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«Gràcies per tant», aquest és el lema per  
al Dia de GERMANOR d’enguany, que tam- 
bé s’anomena Dia de l’Església diocesana.  
Aquestes breus paraules, «gràcies per 
tant», ens traslladen a una realitat que no  
sempre tenim prou present a la nostra 
consciència de cristians.

«Gràcies!». Primer donar gràcies. I, a qui do- 
nem gràcies avui? Donem gràcies avui a 
l’Església. Perquè hem vingut al món al si 
d’una família humana, però també hem 
nascut a la vida nova de fills de Déu al si 
d’una veritable família, l’Església, la nos- 
tra mare. Hi hem rebut el do de la fe, el 
Baptisme; ens hi alimentem al llarg de  
la nostra vida amb la formació cristiana, la  
catequesi, l’escolta de la Paraula de Déu, 

els sagraments, especialment el perdó 
dels pecats i la celebració de l’Eucaristia.  
Hi trobem i hi realitzem la concreció de la  
nostra vocació cristiana per mitjà del sa- 
grament del matrimoni o de l’orde sacer- 
dotal, o d’una vida de consagració al Se-
nyor. I també per altres camins personals  
més misteriosos.

Així vivim tota la nostra vida a la família  
de l’Església, ens hi alimentem i creixem, 
i quan arribi el moment de deixar aquest 
món també ho farem a les seves mans, 
com a mare.

No obstant això, no sempre arribem a ex- 
pressar l’agraïment per tant que rebem, 
per tant que hem rebut del Senyor a tra-

vés de l’Església. Moltes vegades ens fi-
xem només en els defectes que hi trobem  
i altres vegades considerem, com passa  
sovint a la nostra pròpia família humana,  
que l’Església fa el que ha de fer i per tant 
no hem d’agrair res. Però donar gràcies 
a Déu i a la nostra mare l’Església és una 
cosa que hauria de sortir espontània del 
nostre cor. I pensar, a més, especialment 
en l’Església diocesana. 

Pot ser a la nostra consciència de perti-
nença a l’Església sovint hi és més present  
la nostra comunitat parroquial o movi-
ment, o fins i tot l’Església com a família 
universal, que no pas la nostra Església 
local, la nostra Església diocesana.

Per això, avui, Dia de GERMANOR, Dia de l’Es- 
glésia diocesana, dia per tant de la diòce- 
si de Terrassa, volem expressar el nostre 
agraïment a aquesta dimensió de la fa-
mília i de la comunitat cristiana que és 
la diòcesi i que està formada per tots els  
que vivim en una mateixa porció de l’Es-
glésia. Va ser el Senyor Jesús qui, en enviar  
els seus apòstols al món sencer, i després  
als seus successors els bisbes, els va en- 
viar també a formar aquestes comunitats  
que ells van presidir com a enviats del Se- 
nyor, i per les quals van donar les seves  
vides.

Avui és un dia per prendre consciència  
d’aquesta realitat de l’Església, per agrair 
al Senyor aquest do, i per conscienciar- 
nos també que l’Església aquí a la terra, 
a més de la nostra pregària i el nostre 
agraïment, que certament són el més im-
portant, necessita també de mitjans hu-
mans, necessita de recursos econòmics  
per dur a terme la seva missió en aquest 
món. Parlem per tant, d’agraïment i de 
col·laboració. Avui les col·lectes de totes 
les parròquies i esglésies van destinades 
al manteniment econòmic de la diòcesi.  
En una situació de dificultats econòmiques  
per a tots, és responsabilitat també de 
tots els que formem part d’aquesta famí- 
lia diocesana col·laborar amb la nostra 
dedicació i aportació econòmica, en la 
mesura del que sigui possible per a cada  
un. Gràcies a tots per la vostra compren-
sió i generositat!

« Germanor», Dia de  
l’Església diocesana

CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU I COLL
Bisbe de Terrassa
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ENTREVISTA

MARTÍN ECHAVARRÍA

El degà de la Facultat de Psicologia de la 
Universitat Abat Oliba CEU, Martín Echa-
varría, ha estat nomenat recentment 
membre ordinari de la Pontifícia Acadè-
mia de Sant Tomàs (PAST), una institució 
fundada a Roma el 1879 per Lleó XIII amb 
l’objectiu de fomentar la investigació, la 
defensa i la difusió de la doctrina de sant 
Tomàs d’Aquino. El Dr. Echavarría consi-
dera sant Tomàs un psicòleg avançat al 
seu temps, «perquè va treballar temes 
molt profunds que han estat desenvolu-
pats per la psicologia posterior com, per 
exemple, els moviments psíquics incons-
cients, les emocions o els complexos d’in-
ferioritat i la maduresa».

Què ens aporta sant Tomàs a la socie-
tat actual?
La perspectiva de sant Tomàs és sapien-
cial, raó per la qual la principal cosa que 
aporta és una visió profunda de l’ésser 
humà com a persona: «el més digne que 
hi ha en tota la naturalesa», com va dir el 
mateix sant Tomàs. Des d’aquesta savie-
sa es poden il·luminar i ordenar les apor-
tacions de la ciència moderna sobre la 
ment humana.

Com ens ajuda la psicologia per créixer  
en la fe? 
Si la psicologia és desenvolupada ade-
quadament, pot ajudar-nos a entendre’ns  
millor i a viure la fe amb honestedat i hu-
militat. Però, sovint, antropologies reduc-
cionistes fan que la psicologia presenti un 
desafiament a la fe. En aquest aspecte 
pot ajudar molt la llum d’un gran mestre 
com sant Tomàs.

Per què es va sentir atret per la seva doc- 
trina? 
Perquè sant Tomàs mai tracta de comuni- 
car el seu mateix sistema, sinó obrir la ment  
del deixeble a la realitat de les coses, que  
té a Déu com a fonament. Per això és un 
gran mestre, perquè no s’ensenya a si ma- 
teix, sinó la veritat. Sant Tomàs és un cas 
atípic a la història del pensament: un gran 
geni, la intel·ligència del qual només és su- 
perada per la seva enorme humilitat.

Òscar Bardají i Martín

Seguint 
sant Tomàs 
d’Aquino

Fa uns diumenges, l’Evangeli del dia 
ens parlava de la curació miraculosa 
d’un grup de leprosos. «Tot fent camí 
cap a Jerusalem, Jesús passava en-
tre Samaria i Galilea. A l’entrada d’un  
poble van anar a trobar-lo deu lepro- 
sos, que s’aturaren un tros lluny i es 
posaren a cridar: “Jesús, mestre, tin-
gues pietat de nosaltres!” En veure’ls,  
Jesús els digué: “Aneu a presentar- 
vos als sacerdots”. Mentre hi anaven, 
van quedar purs de la lepra» (Lc 17,11-
14). Amb un llenguatge entenedor i 
planer descrivia l’encontre amb Je-
sús i la curació. Insistia, també, que 
només un es va mostrar agraït. Un 
grup de pares que organitzen el co- 
mentari dels textos de la missa domi-
nical per als infants que hi participen,  
abans de començar i després d’es-
coltar l’Evangeli del dia, introduïren 
tres qüestions per comentar: Qui 
s’acosta a Jesús? De què pateixen? 
Què és un leprós? Les intervencions  
dels infants facilitaren explicacions so- 
bre la lepra, els leprosos, com vivien 
el rebuig de la gent, el viure apartats,  
la malaltia com a càstig, la fraternitat,  
l’acolliment de Jesús, la curació mira-
culosa, l’agraïment… alhora, els cate-
quistes suscitaven nous interrogants  
sobre quines actituds, quines lepres 

Lliçó d’agraïment  
pel bé rebut

deien, no es noten en la pell, sinó en el  
cor, en els nostres cors. Posats a trac- 
tar com curar-les, destacaven els que  
opinaven que calia demanar ajuda a  
Jesús, amb confiança i persistència.  
Es planteja el tema de l’agraïment. Uns  
quants, fins i tot, van fer un llistat amb  
una relació de situacions d’agraï-
ment que convindria considerar. 

«Un d’ells, quan s’adonà que havia 
estat guarit, va tornar enrere glorifi-
cant Déu amb grans crits, es proster-
nà als peus de Jesús amb el front a 
terra i li donava gràcies. Aquell home  
era un samarità. Jesús digué: ¿No eren 
deu, els qui han quedat purs? ¿On  
són els altres nou? ¿No n’hi ha hagut  
cap que tornés per donar glòria a 
Déu fora d’aquest estranger?» (Lc 
17,15-18). Els més grans, un grup més 
reduït, després de llegir l’Evangeli,  
van fer una ronda en la qual, cadas-
cú, exposà com li havia ressonat el 
text, quins interrogants se suscitaven,  
quines preguntes queden formula-
des, pendents de resposta: l’agraï-
ment del leprós i els agraïments pen- 
dents en la nostra vida… L’agraïment 
esdevingué centre de la conversa,  
molts reconegueren que no eren prou  
agraïts i que cal fer de l’agraïment un  
signe d’amor.

GLOSSA  ENRIC PUIG JOFRA , SJ

El servicio de la unidad

En la mañana del lunes 17 de octubre,  
el Papa recibió en audiencia a los 
miembros de la Confederación Espa- 
ñola de Asociaciones de Jóvenes Em- 
presarios. Al finalizar el encuentro, los 
 encomendó a la protección de la Vir- 
gen y de san José; ambos, dijo, «supie- 
ron cuidar de su familia y de su casa  
con corazón de padres». Añadía la sú- 
plica para que el Señor les concedie- 
ra, como a ellos, «un amor maternal y  
paternal para cuidar de la familia hu- 
mana y de la casa común».

Este recuerdo al entorno inmediato  
nos mueve a cada uno de nosotros. 
Todos estamos llamados, con afecto 
y dedicación, a mejorar la vida de los  
nuestros, de nuestros conciudadanos  
y, más allá, la vida de todos. En este 
ámbito, hoy se nos invita a mirar a la  

Iglesia diocesana, a situarnos como  
hermanos en una ayuda mutua y, 
juntos, a los más necesitados. 

Gran servicio es, sin lugar a duda, el 
testimonio de vivencia cristiana que  
nos dan los santos «de la puerta de al  
lado». De manera especial, lo recibi-
mos, al celebrar hoy a los mártires de  
nuestra Iglesia particular y de todas 
las diócesis de España. «El discípu-
lo sabe dar la vida entera y jugarla  
hasta el martirio como testimonio de  
Jesucristo» (EG, 24).

Seguimos el deseo del Papa mani-
festado en la homilía del 60 aniversa- 
rio de la apertura del Concilio Vatica-
no II (11.10.22) y pedimos a María, Madre  
de la Iglesia, que acreciente en no-
sotros el anhelo de unidad y el com-
promiso en la plena comunión. 

LEX OR ANDI ,  LEX CREDENDI

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

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
7. K Dilluns (K Barcelona) (lit. 
hores: 4a setm.) [Tt 1,1-9 / Sl 23 /  
Lc 17,1-6]. Sant Pere Poveda i 
sant Innocenci de la Immacu-
lada, prevs. i companys, mrs. 
Sant Ernest, mr.; sant Florenci,  
bisbe d’Estrasburg (s. VII); san-
ta Carina, vg. i mr.; sant Seve-
rí, mr.; sant Jacint Maria Cas-
tañeda, prev. dominicà i mr. a 
Indo-xina, nat a Xàtiva. Beat 
Francesc de Jesús-Maria-Jo-
sep Palau i Quer (Aitona, Segrià  
1811 - Tarragona, 1872), prev. car- 
melita, fund. Carmelites Missio- 
neres i Carmelites Mis sioneres 
Teresianes (1860-1861).

8. K Dimarts [Tt 2,1-8.11-14 / Sl 36 /  
Lc 17,7-10]. Sant Deodat I, papa 
(615-618); santa Isabel de la Tri- 
nitat, vg. carmelitana.

9.  Dimecres [Ez 47,1-2.8-9.12 
(o bé: 1Co 3,9b-11.16-17) / Sl 45 /  
Jn 2,13-22]. Dedicació de la ba-
sílica del Laterà. Festa del Sant 
Crist de Balaguer; Mare de Déu  
de l’Almudena (Madrid); sant 
Teodor, soldat mr. (s. IV).

10.  Dijous [Flm 7-20 / Sl 145 / 
Lc 17,20-25]. Sant Lleó el Gran, 
papa (toscà, 440-461) i dr. de 
l’Església. Sant Andreu Avel·lí 
(†1608), prev. teatí; sant Tiberi, 
mr.; santa Teopista, vg.

11.  Divendres [2Jn 4-9 / Sl 118 /  
Lc 17,26-37]. Sant Martí de Tours  
(†397), bisbe, abans monjo, ori- 
ginari de Pannònia. Sant Men-
na, oficial siríac mr. (Alexan-
dria, s. III).

12. K Dissabte [3Jn 5-8 / Sl 111 /  
Lc 18,1-8]. Sant Josafat, bisbe  
coadjutor de Pólozk i mr. (1623) 
per la unitat dels cristians. Sant  
Emilià (Millán) de la Cogolla, er- 
mità a la Rioja.

13. K † Diumenge vinent, XXXIII  
de durant l’any (lit. hores: 1a 
setm.) [Ml 3,19-20a / Sl 97 / 2Te 
3,7-12 / Lc 21,5-19]. Sant Leandre, 
bisbe de Sevilla (s. VI). Sant Dí-
dac (Diego) d’Alcalà, rel. fran-
ciscà a Sevilla (†1463); sant  
Estanislau de Kostka, rel. je- 
suïta; sant Nicolau I el Gran, 
papa (858-867); 
sant Homobò, co- 
merciant de Cre-
mona (†1197); san- 
ta Ennata.
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COMENTARI
 

Lectura del segon llibre dels Macabeus  
(2Ma 7,1-2.9-14)
En aquells dies, set germans, que havien estat detinguts  
amb la seva mare, eren forçats pel rei, sota la tortura 
d’assots i de fuets, a menjar carn de porc, que la Llei pro- 
hibia. Un d’ells, parlant per tots digué: «¿Què vols sa-
ber de nosaltres amb aquest interrogatori? Estem dis-
posats a morir abans que violar les lleis rebudes dels 
nostres pares».

El segon, a punt d’expirar digué: «Tu ens pots privar 
d’aquesta vida, botxí, però el Rei del món, als qui morim 
per les seves lleis, ens ressuscitarà a una vida eterna».

Després d’aquests va ser torturat el tercer. Tragué la  
llengua de seguida, tan bon punt li ho demanaren, es-
tengué les mans sense por i digué amb una noble ge-
nerositat: «Les havia rebudes del cel, però per fidelitat a 
les lleis del cel no les planyo i espero recobrar-les d’a- 
llà dalt». El rei mateix i els de la seva comitiva queda-
ren corpresos de la valentia d’aquell noi, que tenia per 
no res el dolor de les tortures.

Mort aquest, turmentaren el quart amb la mateixa 
crueltat. A punt d’expirar deia: «Ara que morim a mans 
dels homes, és bo de confiar en l’esperança que Déu 
ens dona de ressuscitar-nos, perquè tu no ressuscita-
ràs pas a la vida».

Salm responsorial (16)
R.  Quan em desvetlli, us contemplaré fins a saciar- 

me’n, Senyor.
Escolteu-me, Senyor, demano justícia, / escolteu el meu  
clam; / oïu atentament la meva defensa, / surt de lla-
vis que no enganyen. R.
Els meus passos no abandonen els camins prescrits, / 
avancen segurs per les vostres rutes. / Us invoco, Déu 
meu, i sé que em respondreu; / us invoco, Senyor, es-
colteu el que us demano. R.
Protegiu-me a l’ombra de les vostres ales. / Jo vinc a veu- 
re-us demanant justícia. / Quan em desvetlli, us con-
templaré fins a saciar-me’n. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians 
de Tessalònica (2Te 2,16-3,5)
Germans, que Jesucrist mateix, el nostre Senyor, i Déu, 
el nostre Pare, que ens ha estimat tant, i ens ha conce-
dit per la seva gràcia un consol etern i una bona espe-
rança, conforti els vostres cors i els faci constants en 
tota mena d’obres bones i de bona doctrina.

Finalment, germans, pregueu per nosaltres: que la 
Paraula del Senyor es propagui pertot arreu i sigui glo-
rificada com ho ha estat entre vosaltres, i que Déu ens 
alliberi dels homes irresponsables i dolents, perquè no 
tothom té la fe. El Senyor és fidel. Ell us farà constants 
i us guardarà del Maligne. Us tenim tota la confiança 
en el Senyor, i sabem que tot això que us recomanem 
ja ho feu i continuareu fent-ho. Que el Senyor enca-
mini els vostres cors a estimar Déu i sofrir amb cons-
tància com ho feu Jesucrist.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc  
(Lc 20,27-38) (Versió abreujada)

En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Je-
sús. Els saduceus neguen que els homes hagin de 
ressuscitar. 

Jesús els respongué: «En el món present els homes i 
les dones es casen, però els qui Déu considerarà dig-
nes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la resur-
recció dels morts no es casaran, perquè ja no podran 
morir mai més. Pel fet de tenir part en la resurrecció, 
són iguals que els àngels i són fills de Déu. I que els 
morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho deixa en-
tendre en el passatge de la Bardissa que no es con-
sumia, quan diu que el Senyor és el Déu d’Abraham, 
Déu d’Isahac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, 
sinó de vius, perquè per a ell tots viuen.»

Lectura del segundo libro de los Macabeos  
(2Mac 7,1-2.9-14)
En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete her-
manos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos 
y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, pro-
hibida por la ley.

Uno de ellos habló en nombre de los demás: «¿Qué pre-
tendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a mo- 
rir antes que quebrantar la ley de nuestros padres». 

El segundo, estando a punto de morir, dijo: «Tú, mal-
vado, nos arrancas la vida presente; pero, cuando ha-
yamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resu-
citará para una vida eterna».

Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron 
que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las 
manos con gran valor. Y habló dignamente: «Del Cielo  
las recibí y por sus leyes las desprecio; espero reco-
brarlas del mismo Dios». 

El rey y su corte se asombraron del valor con que el 
joven despreciaba los tormentos. 

Cuando murió este, torturaron de modo semejante  
al cuarto. Y, cuando estaba a punto de morir, dijo: «Vale 
la pena morir a manos de los hombres, cuando se tie- 
ne la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, 
en cambio, no resucitarás para la vida».

Salmo responsorial (16)
R. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
Señor, escucha mi apelación, / atiende a mis clamo-
res, / presta oído a mi súplica, / que en mis labios no 
hay engaño. R.
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, / y no vacila-
ron mis pasos. / Yo te invoco porque tú me respondes, 
Dios mío; / inclina el oído y escucha mis palabras. R.
Guárdame como a las niñas de tus ojos, / a la sombra  
de tus alas escóndeme. / Yo con mi apelación vengo  
a tu presencia, / y al despertar me saciaré de tu sem-
blante. R.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo 
a los Tesalonicenses (2Tes 2,16-3,5)
Hermanos: Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y 
Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha rega-
lado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, con- 
suele vuestros corazones y os dé fuerza para toda cla-
se de palabras y obras buenas.

Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que 
la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada,  
como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos li- 
bres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es  
de todos. 

El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Ma- 
ligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Se-
ñor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo 
que os hemos mandado. 

Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor 
de Dios y la paciencia en Cristo.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
(Lc 20,27-38) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los 
que dicen que no hay resurrección.

Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y 
las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados 
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la re-
surrección de entre los muertos no se casarán ni ellas  
serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden mo-
rir, ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, por-
que son hijos de la resurrección. Y que los muertos re-
sucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Señor “Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob”.

 No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él  
todos están vivos».

DIUMENGE X X XI I  DE DUR ANT L’ANY

Quan Jesús arriba a Jerusalem, després  
del seu llarg viatge des de Galilea (Lc 9- 
19), té un seguit de topades amb diversos  
grups religiosos de la ciutat. Amb els sa- 
duceus en té dos. Amb la intenció de pu- 
rificar el temple, buidant-lo de merca-
ders, Jesús topa amb les autoritats del  
recinte que permetien el negoci i en treien  
profit. Aquestes autoritats eren, majorità- 
riament, del partit saduceu. A més a més,  
tal com llegim en l’Evangeli d’avui diu-
menge, manté una disputa ideològica  
amb ells. 

Els saduceus eren un grup social in-
fluent i elitista de l’alta societat de Jeru-
salem. Una bona part eren membres de 
l’aristocràcia sacerdotal que controlava  
el temple de Jerusalem. Tenien una bona  
representació en el Sanedrí. Ens diu Lluc 
als Actes dels Apòstols (cf. 23,8) que els 
saduceus, contràriament als fariseus, no 
acceptaven la resurrecció, ni els àngels, 
ni els esperits. De fet, només acceptaven  
les doctrines contingudes en els cinc lli-
bres del Pentateuc (la Torà jueva).

Són ells els qui volen posar a prova Je- 
sús per mitjà de la qüestió capciosa que 
li proposen. Presenten una situació exa-
gerada sobre la idea que la vida ressus- 
citada és una continuació de la vida d’a- 
quí. La situació porta a la ridiculització de  
la resurrecció.

Jesús parteix d’un llibre del Pentateuc, 
l’Èxode, per mostrar-los com Déu parla 
dels antics patriarques no en passat,  
sinó en present, «perquè per a ell tots 
viuen». La resurrecció és la vida en Déu 
i per a Déu. Depèn d’Ell, i no és la simple 
continuació de la vida d’aquest món. 
Conté una novetat fonamental: «els qui 
Déu considerarà dignes de tenir un lloc 
en la resurrecció [...] són iguals que els 
àngels i són fills de Déu». Hi ha un salt 
qualitatiu en l’existència ressuscitada,  
passem de la vida efímera d’aquest món  
a la vida nova i eterna de Déu. Els apòs-
tols ho van experimentar quan Crist res-
suscitat se’ls va mostrar.

Creure en la resurrecció és diferent que  
creure en la reencarnació. Creure en la 
resurrecció és creure en la nova creació 
que Déu vol fer d’aquells que conside- 
ra dignes de la seva pròpia vida, perquè 
han cregut en Jesucrist com a Fill seu,  
i han viscut en coherència la seva fe, tal 
com el mateix Jesús va viure i va morir.

Creure en la resurrecció neix de l’espe- 
rança que Déu ens té preparat un futur 
que depassa les expectatives humanes  
de bondat i de felicitat, on ens estimarem  
els uns als altres tal com som estimats per  
Déu, i tal com Crist mateix ens va estimar.

« Déu no és  
de morts,  
sinó de vius»

JORDI LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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Santuari de Schönstatt a Valldoreix en  
el seu 25è aniversari.

Recés de preveres i diaques. El di-
lluns 17 d’octubre tingué lloc, al Casal 
Borja de Sant Cugat del Vallès, el re-
cés d’inici de curs dels preveres i dia-
ques de la diòcesi de Terrassa. Dirigí  
la meditació Mn. Marc Majà, vicari ge- 
neral de Solsona.

Inici de rector a Caldes de Montbui. 
El diumenge 23 d’octubre, el Sr. Bisbe  
celebrà l’Eucaristia a la Parròquia de  
Santa Maria de Caldes de Montbui. Du- 
rant la celebració prengué possessió 

VIDA DIOCESANA

Activitats  
del Sr. Bisbe
Dimecres 9, a les 11 h. Presideix la reu-
nió de delegats episcopals al Bisbat. 

Dissabte 12, a les 10.30 h. Presideix l’as- 
semblea de Mans Unides a la seu de 
Càritas Diocesana. / A les 12 h, Missa  
a l’Ermita de Santa Justa de Lliçà d’A-
munt en el 40è aniversari de la seva  
restauració.

Diumenge 13, a les 12 h. Missa en el 90è  
aniversari de la Parròquia de Sant Jo- 
sep de Terrassa.

Notícies
75 anys de la coronació de la Mare 
de Déu de la Salut i de l’entronitza- 
ció de la Mare de Déu de Montserrat.  
El 19 d’octubre, el bisbe Salvador presi- 
dí la Missa a la Catedral amb motiu  
de la festa de la Mare de Déu de la Sa- 
lut, patrona de la diòcesi, en el 75è ani- 
versari de la seva coronació canòni- 

ca. També es do- 
nà gràcies pels 75 
anys de l’entronit- 
zació de la Mare  
de Déu de Mont-
serrat. Entre els 
concelebrants hi 
havia el P. Joan M. 
Mayol, rector del 
Santuari de Mont-

serrat. Es comptà amb la participació  
de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de  
Lourdes.

Confirmacions a  
Sant Martí de Cer- 
danyola. El diven- 
dres 14 d’octubre,  
el Sr. Bisbe cele-
brà la Missa a la  
Parròquia de Sant  
Martí de Cerda-
nyola i administrà 
la Confirmació (i a  
alguns la primera Eucaristia) a 27 jo- 
ves i adults de la comunitat parro-
quial. 

25è aniversari del Santuari de Schön - 
statt. El diumenge 16 d’octubre, Mons. 
Salvador Cristau celebrà la Missa al  

com a rector Mn. Alejandro Cantero  
Contrera.

Agenda
Cadena de Pregària per les Voca-
cions. Les 10 diòcesis amb seu a Ca-
talunya, durant el mes de novem- 
bre, fan una Cadena de Pregària per 
les Vocacions amb el lema «Aixeca’t  
i sigues testimoni» (Cf. Fets 26,16). A  
la diòcesi de Terrassa li correspon  
els dies: dijous 10, diumenge 20 i di- 
mecres 30. Es tracta de fer aquests  
dies una estona de pregària per  
les vocacions. Es pot comunicar a: 
www.cadenadepregaria.cat 

Formació. Dimecres 9, a les 16 h, el  
P. Llorenç Sagalés parlarà de «Per- 
sonatges històrics». Lloc: seu de Càri-
tas Diocesana de Terrassa (c/ Duran  
i Sors 11, Sabadell). Es pot seguir a: 
www.caritasdtr.org
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«Gracias por tanto», éste es el lema  
para el «Día de la Iglesia diocesana»  
de este año. Estas breves palabras, 
«gracias por tanto», nos trasladan 
a una realidad que no siempre te-
nemos suficientemente presente  
en nuestra conciencia de cristianos.

«¡Gracias!». Primero, dar gracias. 
Y ¿a quién damos gracias hoy? Da-
mos gracias hoy a la Iglesia. Porque  
hemos venido al mundo en el seno 
de una familia humana, pero tam-
bién hemos nacido a la vida nueva  
de hijos de Dios en el seno de una 
verdadera familia, la Iglesia, nuestra  
madre. En ella hemos recibido el don  
de la fe, el Bautismo; en ella nos ali-
mentamos a lo largo de nuestra vi- 
da con la formación cristiana, la ca- 
tequesis, la escucha de la Palabra 
de Dios, los sacramentos, especial- 
mente el perdón de los pecados y 
la celebración de la Eucaristía. En  
ella encontramos y realizamos la 

concreción de nuestra vocación 
cristiana por medio del sacramen-
to del matrimonio o del orden sa-
cerdotal, o de una vida de consa- 
gración al Señor. Y también por otros  
caminos personales más miste-
riosos.

Así vivimos toda nuestra vida en 
la familia de la Iglesia, nos alimen-
tamos y crecemos en ella y cuan-
do llegue el momento de dejar es-
te mundo también lo haremos en 
sus manos, como madre.

Sin embargo, no siempre llega-
mos a expresar el agradecimiento 
por tanto que recibimos, por tanto  
que hemos recibido del Señor a tra- 
vés de la Iglesia. Muchas veces nos 
fijamos sólo en los defectos que en- 
contramos y otras veces conside-
ramos, como ocurre a menudo en  
nuestra propia familia humana, que  
la Iglesia hace lo que debe hacer 
y por tanto no tenemos nada que 

agradecer. Pero dar gracias a Dios 
y a nuestra madre la Iglesia es algo  
que debería salir espontáneo de 
nuestro corazón. Y pensando, ade-
más, especialmente, en la Iglesia 
diocesana.

Puede ser que en nuestra con-
ciencia de pertenencia a la Iglesia 
a menudo tengamos más presente  
nuestra comunidad parroquial o mo- 
vimiento, o incluso la Iglesia como 
familia universal, que nuestra Igle-
sia local, nuestra Iglesia dioce sana.

Por eso, hoy, Día de la Iglesia dio-
cesana, día por tanto de la dióce- 
sis de Terrassa, queremos expresar 
nuestro agradecimiento a esta dió- 
cesis que está formada por todos los  
que vivimos en una misma porción 
de la Iglesia universal. Fue el Señor 
Jesús quien, al enviar sus apóstoles  
al mundo entero, y después a sus su- 
cesores los obispos, los envió tam-
bién a formar estas comunidades 

que ellos presidieron como envia-
dos del Señor, y por las que dieron 
sus vidas.

Hoy es un día para tomar concien- 
cia de esta realidad de la Iglesia, 
para agradecerle al Señor este don,  
y para concienciarnos también de 
que la Iglesia aquí en la tierra, ade-
más de nuestra oración y nuestro 
agradecimiento que ciertamente  
son lo más importante, necesita 
también de medios humanos, ne-
cesita recursos económicos para  
llevar a cabo su misión en este mun- 
do. Hablamos, por tanto, de agra-
decimiento y de colaboración. Hoy 
las colectas de todas las parro-
quias e iglesias van destinadas al 
mantenimiento económico de la 
diócesis. En una situación de dificul- 
tades económicas para todos, es 
responsabilidad también de todos  
los que formamos parte de esta fa- 
milia diocesana colaborar con nues- 
tra dedicación y aportación econó- 
mica, en la medida de lo posible  
para cada uno. ¡Gracias a todos por  
vuestra comprensión y generosi-
dad!

Día de la Iglesia diocesana
CARTA DOMINICAL  † SALVADOR CRISTAU COLL

Obispo de Terrassa

http://www.cadenadepregaria.cat

