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ANY XIX

Arribem un any més a la Jor- 
nada del Domund, el Diu-
menge Mundial de les Mis-
sions. Aquest és un dia per 
pregar per les missions i per  
prendre consciència que 
tots som missioners i hem  
d’estar compromesos a aju- 
dar aquells germans que 
han anat a terres llunyanes 
a predicar l’Evangeli, a por-
tar el Regne de Déu. I quan 
diem que tots som missio-
ners, no és una manera de 
parlar, és una realitat que 
forma part de la nostra vida 
des que hem rebut el Bap- 
tisme.

Ja l’any 1975, el papa sant 
Pau VI escrivia a la seva ex-
hortació apostòlica Evan-
gelii nuntiandi unes parau- 
les que situen molt bé aquest  
tema:

«Nosaltres volem confirmar,  
una vegada més, que la tas- 
ca de l’evangelització de 
tots els homes constitueix  
la missió essencial de l’Es-
glésia; una tasca i missió 
que els canvis amplis i pro-
funds de la societat actual 
fan cada cop més urgents. 
Evangelitzar constitueix, en 
efecte, la felicitat i la vocació pròpia de 
l’Església, la seva identitat més profun-
da. Ella existeix per evangelitzar, és a dir,  
per predicar i ensenyar, per ser canal 
del do de la gràcia, reconciliar els pe-
cadors amb Déu, perpetuar el sacrifi- 
ci de Crist a la santa Missa, memorial de  
la seva mort i resurrecció gloriosa» (EN 
1975).

L’Església universal ens convoca avui, 
doncs, a la celebració d’un nou dia de les  
missions, d’un nou Dia del Domund, en-
guany amb el lema «Sereu els meus tes- 
timonis».

Aquestes paraules pertanyen a l’últim dià- 
leg que Jesús ressuscitat va tenir amb 
els seus deixebles abans de l’Ascensió al 

cel, com es descriu als Fets  
dels Apòstols: «L’Esperit Sant 
vindrà sobre vosaltres i re-
breu la seva força, perquè 
sigueu els meus testimonis 
a Jerusalem, a tota Judea, a  
Samaria i fins als confins de 
la terra» (Fets 1,8).

Efectivament, segons aquest  
relat dels Fets, va ser imme- 
diatament després de la vin- 
guda de l’Esperit Sant sobre  
els deixebles de Jesús que 
per primera vegada es va 
donar testimoni de Crist 
mort i ressuscitat amb el 
de nominat discurs missio-
ner de sant Pere als habi-
tants de Jerusalem. Així, 
els deixebles de Jesús, que 
abans eren febles, temoro- 
sos i tancats, van començar  
el període de l’evangelitza-
ció del món. L’Esperit Sant 
els va enfortir, els va donar 
valentia i saviesa per testi-
moniar Crist davant de tot-
hom.

Ara som nosaltres, els cris-
tians que vivim en aquest 
moment de la història, els 
testimonis de la Resurrec-
ció, perquè Crist el Senyor, 
és amb nosaltres i viu en 

nosaltres. Demanem avui especialment 
pels missioners de la nostra diòcesi i per 
tots els que prediquen la Paraula de Déu 
i comuniquen la seva vida a tants ger-
mans en llocs llunyans i siguem genero-
sos amb la nostra col·laboració a les se-
ves necessitats. Siguem valents també 
nosaltres a donar exemple i testimoniat-
ge de Jesús al món.

Domund 2022
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL

Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

RICARDO MEJÍA

El Dr. Ricardo Mejía, professor de la Fa-
cultat de Filosofia de Catalunya, ha im-
partit la lliçó inaugural del curs 2022-
2023 de l’Ateneu Universitari Sant Pacià  
(AUSP), que ha tractat sobre el lloc de la  
Intel·ligència Artificial (IA) a la filosofia i a 
la teologia contemporànies. «La IA sig- 
nifica, juntament amb el canvi climàtic, 
el gran repte que cal afrontar al s. XXI; per  
això, filòsofs i teòlegs estan assenyalant  
que és urgent abordar l’enorme poten- 
cial d’aquestes noves tecnologies», afir- 
ma.

Quins límits cal tenir presents a l’hora  
de l’aplicació de la IA?
S’acusa injustament l’Església de ser tec- 
nòfoba. Això no és pas cert, tot i que tro- 
bem, arran de la pandèmia, postures 
tecnonegacionistes molt pertorbado-
res. El científic Stephen Hawking va afir-
mar que un creixement sense cap me-
na de control de la IA podria posar en 
perill la supervivència de la humanitat. 
A diferència d’això, fa dos anys el papa 
Francesc va afirmar que la IA és un «do 
de Déu» que cal treballar i valorar sota  
la lupa de l’ètica general i cristiana. 

En què ens pot ajudar la IA en l’evan-
gelització?
Els mitjans de comunicació social són 
cada cop més exclusivament digitals. 
Actualment, els nostres joves ocupen la  
gran part del seu temps no socialitzant- 
se en persona, sinó connectats hores i 
hores a la xarxa, amb el perill que això 
suposa. Per tant, la nova evangelització  
ha de ser principalment digital, al nostre  
temps: es tracta del nou continent on 
encara ha d’arribar l’Església per por-
tar la torxa de la fe i aconseguir justícia  
social.

Això és viable, avui?
El que succeeix és que manca forma ció  
i estructures que responguin a la nova 
societat de la informació: en quines diò- 
cesis hi ha delegacions i secretariats per  
a l’evangelització digital i la formació en  
IA? Convé que això es promogui.

Òscar Bardají i Martín

Ús responsable  
de la Intel·ligència 
Artificial Eren quarts de vuit del vespre. Darre-

ra acció relacionada amb l’activitat 
laboral. Arribà a casa després d’una 
jornada envoltada de certa comple-
xitat. Va aparcar la moto. Guardà el 
casc. Recollí un portafolis. Entrà en 
la porteria i l’ascensor el deixà a la 
planta on vivia. El dia quedava enre-
re, recuperada la vida familiar, calia 
abocar-s’hi. Va saludar l’esposa, la fi-
lla gran que estudiava a la seva ha-
bitació, va ajudar els altres a repas-
sar uns temes. Soparen, conversaren  
aportant les incidències del dia. Pre-
gària amb els petits a l’habitació.

De sobte sonà el telèfon mòbil. Una 
veu desconeguda li comunicà que, 
quan es disposava a aparcar la seva 
moto, veié que una de les veïnes te-
nia les claus posades. En el clauer un 
número de telèfon. És per això que li 
trucava. Baixà al carrer i allí l’espera-
va aquest veí desconegut que li lliu-
rà el clauer amb les claus de la moto.  
Unes paraules d’agraïment sincer i 
de reconeixement pel gest van clou-
re l’encontre. Poques paraules, però 
implícitament una valoració de l’ac-
te, de la sensibilitat per l’altre, de l’es-
perit de servei, de la consideració del 
proïsme, de la disponibilitat...

Un retorn significatiu
Retornat a casa referí la trobada a  

l’esposa i a la filla gran, ponderant el 
gest d’aquesta persona que s’aturà 
per fer un servei a un proïsme desco- 
negut. 

L’esposa, reflexionant sobre el fet, 
manifestà el seu convenci ment que 
són moltes les persones que tenen 
detalls de lliurament efectiu, de ser-
vei eficaç i d’amor generós vers els 
altres, sent testimonis alhora, si ho 
sabem escatir, de l’amor de Déu que 
passa i torna a passar per les nos-
tres vides, també mitjançant els al-
tres. «Poseu-vos els uns al servei dels 
altres, cadascú segons els dons que 
ha rebut, com a bons administra-
dors de la múltiple i variada gràcia 
de Déu» (1Pe 4,10). 

Afegí l’esposa: «Hi ha bona gent pel  
món que es preocupa pels altres i 
que procuren fer bones obres per se- 
guir els ensenyaments evangèlics, per  
testimoniar l’amor al proïsme, per sig- 
nificar l’amor a Déu». 

Després compartiren alguns de-
talls del dia, en comentaren d’altres 
sobre el que farien el cap de setma-
na, llegiren l’Evangeli de l’endemà, 
resaren el parenostre i el son repara-
dor va cloure el dia.

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

Hasta los confines  
de la tierra

Seguro que al considerar la Palabra 
del Señor «hasta los confines de la tie-
rra», algo se mueve en nuestro inte- 
rior. Un entusiasmo y una decisión. Sí, 
hasta allí. Cuenta conmigo. Es el de-
seo de la extensión del Reino de Dios:  
¡Que todos y siempre tengamos la 
ocasión de conocer y amar al Señor! 
Pero ¿cómo podré? La respuesta es 
clara: «Hasta los confines de la tierra»  
es una vocación del Pueblo de Dios. 
Cada uno de nosotros, unidos en fra- 
ternidad, podremos. Entre todos lo  
haremos. El Señor nos envía a ser tes- 
tigos y nos da su Espíritu; nos lo re- 
cuerda el Papa en el Mensaje para  
la Jornada Mundial de las Misiones  
de este año.

Los confines de la tierra nos llevan  
a los hermanos más lejanos y nos 
ayudan a mirar el entorno. Personal y  

comunitariamente, oramos, prime-
ra forma de misión. El testimonio de 
nuestras vidas, unidas en acción 
evangelizadora, se extiende, como 
una marea, hasta los confines de la 
tierra. «El Espíritu es el verdadero pro-
tagonista de la misión, es Él quien da 
la palabra justa, en el momento pre-
ciso y en el modo apropiado».

Que la Virgen María, Estrella de la 
Evangelización, nos conceda autenti-
cidad misionera, audacia y dinamis- 
mo a las comunidades cristianas, 
«ojalá todos nosotros fuéramos en 
la Iglesia lo que ya somos en virtud 
del bautismo: profetas, testigos y mi-
sioneros del Señor. 

Con la fuerza del Espíritu Santo y has- 
ta los confines de la tierra. María, Rei-
na de las misiones, ruega por noso-
tros».

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

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

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
24.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.)  
[Ef 4,32-5,8 / Sl 1 / Lc 13,10-17]. Sant  
Antoni-Maria Claret (Sallent, 
1807 - Fontfreda, 1870), arquebis- 
be de Santiago de Cuba, fund. 
Missioners del Cor de Maria, a  
Vic (CMF, 1849), i Religioses de Ma- 
ria Immaculada, a Cuba (IRMI, 
1855). Sant Martirià, mr.

25. K Dimarts [Ef 5,21-33 / Sl 127 /  
Lc 13,18-21]. Sant Bernat Calbó  
(†1243), bisbe de Vic, abans cis- 
tercenc a Santes Creus, nat prop  
de Reus. Mare de Déu del Collell 
(apareguda el 1483; santuari a 
la Garrotxa). Sants Crisant i Da- 
ria, esposos mrs. (284) de Roma;  
sants Crispí i Crispinià, mrs. (s. III),  
patrons dels sabaters.

26. K Dimecres [Ef 6,1-9 / Sl 144 /  
Lc 13,22-30]. Sants Llucià i Marcià,  
mrs. de Nicomèdia venerats a 
Vic. Sant Rústic, bisbe de Narbo- 
na; sant Viril, abat de Leyre (Na-
varra); sant Evarist, papa (grec, 
97-105) i mr.

27. K Dijous [Ef 6,10-20 / Sl 143 / Lc  
13,31-35]. Sant Florenci, mr.; sant 
Gaudiós, bisbe.

28. K Divendres [Ef 2,19-22 / Sl 18 /  
Lc 6,12-19]. Sant Simó (el Zelador),  
de Canà de Galilea, i sant Judes,  
anomenat també Tadeu (invo- 
cat en les causes difícils), apòs- 
tols. Sant Silvi, ermità; santa Ci-
ril·la, vg. i mr.

29. K Dissabte [Fl 1,18b-26 / Sl 41 /  
Lc 14,1.7-11]. Sant Narcís, bisbe i  
mr. (s. IV), patró de Girona (1387).  
Santa Eusèbia, vg. i mr.; beat Mi- 
quel Rua, prev. salesià.

30. K † Diumenge vinent, XXXI 
de durant l’any (lit. hores: 3a 
setm.) [Sv 11,23-12,2 / Sl 144 / 2Te  
1,11-2,2 / Lc 19,1-10]. Sant Marcel,  
centurió romà, i els seus fills 
Claudi, Rupert i Vic- 
torí, mrs.; santa Eu- 
tròpia, mr.; santa Ze- 
nòbia, mr.



23 d’octubre de 2022  full dominical Pàg. 3església diocesana de terrassa

COMENTARI

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira  
(Sir 35,12-14.16-18)

El Senyor fa justícia, no té miraments amb el pres-
tigi dels homes, no es deixa influir per ningú en 
perjudici dels pobres; escolta la pregària dels 
oprimits, no es fa sord al clam dels orfes ni al plany  
insistent de les viudes. El Senyor rep benèvolament  
els qui l’honoren, el clam d’aquests homes arriba al  
cel, el crit d’auxili dels desvalguts penetra més  
enllà dels núvols, i ells no es consolen fins que ar-
riba a terme, no desisteixen mentre l’Altíssim no 
intervingui per fer justícia a favor dels innocents.  
El Senyor no s’entretindrà, no tardarà a sortir a fa- 
vor d’ells.

Salm responsorial (33)

R.  Quan els pobres invoquen el Senyor, ell els es-
colta.

Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sempre  
als llavis la seva lloança. / La meva ànima es gloria  
en el Senyor; / se n’alegraran els humils quan ho sen- 
tin. R.
Els ulls del Senyor vetllen pels justos, / escolta quan  
criden auxili. / Així que criden, el Senyor els escol-
ta / i els treu de tots els perills. R.
El Senyor és a prop dels cors que sofreixen, / sal-
va els homes que se senten desfets. / El Senyor 
rescata de la mort els seus servents, / i no acu-
sarà els qui es refugien en ell. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau  
a Timoteu (2Tm 4,6-8.16-18)

Estimat, pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta  
com una libació vessada sobre l’altar. Ja m’ha ar- 
ribat el moment de desfer les amarres i deixar el 
port. Després de lluitar en aquest noble combat i  
acabada la cursa em mantinc fidel. I ara ja tinc re- 
servada la corona que m’he guanyat. El Senyor, 
jutge justíssim, me la donarà quan serà el dia, i no  
tan sols a mi, sinó a tots els qui enyoren la seva ma- 
nifestació.
  Durant la meva primera defensa davant el tribu- 
nal no es presentà ningú a fer-me costat; tothom 
m’abandonà. Que Déu els ho perdoni. Però el Se-
nyor m’assistia i em donà forces perquè acabés 
de proclamar el missatge de l’evangeli, i pogues-
sin escoltar-lo tots els pagans. I Déu m’ha salvat de  
la gola del lleó. El Senyor em salvarà de tots els qui  
em volen perjudicar i em guardarà per al seu Reg- 
ne celestial. A ell sigui donada la glòria pels segles  
dels segles. Amén.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 18,9-14)

En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola  
a uns que es refiaven que eren justos, i tenien per  
no res a tots els altres: «Dos homes pujaren al tem- 
ple a pregar: un era fariseu i l’altre cobrador d’im-
postos. El fariseu, dret, pregava així en el seu inte- 
rior: “Déu meu, us dono gràcies perquè no soc com  
els altres homes: lladres, injustos, adúlters, ni soc 
tampoc com aquest cobrador d’impostos. Deju no 
dos dies cada setmana i us dono la desena part  
de tots els meus ingressos.” Però el cobrador d’im-
postos, que s’havia quedat un tros lluny, ni gosa-
va aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops 
al pit i deia: “Déu meu, sigueu-me propici, que soc  
un pecador”. Us asseguro que aquest tornà per-
donat a casa seva, i l’altre no; perquè tothom qui 
s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà  
enaltit.»

Lectura del libro del Eclesiástico  
(Eclo 35,12-14.16-19a)

El Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de  
las personas. Para él no hay acepción de perso-
nas en perjuicio del pobre, sino que escucha la 
oración del oprimido. No desdeña la súplica del 
huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su  
lamento. Quien sirve de buena gana, es bien acep- 
tado, y su plegaria sube hasta las nubes. La ora-
ción del humilde atraviesa las nubes, y no se de-
tiene hasta que alcanza su destino. No desiste 
hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos 
y les hace justicia. El Señor no tardará.

Salmo responsorial (33)

R. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó.
Bendigo al Señor en todo momento, / su alabanza  
está siempre en mi boca; / mi alma se gloría en 
el Señor: / que los humildes lo escuchen y se ale-
gren. R.
El Señor se enfrenta con los malhechores, / pa- 
ra borrar de la tierra su memoria. / Cuando uno 
grita, el Señor lo escucha / y lo libra de sus angus-
tias. R.
El Señor está cerca de los atribulados, / salva a los  
abatidos. / El Señor redime a sus siervos, / no será  
castigado quien se acoge a él. R.

Lectura de la segunda carta del apóstol  
san Pablo a Timoteo (2Tim 4,6-8.16-18)

Querido hermano: 
Yo estoy a punto de ser derramado en libación y 
el momento de mi partida es inminente. 

He combatido el noble combate, he acabado la  
carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me es-
tá reservada la corona de la justicia, que el Señor,  
juez justo, me dará en aquel día; y no solo a mí, si- 
no también a todos los que hayan aguardado con  
amor su manifestación. 

En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado,  
sino que todos me abandonaron. ¡No les sea teni-
do en cuenta!

Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas pa- 
ra que, a través de mí, se proclamara plenamente  
el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui li- 
brado de la boca del león. 

El Señor me librará de toda obra mala y me sal-
vará llevándome a su reino celestial. 

A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 18,9-14)

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algu-
nos que se confiaban en sí mismos, por conside-
rarse justos y despreciaban a los demás: 

«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era  
fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba 
así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias porque 
no soy como los demás hombres: ladrones, in- 
justos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano.  
Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de  
todo lo que tengo”. 

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no 
se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se  
golpeaba el pecho diciendo: “¡Oh Dios!, ten com-
pasión de este pecador”. 

Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel  
no. Porque todo el que se enaltece será humillado,  
y el que se humilla será enaltecido».

DIUMENGE X X X DE DUR ANT L’ANY

Diumenge passat Jesús ens ensenyava que 
hem de pregar sempre i amb confiança. L’ense- 
nyament sobre la pregària continua en l’Evan-
geli d’avui. De fet, per mitjà d’una paràbola ens 
contraposa la pregària de dos personatges 
típics de la societat jueva del temps de Jesús.

Els fariseus eren un moviment dins de la so-
cietat jueva d’aleshores. Es distingien pel seu 
interès d’adaptar les normes antigues de la To- 
rah a la situació social del moment i fer possi-
ble que, fins i tot en els detalls, tots poguessin 
viure d’acord amb la voluntat de Déu expres-
sada en la Llei de Moisès segles enrere. També  
impulsaven un moviment de santedat entre  
les classes populars, de manera que tots vis-
quessin amb el mateix grau de puresa i de 
santedat que els sacerdots quan oficiaven a 
l’interior del santuari de Jerusalem. D’aquesta 
manera, Israel seria en veritat «la nació santa»  
que proclama la Bíblia.

Els publicans constituïen un col·lectiu en l’im- 
peri romà. Per aquest nom ens referim a les per-
sones que aportaven el seu capital personal  
per tal d’avançar el pagament dels impostos  
que les autoritats romanes assignaven a una 
determinada demarcació. Ells avançaven els 
diners als romans i després se’ls cobraven a la  
gent d’aquella demarcació amb interessos, 
moltes vegades abusius. Eren considerats pe- 
cadors per la manca d’escrúpols amb què ac- 
tuaven, i perquè la seva pràctica era conside-
rada usura, prohibida a la Bíblia.

En la seva paràbola Jesús imagina que coin- 
cideixen en el temple un fariseu i un publicà.  
El fariseu cerca viure honestament i d’acord 
amb la normativa de la Llei de Moisès, però aca- 
ba considerant-se superior a tots els altres que  
no viuen de la mateixa manera i preferit de Déu.  
El publicà, en canvi, reconeix la seva mala ac-
tuació: se sap pecador. No va al temple per pre- 
sumir de la seva justícia, sinó a demanar la com- 
passió de Déu. I Déu, que veu els cors, sap que  
el publicà està més a prop d’Ell que no pas el  
fariseu.

El que ens apropa a Déu no són els mèrits 
adquirits —som servents sense cap mèrit, ens 
convidava a reconèixer l’Evangeli fa uns diu-
menges—, sinó el reconeixement de la pròpia  
pobresa i la necessitat que tenim de Déu i del  
seu perdó. Vet aquí un model de pregària cris-
tiana que assoleix el que busca: tornar perdo- 
nat a casa.

Va tornar a casa 
seva perdonat
JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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els ofereix recolzament i ajut. L’acte 
tingué lloc a la Parròquia del Santís-
sim Salvador i a la seu de Sabadell i  
comptà amb la presència del bisbe  
Salvador. 

Celebració del Ro-
ser a Cerdanyola.  
El diumenge 9 d’oc- 
tubre, Mons. Cristau 
celebrà la Missa 
a la Parròquia de  
la Mare de Déu del 
Roser a Cerdanyo-
la amb motiu de la 
seva festa titular. Beneí la nova imat-
ge de la creu i presidí la processó pels  
carrers. 

La directora general de Càritas Dio-
cesana es reuneix amb el clergat de 
l’Arxiprestat de Terrassa. La Sra. Mò-

VIDA DIOCESANA

Activitats  
del Sr. Bisbe
Aquest diumenge 23, a les 11.30 h. 
Missa a la Parròquia de Santa Maria  
de Caldes de Montbui en l’inici de mi- 
nisteri de rector de Mn. Alejandro Can- 
tero. / A les 17 h, X Jornades Transmet  
a la Parròquia de Sant Esteve de Gra-
nollers.

Dilluns 24, a les 11 h. Trobada de pre-
veres joves al Bisbat.

Dijous 27, a les 19 h. Consell Diocesà 
d’Assumptes Econòmics.

Divendres 28, a les 11 h. Col·legi de 
Consultors.

Dissabte 19, a les 12.30 h. Missa i tro-
bada en el 90è aniversari de la Par-
ròquia de la Sagrada Família de Ter-
rassa. / A les 19 h, confirmacions a 
Santa Maria de Rubí.

Diumenge 30, a les 12 h. Missa d’inici 
de ministeri de Mn. Francisco Fernán-
dez Atienza a la Parròquia de Sant Vi-
cenç de Vallromanes.

Notícies
10 anys de Catalonia Sacra. El di-
marts 4 d’octubre es va celebrar a 

l’Església de Sant Pau del Camp de 
Barcelona el desè aniversari de la 
creació de Catalonia Sacra, entitat 
que agrupa les deu diòcesis catala- 
nes en el manteniment i la difusió del 
patrimoni religiós de l’Església.

75 anys de l’Escola Montserrat a Pa-
rets del Vallès. El dimecres 5 d’octu-
bre, Mons. Cristau va presidir la Missa 
a Parets del Vallès amb motiu dels 75 
anys de l’Escola Montserrat. El centre 
educatiu és propietat de les RR. Tea-
tines i està gestionat per la Funda-
ció Albada.

10 anys acompanyant les mares. El 
dissabte 8 d’octubre es va celebrar  
el 10è aniversari de Casa Guadalupe. 
És una institució diocesana amb seu 
a Terrassa i a Sabadell, que acompa- 
nya les mares que no volen avortar i  

nica Martínez, nova directora general  
de Càritas Diocesana es va reunir el 
dilluns 10 d’octubre amb el clergat de  
l’Arxiprestat de Terrassa, iniciant la 
ronda de visites a tots els arxiprestats  
per a conèixer la realitat de cada lloc  
i dialogar sobre l’acció caritativa i so- 
cial de la diòcesi.

Celebració de la Mare de Déu del Pi-
lar. El dimecres 12 d’octubre, al mig-
dia, el bisbe Salvador va presidir la 
Missa a la Catedral amb participació  
del Centre Aragonès i el grup Pilares  
de Aragón en la festa e la Mare de Déu  
del Pilar. Després, a la Plaça Vella, el 
Sr. Bisbe juntament amb el Sr. Alcalde  
i la presidenta del Centre Aragonès  
van fer l’ofrena floral a la Mare de Déu. 

Agenda
Campanya de Germanor. Tindrà lloc 
el dia 6 de novembre. El dia 2 a les 21 h  
a Sant Esteve de Granollers, i el dia 3 a  
les 21 h al Monestir de Sant Cugat tin- 
dran lloc les reunions de preparació  
amb els rectors i els ecònoms parro- 
quials.
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Celebramos un año más la Jornada 
del Domund, el Domingo Mundial  
de las Misiones. Éste es un día para 
orar por las misiones y para tomar 
conciencia de que todos somos 
misioneros y debemos estar com-
prometidos en ayudar a aquellos 
hermanos que han ido a tierras le-
janas a predicar el Evangelio, a lle-
var el Reino de Dios. Y cuando deci- 
mos que todos somos misioneros, 
no es una forma de hablar, es una 
realidad que forma parte de nues-
tra vida desde que hemos recibido  
el Bautismo.

Ya en 1975, el papa san Pablo VI 
escribía en su exhortación apostó-
lica Evangelii nuntiandi unas pala-
bras que sitúan muy bien este te-

ma: «Nosotros queremos confir-
mar, una vez más, que la labor de la 
evangelización de todos los hom-
bres constituye la misión esencial 
de la Iglesia; una tarea y misión que  
los cambios amplios y profundos 
de la sociedad actual hacen cada 
vez más acuciantes. Evangelizar 
constituye, en efecto, la felicidad  
y la vocación propia de la Iglesia,  
su identidad más profunda. Ella 
existe para evangelizar, es decir, 
para predicar y enseñar, para ser 
canal del don de la gracia, recon- 
ciliar a los pecadores con Dios,  
perpetuar el sacrificio de Cristo 
en la santa Misa, memorial de su 
muerte y resurrección gloriosa» (EN  
1975).

La Iglesia universal nos convoca  
hoy, pues, a la celebración de un  
nuevo día de las misiones, de un nue- 
vo Día del Domund, este año con el 
lema «Seréis mis testigos».

Estas palabras pertenecen al úl-
timo diálogo que Jesús resucitado 
tuvo con sus discípulos antes de la 
Ascensión al cielo, como se descri- 
be en los Hechos de los Apóstoles:  
«El Espíritu Santo vendrá sobre voso- 
tros y recibiréis su fuerza, para que 
seáis mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaría y hasta los 
confines de la tierra» (Hch 1,8).

Efectivamente, según este relato 
de los Hechos, fue inmediatamente  
después de la venida del Espíritu  
Santo sobre los discípulos que por 
primera vez se dio testimonio de 
Cristo muerto y resucitado con el 
denominado discurso misionero  
de san Pedro a los habitantes de Je-

rusalén. Así, los discípulos de Jesús, 
que antes eran débiles, temero- 
sos y vivían encerrados, empezaron  
el período de la evangelización del  
mundo. El Espíritu Santo les forta-
leció, les dio valentía y sabiduría  
para testimoniar a Cristo ante to- 
dos.

Ahora somos nosotros, los cristia- 
nos que vivimos en este momento 
de la historia, los testigos de la Re-
surrección porque Cristo, el Señor, 
está con nosotros y vive en noso-
tros. Pedimos hoy especialmente 
por los misioneros de nuestra dió-
cesis y por todos los que predican 
la Palabra de Dios y comunican su 
vida a tantos hermanos en lejanos 
lugares y seamos generosos con 
nuestra colaboración a sus necesi-
dades. Seamos valientes también 
nosotros en dar ejemplo y testimo-
nio de Jesús en el mundo.

Domund 2022
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