra?».

« Hem de pregar 
sempre»
JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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Cristau presidí la celebració de l’Eu-
caristia a la Basílica.

Ordenació de  
diaques a la  
Catedral. Dis-
sabte 8 d’oc- 
tubre al vespre,  
a la Catedral, 
Mons. Salvador Cristau ordenà dos 
nous diaques permanents. Són Mn. 
Raúl Lerones Alarcón, destinat a Lli-
nars del Vallès, i Mn. Luis Muntañola  
Sanz, destinat a la Parròquia de la San- 
tíssima Trinitat de Sabadell.
 

Agenda
X Jornades Transmet

«La Nova Evangelització:  
transmetre avui esperança»

•  Divendres 21 d’octubre a les 20.30 h,  
a la Catedral: Escola de Pregària pre- 
sidida pel bisbe Salvador: «La pregà- 
ria, font d’esperança».

•  Dissabte 22 d’octubre, de 10 a 14 h.  
Jornada de formació en el Centre  
Borja de Sant Cugat del Vallès:
— Vídeo commemoratiu dels deu 

anys de les Jornades.

VIDA DIOCESANA

Activitats  
del Sr. Bisbe
Dia 16, a les 12 h. Presideix la Missa en 
el Santuari de Schönstatt a Valldoreix 
amb motiu del 25 aniversari.

Dia 17, a les 11 h. Recés d’inici per al cler- 
gat en el Centre Borja. / A les 16.30 h,  
reunió de bisbes de la Provín cia Ecle- 
siàstica.

Dia 18, a les 10 h. Reunió de rectors i for-
madors de seminaris en el Seminari  
Conciliar de Barcelona. / A les 12 h, reu- 
nió de delegats de Pastoral Vocacional  
en el Seminari Conciliar de Barcelona.

Dia 19, a les 20 h. Presideix la Missa a 
la Catedral amb motiu de la solemni- 
tat de la Mare de Déu de la Salut, pa-
trona de la diòcesi, i en el 75 aniversa- 
ri de la coronació canònica de la Mare  
de Déu de Montserrat.

Dia 21, a les 12 h. Reunió amb els arxi- 
prestes en el Bisbat.

Dies 21-23. Presideix la celebració de 
les X Jornades Transmet.

Dia 23, a les 11.30 h. Presideix la Mis-
sa a Santa Maria de Caldes de Mont-
bui i presenta Mn. Alejandro Cantero 
com a nou rector.

Notícies

Confirmacions a Santa Perpètua. El 
dissabte 1 d’octubre, al vespre, Mons. 
Salvador Cristau celebrà la Missa i 
administrà el sagrament de la Confir- 
mació a la Parròquia de Santa Perpè- 
tua de Santa Perpètua de Mogoda.

Trobada de Pessebristes. El diumen-
ge 2 d’octubre, Terrassa acollí la 50a 
Trobada de Pessebristes de Catalu- 
nya i Balears. Amb aquest motiu Mons.  
Salvador Cristau presidí la Missa a 
les 10 h a la Catedral.

Romeria de Terrassa a Montserrat. 
El diumenge 2 d’octubre, les parrò-
quies de l’Arxiprestat de Terrassa 
varen fer la tradicional Romeria a 
Montserrat. A les 17 h, Mons. Salvador 

— Conferència «Jo faig noves totes 
les coses. El repte de la postpan-
dèmia», a càrrec de Mons. Josep 
Àngel Saiz, arquebisbe de Sevilla.

— Presentació de les accions del Pla  
Pastoral Diocesà per al curs 2022-23.

— Pregària d’acció de gràcies per la 
fase diocesana del Sínode i en- 
trega del document amb les con- 
clusions diocesanes.

—Dinar.
•  Diumenge 23 d’octubre a les 17 h, a 

Sant Esteve de Granollers: memòria  
d’en Jaume Galobart; concert «El Cel  
és esperança», a càrrec de Vicenç 
Prunés (orgue) i Cor Aglepta. A bene- 
fici de Càritas. 

168è Vot del Còlera. Diumenge 23 
d’octubre, la Parròquia de la Santíssi-
ma Trinitat de Sabadell pelegrinarà al 
Santuari de la Mare de Déu de la Sa - 
lut per complir el Vot del Còlera, tradi- 
ció que manté sense interrupció des  
de 1854, celebrant-hi missa a les 12.30 h  
seguida de processó, adoració i acti- 
vitats a l’entorn del Santuari. Més infor- 
mació a www.santissimatrinitat.org. 
Hi sou tots convidats.

75è aniversari de la coronació ca-
nònica. Diumenge 23 d’octubre, a les 
10.30 h, al Santuari de la Salut de Saba- 
dell, missa d’acció de gràcies amb 
motiu del 75è aniversari de la corona- 
ció canònica de la imatge de la Mare  
de Déu de la Salut.

full dominical  16 d’octubre de 2022Pàg. 4 església diocesana de terrassa

El pasado 25 de septiembre se cum- 
plieron 60 años de las terribles inun- 
daciones que afectaron de mane-
ra especial a nuestros pueblos y 
ciudades del Vallès Occidental. An- 
te unos hechos como aquellos, cuan- 
do la naturaleza se desborda, los  
hombres quedamos impactados,  
sorprendidos. Porque las consecuen- 
cias de aquellos hechos son el sufri- 
miento de muchas personas, de mu- 
chas familias sin un techo, el hecho 
de perderlo todo, la muerte incluso.

Nosotros, los seres humanos, he-
mos sido creados por el mismo y 
único Dios que ha hecho el universo,  
que ha creado la naturaleza y nos 
maravillamos de su inmensidad y 
grandeza, de su orden, de su armo- 
nía. Formamos parte de la naturale- 
za, y ella en su conjunto, con el cielo, 
el agua, los árboles y los animales 
creados, forma parte también en  
cierto modo de nuestra vida.

Pero los hombres hemos sido 
creados, como dice san Ignacio de  
Loyola en el libro de los Ejercicios Es- 
pirituales, en medio de esta natura- 
leza, para alabarlo y glorificarlo: «El  
hombre es creado para alabar, ha- 
cer reverencia y servir a Dios Nues-
tro Señor y, mediante ello, salvar su 
alma» (EE 23).

Sin embargo, también nosotros, 
como el resto de la naturaleza, ex-
perimentamos la fuerza de la vio-
lencia interior, que a veces nos lleva  
a exteriorizarla con enfrentamien-
tos y luchas que producen mucho 
dolor, que hacen mucho daño a 
nuestro alrededor.

Aún así, hay una diferencia funda- 
mental y es que nosotros podemos 
y debemos controlar nuestras re-
acciones, nuestras emociones, co-
sa que la naturaleza no puede ha-
cer y nosotros tampoco podemos 
dominarla por completo. En cam-

bio, nosotros tenemos la libertad 
y la voluntad para hacer el bien y 
evitar el mal, para dominar nues-
tras impulsividades. Y esto significa  
que hay desgracias que son en 
parte inevitables como las de la na- 
turaleza, como las de aquellas ria-
das de 1962, y otras que son evita-
bles porque provienen de nuestra 
voluntad como las guerras y los en- 
frentamientos entre nosotros.

Ese día, hace 60 años, las previ-
siones meteorológicas avisaban ya  
de fuertes lluvias, aunque la reali-
dad superó toda previsión, y sus 
consecuencias recayeron espe-
cialmente en algunas zonas del 
Vallès, como Terrassa, Rubí y Saba- 
dell, aunque también, por supues-
to, en otros lugares de Catalunya. 
Estas consecuencias fueron de-
vastadoras, terribles. Casi un mi-
llar de fallecidos en total, puentes, 
carreteras, comunicaciones, ca-
sas hundidas, coches que fueron a 
parar al mar. No cabe duda de que 
fue una de las mayores catástro- 
fes naturales vividas en nuestras 
tierras.

Pero hay un aspecto importante  
que no hay que olvidar y es la re-

acción de solidaridad, de ayuda  
mutua que se produjo entre la gen- 
te. Entre los afectados y entre otros 
muchos que se volcaron en ayu-
das de todo tipo. Solidaridad, ser-
vicio, ayudas de todo tipo son al-
gunas de las reacciones positivas 
que se produjeron. Pocas reper- 
cusiones positivas desgraciada-
mente pueden sacarse de las gue- 
rras y de nuestras pequeñas o 
grandes luchas de poder entre no- 
sotros.

Pocas consecuencias buenas 
pueden salir de la ambición, del 
afán de enriquecimiento a expen-
sas de los hermanos, de las ansias  
de dominio. Pero estas desgracias  
que salen de nuestros corazones, 
y que provocan odios, enfrenta-
mientos, rupturas, éstas sí que po- 
dríamos evitarlas convirtiendo nues- 
tros corazones con la ayuda de la 
gracia de Dios.

Pedimos al Señor que nos con-
ceda poder vivir en paz entre noso- 
tros y ser de verdad solidarios, co-
rresponsables los unos de los otros. 
Con san Francisco de Asís repita-
mos una vez más: «Señor, ¡hazme 
instrumento de tu paz!»

Desgracias que suceden
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Obispo de Terrassa


	_ftnref2
	p4 web.pdf
	_ftnref2




