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Celebració del Corpus Christi
a la Catedral de Terrassa
◗ El diumenge dia 2 de
juny a les 7 de la tarda
Mons. Saiz Meneses
va presidir la celebració de l’Eucaristia a la
Catedral en la Solemnitat del Corpus Christi.
Concelebraren Mons.
Salvador Cristau, bisbe
auxiliar, i un bon nombre de preveres. Hi assistiren els seminaristes de la diòcesi. La
Capella de Música de
la Catedral acompanyà la celebració amb els seus cants i el poble fidel omplí el
temple. En acabar la missa tingué lloc la Processó amb el Santíssim Sagrament
pels carrers del centre de la ciutat. El recorregut estava ornamentat amb catifes
de flors que un bon nombre d’institucions eclesials i civils havien estat preparant
durant la tarda. La Processó es va cloure amb la Benedicció amb el Santíssim,
a l’interior de la Catedral.

GLOSSA

L

La compassió que actua

a crisi econòmica que sacseja la
nostra societat afecta especialment les famílies quan l’atur s’estén entre tots els seus membres, i això
també repercuteix a les escoles. Davant
aquesta problemàtica, una escola ha
posat en marxa un programa d’ajuda
solidària amb el qual vol evitar desequilibris econòmics que acabin generant
situacions d’exclusió social dins la pròpia comunitat educativa. Pretén recaptar aportacions per afrontar les necessitats més immediates i importants dels
infants de famílies que s’han quedat
sense feina i en molts casos també sense el subsidi d’atur. Pretén fomentar l’esperit de comunitat per ajudar a resoldre
la precarietat a què es veu abocat part
de l’alumnat.
Parteixen del convenciment que l’escola és una comunitat educativa integrada pels alumnes i els educadors, però també per les famílies, els monitors,
els voluntaris i un seguit de persones
i empreses. En un escrit als pares dels
alumnes diuen: «Des de l’àmbit escolar
fa temps que detectem casos que aboquen alumnes amb noms i cognoms a
l’exclusió. En la mesura que ens sentim

comunitat, no podem girar la cara a
aquestes realitats. Ens sentim amb
l’obligació de fer-hi front! Una part important dels recursos de l’escola ja s’apliquen a aquest alumnat. Però no és
suficient: cal seguir garantint uns mínims —el cas més clar és l’àpat del migdia— que l’economia de l’escola difícilment pot supor tar. Per aquest motiu
apel·lem a la vostra solidaritat tot fentvos cor responsables dels companys
dels vostres fills.»
En l’Evangeli, quan Jesús es troba
amb un necessitat, se’ns diu que se’n
compadeix i actua, s’acosta a la persona sense importar-li la condició, l’origen
o l’aspecte... Aquesta és la resposta
d’aquesta escola, d’una compassió que
no pot deixar de compartir el dolor i la
necessitat de l’altre. Perquè «els membres del cos que semblen més febles
són els més necessaris [...]. Per això,
quan un membre sofreix, tots els altres
sofreixen amb ell, i quan un membre és
honorat, tots els altres s’alegren amb
ell» (1Co 12,22.26). Així es fa comunitat. Comunitat educativa; comunitat de
persones; comunitat cristiana.
Enric Puig Jofra, SJ

Festa Major de Terrassa i Solemnitat
de Sant Pere i Sant Pau, apòstols
El proper diumenge dia 30 de juny Terrassa celebra la Festa Major en honor dels seus sants patrons, sant Pere, sant Cristòfor i sant Valentí. La festa es fa sempre el diumenge després del dia de Sant Pere que és patró de les
següents parròquies: Sant Pere de Terrassa, Sant Pere d’Octavià (de Sant Cugat del Vallès), Sant Pere de Rubí i Sant Pere de Vilamajor.

www.bisbatdeterrassa.org

ANEU MAR ENDINS

Falta un mes per a
Río de Janeiro 2013

J

a només falta un mes per a la Jornada Mundial
de la Joventut de Río de Janeiro. L’elecció del papa Francesc ha augmentat l’interès per aquesta
JMJ de 2013: el Sant Pare en presidirà els actes centrals. El seu portantveu, el pare Federico Lombardi
ha dit que aquest és l’únic viatge previst per a enguany a l’agenda pontifícia.
L’interès per la JMJ va agafar un nou impuls quan el passat Diumenge de Rams, el Papa convocà els joves a la gran cita i els convidà a preparar-se «sobre tot espiritualment» perquè la trobada
«sigui un signe de fe per a tot el món». Aquesta invitació i el fet que
es tracti del primer papa llatinoamericà de la història de l’Església,
ha fet augmentar considerablement l’estimació d’assistents —s’esperen 2,5 milions de pelegrins— i ha obligat a adaptar els preparatius i l’agenda del pontífex.
La presència del papa Francesc servirà, a més a més, per a subratllar tres aspectes de la Jornada. Primer de tot, el protagonisme
que s’havia decidit de donar al medi ambient, ja abans que, en la
missa d’inici de pontificat, el Sant Pare parlés de la urgència de
custodiar la creació, obra de Déu posada al servei de l’home.
En segon lloc s’espera que el Papa posi l’accent en la dimensió missionera de la Jornada, posada de manifest en el lema «Aneu
i feu deixebles de tots els pobles» i pel fet que la JMJ anirà precedida d’una Setmana Missionera.
En tercer lloc, la dimensió social de l’encontre, un aspecte que
el Papa tractarà perquè és al centre de les seves preocupacions.
El llegat de la JMJ a la ciutat de Río de Janeiro es concretarà en el
projecte titulat «Passaport de ciutadania». Aquest projecte ja està
en marxa i consisteix en un esforç per a acollir els nens del carrer en diverses obres; per això un autobús es desplaça per tota la
ciutat atenent els nens que no tenen família i viuen als carrers.

E

l Papa arribarà a Río el dijous 25 de juliol i serà acollit a
la platja de Copacabana. L’endemà, en aquest mateix lloc,
participarà en el Via Crucis. El dissabte 27 els joves aniran
al barri de Guaratiba, que serà l’escenari de la Vetlla de pregària
i de l’Eucaristia del diumenge, que inclou l’enviament dels joves
com a testimonis de Jesucrist en el món d’avui. Durant aquests
dies estan previstos un homenatge al beat Joan Pau II —creador
de les JMJ de qui s’anuncia la canonització aquest any mateix—,
el lliurament de les claus del ciutat al Papa i la inauguració d’un
centre de rehabilitació de drogodependents.
La llunyania geogràfica del lloc on se celebra aquesta JMJ i la
crisi econòmica fan impossible per a molts joves de viatjar a Río.
Per això hem pensat de viure la JMJ de Río, però des de la nostra
comarca del Vallès Oriental. I així, aquells mateixos dies i en contacte espiritual i televisiu amb els actes d’aquella ciutat, joves
cristians de totes les diòcesis catalanes ens reunirem a Llinars del
Vallès. La Delegació de Pastoral de Joventut de la nostra diòcesi,
en col·laboració amb el Secretariat Interdiocesà de Joventut, ja està preparant la trobada i ofereix informació als joves que s’interessin per ella. A d’altres punts d’Espanya s’estan cursant iniciatives com la nostra. Us convido, doncs, benvolguts joves, a Llinars
del Vallès el cap de setmana del 27 i el 28 de juliol vinent per a
sintonitzar amb el Papa i amb els joves de Río.
† Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa
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JESÚS DE NATZARET

LEX ORANDI, LEX CREDENDI

El Parenostre (V)

Hi va haver un home enviat
per Déu, anomenat Joan...

Que es faci la teva voluntat

Q

ue es faci la teva voluntat aquí
a la terra com es fa en el cel».
En les paraules d’aquesta petició, apareixen clarament dues coses:
hi ha, primer, una voluntat de Déu amb
nosaltres i a favor nostre, que cal que sigui norma
del nostre voler i ser. I, segon, l’essència del cel és
que allà es fa inviolablement la voluntat de Déu. Amb
altres paraules: allà on s’acompleix la voluntat de
Déu, allà és el cel. La terra esdevé cel quan aquesta voluntat es compleix, i en la mesura en què es compleix. Per això demanem que la terra es torni com el
cel, que la terra sigui cel.
La identificació amb la voluntat del Pare és el fonament de vida de Jesús. La unitat de voluntat amb
el Pare és pròpiament el nucli del seu ésser. En aquesta petició del parenostre ressona sobretot el combat
apassionat de Jesús a la muntanya de les Oliveres
(Mt 26,39-42). L’autor de la carta als Hebreus ha vist
amagat en aquesta agonia de Getsemaní el nucli del
misteri de Jesús (He 10,5ss.).
I ara entenem també millor que Jesús sigui el cel
en el sentit més profund i propi: ell, en el qual i pel qual
es fa del tot la voluntat de Déu. Crist ens agafa i ens
puja a ell i dins ell, i en la comunió amb ell aprenem
també a fer la voluntat de Déu. Per això en aquesta
tercera petició del parenostre demanem, en darrer terme, d’estar sempre a prop seu, a fi que el pes de la
voluntat de Déu superi el del nostre egoisme.

«

◗ LUCÍA MENCOS

Crida pel canvi

L

a Lucía Mencos i la Camila
de Ros, estudiants de
publicitat i relacions
públiques i de psicologia,
respectivament, han guanyat
el premi al millor clipmetratge,
que atorga cada any Mans
Unides amb l’objectiu de
fomentar la solidaritat entre
els més joves a través del
cinema, la creativitat i les
noves tecnologies. El jurat
es va decidir pel vídeo Crida
pel canvi i el premi és un viatge
a l’Equador, on gravaran
un documental amb la cineasta
Chus Gutiérrez sobre
la tasca de cooperació al
desenvolupament que realitza
Mans Unides en aquell país.
Què reflectiu en el clip?
És un tràiler del que podria ser
un moviment de canvi social,
que despertés joves i adults
a reivindicar les injustícies dels
més desafavorits. Volíem cridar
l’atenció perquè s’han d’oferir
solucions, donar l’oportunitat
a aquestes persones perquè
expressin el seu inconformisme
i fer-les sentir fortes per canviar
el món.

Els valors són fàcils de
transmetre a través d’un vídeo?
«Una imatge val més que mil
paraules» és una frase plena
de sentit quan has de fer
un curt. Transmetre valors
i aconseguir que la gent els
interioritzi no és fàcil, però
el mitjà audiovisual ajuda
perquè molta gent entengui
el teu missatge. I si els vídeos
són a internet, molt millor.
Com faríeu un vídeo
per a l’Església?
Un vídeo per a tots els públics
seria difícil, perquè el pes dels
valors canvia amb l’edat. Si
n’haguéssim de fer un per als
de la nostra edat, intentaríem
enfocar el cristianisme
mostrant la seva faceta més
jove: trobades de joves al món,
voluntariat, xerrades... La part
de compartir la fe, en el cas
dels joves, és la més atractiva.
Òscar Bardají i Martín

E

ra el papa Joan XXIII un profeta que
alenà l’esperança d’un món nou on
regnés la justícia i la pau. És el Papa de la Pacem in terris. El 3 de juny de fa
50 anys va morir, estimat per cristians i no
cristians: li deien «el Papa bo». En ser nomenat Papa va tenir un somni: convocà el Concili Vaticà II, que va ser una nova Pentecosta per acostar l’Església al món actual. Reclamava l’aggiornamento per a
l’Església, demanant que fos «una font enmig de la plaça» i no pas un museu, ple d’obres d’art.
Angelo Giuseppe Roncalli, nascut en una família camperola, amb una sòlida formació intel·lectual, basada en
les fonts —la Sagrada Escriptura i els Pares de l’Església—, sempre va conservar la senzillesa i la saviesa del
camp. Sobretot la saviesa del cor. Fem memòria d’una
anècdota del papa Roncalli que ens posa en camí de renovació: «Jo vaig saltar de la barca i camino entre les onades. Arribarà la nit, la tempesta i la por, però no hem de
retrocedir. L’Església està cridada a sortir a trobar el món».
No som un club d’amics de Jesús tancats en el Cenacle.
La força i la llum de l’Esperit Sant ens fa sortir a fora i
ser testimonis de l’Evangeli enmig del nostre món: «Jo
faig que tot sigui nou» (Ap 21,5).
P. Ignasi Ricart, claretià

LECTURES MISSA DIÀRIA

Joseph Ratzinger-Benet XVI
(Jesús de Natzaret, 1a part, Ed. Claret)

I SANTORAL
Accés al Breviari

ISCREB

Teologia, Bíblia i
Diàleg Interreligiós
(Presencial i per internet)
—Curs monogràfic: «Els grans eixos del pensament
de Jorge Mario Bergoglio (Papa Francesc)». A càrrec del Dr. Francesc Torralba. Dies: 2, 5, 9 i 12 de
setembre, de 18 a 21 h. Matrícula de l’1 al 26 de juliol i el 2 de setembre.
—Primer cicle: Batxillerat en Ciències Religioses (3
anys). Presencial i virtual.
—Segon cicle: Llicenciatura en Ciències Religioses.
(2 anys). Presencial i virtual.
Especialitats: a) Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural (presencial); b) Teologia bíblica (presencial);
c) Identitat cristiana i diàleg (virtual).
—Curs bàsic de Bíblia (1 any). Presencial i vir tual.
Consta de totes les assignatures de Bíblia del primer cicle. Ofereix una visió àmplia d’Escriptura.
—Curs bàsic del fet religiós (1 any). Presencial i virtual. Aquest curs ofereix una aproximació al fet religiós de forma interdisciplinar, comptant amb les
aportacions de les diferents ciències de la religió.
Cursos a Terrassa i Sant Feliu (Sant Boi). Els dilluns de
19 a 21.30 h.
Cursos per a l’obtenció de la DECA. Capacita mestres
i professors per a la docència de la religió a educació infantil, primària i secundària (per internet).
Informacions i matrícula: De dl. a dv., de 17 a 21 h.
L’horari de les classes presencials és de 18.30 a
21 h (c/ Diputació 231, 08007 Bcn - tel. 934 541
963 - Fax 933 237 373 - secretaria@iscreb.org - secretaria_virtual@iscreb.org - www.iscreb.org).
Període de matrícula de l’ISCREB: Presencial del 3
al 20 de setembre / Virtual del 3 al 27 de setembre.

24.

Dilluns (lit. hores: 4a setm.) [Is 49,1-6 / Sl
138 / Ac 13,22-26 / Lc 1,57-66.80]. Naixement
de sant Joan Baptista, fill de Zacaries i Elisabet,
parent i precursor del Senyor.

25. 쮿 Dimarts [Gn 13,2.5-18 / Sl 14 / Mt 7,6.1214]. Sant Pròsper d’Aquitània, bisbe; sant Guillem (†1142), abat; santa Oròsia, vg. i mr.
26. 쮿 Dimecres [Gn 15,1-12.17-18 / Sl 104 / Mt
7,15-20]. Sant Pelai o Pelagi, noi mr. de la castedat, a Còrdova (925), nat a Galícia, venerat
a Oviedo; sants Joan i Pau (Joanipol), germans
mrs.; sant David, ermità (s. V); sant Josepmaria
Escrivà de Balaguer (Barbastre 1902 - Roma
1975), prev., fund. Opus Dei.
27. 쮿 Dijous [Gn 16,1-12.15-16 (o més breu: 16,
6b-12.15-16) / Sl 105 / Mt 7,21-29]. Sant Ciril
d’Alexandria (370-444), bisbe i doctor de l’Església; Mare de Déu del Perpetu Socors, patrona de la Seguretat Social i del cos de sanitat.
28. 쮿 Divendres [Gn 17,1.4-5.9-10.15-22 / Sl 127 /
Mt 8,1-4]. Sant Ireneu (s. II), bisbe de Lió i mr.,
deixeble de Policarp d’Esmirna; sant Pau I, papa (757-767); sant Argimir, monjo i mr.; santa
Marcel·la, mr.
29. 쮿 Dissabte [Ac 12,1-11 / Sl 33 / 2Tm 4,6-8.
17-18 / Mt 16,13-19]. Sant Pere (o Quefes),
de Betsaida, i sant Pau (o Pol), de Tars, apòstols, puntals de l’Església (s. I); santa Maria,
mare de Joan-Marc; sant Cir, bisbe de Gènova.
30. 쮿 † Diumenge vinent, XIII de durant l’any (lit. hores: 1a setm.) [1Re 19,16b.19-21 / Sl 15 / Gl
5,1.13-18 / Lc 9,51-62]. Sants protomàr tirs
de Roma, en temps de Neró (s. I); sant Marçal de
Llemotges, bisbe; santa Emiliana, vg.
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DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY
◗ Lectura de la profecia de Zacaries (Za 12,10-11;13,1)

◗ Lectura del libro del profeta Zacarías (Za 12,10-11;13,1)

Això diu el Senyor: «Abocaré sobre el llinatge de David i sobre els habitants de Jerusalem un esperit d’afecte i de benvolença. Llavors miraran aquell que han traspassat: faran per ell un dol, com el que es fa
per la mort d’un fill únic, ploraran amargament per ell, com es plora la
mort del primer fill. Aquell dia hi haurà a Jerusalem un dol tan gran com
el d’Hadad-Remmon a la plana de Maguedó.
Aquell dia, un doll d’aigua abundant rentarà els pecats i les immundícies de la casa de David i dels habitants de Jerusalem.»

Así dice el Señor: «Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los
habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, harán llanto como llanto por el hijo
único, y llorarán como se llora al primogénito. Aquel día será grande
el luto de Jerusalén, como el luto de Hadad-Rimón en el valle del Meguido.
Aquel día se alumbrará un manantial, a la dinastía de David y a los
habitantes de Jerusalén, contra pecados e impurezas.»

◗ Salm responsorial (62)

◗ Salmo responsorial (62)

R. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.

R. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

Vós, Senyor, sou el meu Déu; jo us cerco. / Tot jo tinc set de
vós, / per vós es desviu el meu cor, / com terra eixuta sense una gota d’aigua. R.

Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. / Mi alma está sedienta de ti; / mi cuerpo tiene ansia de ti, / como tierra reseca, agostada, sin agua. R.

Jo us contemplava al vostre santuari / quan us veia gloriós
i poderós. / L’amor que em teniu val més que la vida; /
per això els meus llavis us lloaran. R.

¡Cómo te contemplaba en el santuario / viendo tu fuerza y
tu gloria! / Tu gracia vale más que la vida, / te alabarán mis
labios. R.

Que tota la vida us pugui beneir / i alçar les mans lloant el
vostre nom. / Saciat del bo i millor, / us lloaré amb el goig
als llavis. R.

Toda mi vida te bendeciré / y alzaré las manos invocándote. / Me saciaré como de enjundia y de manteca, / y mis labios te alabarán jubilosos. R.

Perquè vós m’heu ajudat, / i sóc feliç sota les vostres ales. /
Porque fuiste mi auxilio, / y a la sombra de tus alas canto
La meva ànima s’ha enamorat de vós, / em sosté la vostra Jesús portant la creu. Pintura con júbilo; / mi alma está unida a ti / y tu diestra me sostiemà. R.
atribuïda a El Greco o a la seva ne. R.
escola, MNAC (Barcelona)

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia (Ga 3,26-29)

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (Ga 3,26-29)

Germans, tots vosaltres, perquè heu cregut, sou fills de Déu en Jesucrist.
Tots els qui heu estat batejats per unir-vos a Crist, us heu revestit de
Crist. Ja no compta ser jueu o grec, esclau o lliure, home o dona. Tots
sou una sola cosa en Jesucrist. I si vosaltres sou de Crist, sou descendència d’Abraham, hereus de les promeses.

Hermanos:
Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis
incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya
no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y
mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois
descendencia de Abrahán y herederos de la promesa.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,18-24)

◗ Lectura del evangelio según san Lucas (Lc 9,18-24)

Una vegada que Jesús es trobava pregant en un lloc apartat, se li acostaren els deixebles, i els preguntà: «Qui diu la gent que sóc, jo?» Ells li
respongueren: «Uns diuen que sou Joan Baptista, altres que sou Elies,
altres que ha ressuscitat un dels profetes antics». Llavors els preguntà:
«I vosaltres, qui dieu que sóc?». Pere li respongué: «El Messies, l’Ungit
de Déu». Però ell els prohibí severament que diguessin això a ningú, i els
deia: «El Fill de l’home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i ressuscitarà el tercer dia.»
I deia a tothom: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix,
que prengui cada dia la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la
seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi, la salvarà.»

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos contestaron:
«Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a
la vida uno de los antiguos profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?» Pedro tomó la palabra y dijo: «El Mesías de Dios».
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: «El Hijo
del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos,
sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día.»
Y, dirigiéndose a todos, dijo: «El que quiera seguirme, que se niegue
a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el
que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi
causa, la salvará.»

COMENTARI

E

Sou el Messies, l’Ungit de Déu

l text evangèlic ens relata un
episodi important en la vida
de Jesús, de fet, marcarà un
abans i un després en l’ensenyament i en les circumstàncies de la
predicació de Jesús. Mateu i Marc
situen aquest episodi a la població de Cesarea de Felip, al nord de Galilea, en
territori fronterer amb el Líban, al peu de la ser ralada de l’Hermon; un lloc d’estiueig en aquella època. Lluc diu que era «un lloc apartat». De
fet, Jesús s’ha retirat de l’escenari habitual de la
seva predicació; ha volgut prendre’n distàncies.
En un context de recés i pregària, Jesús vol
avaluar el que els deixebles han comprès i assi-

milat fins aleshores. Mentre que la gent ha captat el rerefons profètic de la predicació de Jesús
i el comparen amb Joan Baptista o un dels profetes antics, Pere i els altres deixebles hi han
copsat «el Messies, l’Ungit de Déu». Amb aquesta declaració s’acosten més al misteri de Jesús,
però no del tot.
El Messies era esperat com una figura humana victoriosa que, en nom de Déu i amb la seva
força, havia d’implantar el regnat de Déu enmig
d’Israel per la força de les armes, com l’antic David, o bé la pràctica absoluta de la Llei de Moisès, com ho esperaven alguns grups religiosos,
entre ells els fariseus. Jesús no fa ni una cosa
ni l’altra, i per això el títol tradicional de Messies

no li escau del tot. Ell mateix ho complementa
parlant del Fill de l’Home: una figura divina que,
segons Jesús, patirà i serà rebutjat, però que Déu
restablirà i exaltarà, com ho havia anunciat Isaïes
del Ser vent del Senyor.
La persona i el missatge de Jesús comporta la creu per a ell i els seus seguidors. És en
la pregària que Jesús ho comprèn, i d’on extreu
les forces per dur-ho a terme. Jesús és el Messies perdedor, exaltat per Déu després de la
mort; l’Ungit de Déu que s’ha fet servent i fill de
l’home per salvar-nos amb l’ofrena de la seva vida, per tal que nosaltres seguim les seves petjades.
Jordi Latorre, SDB
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VIDA DIOCESANA
◗ ACTIVITATS DEL SR. BISBE
Aquest dissabte dia 22, a les 11.30 h. Celebra l’Eucaristia i ordena de diaca el P. José Luis Navarro Santotomás, salesià, a la parròquia de Sant Oleguer de Sabadell.
A les 20 h. Celebra l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a la parròquia del Sagrat
Cor de Sabadell.
Aquest diumenge dia 23, a les 12.30 h. Celebra l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació
a la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola del Vallès.
Dimarts dia 25 i dimecres dia 26. Participa en la reunió de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola, a Madrid.
Dissabte dia 29, a les 11.30 h. Celebra l’Eucaristia en
la festa patronal de la parròquia de Sant Pere de Rubí.
A les 20 h. Celebra l’Eucaristia i administra el sagrament de la Confirmació a la parròquia de Sant Martí
de Cerdanyola.

TAÜLL, publicació sobre el patrimoni
eclesial de Catalunya
Si us interessa conèixer
el Patrimoni eclesial dels
bisbats amb seu a Catalunya (arquitectura, escultura, pintura, retaules,
catedrals, esglésies i museus) així com la seva
protecció i custòdia, ho
trobareu a: TAÜLL, butlletí quadrimestral, imprès
en unes 45 pàgines en paper estucat i quadricromia. La subscripció anual (3 números a l’any) és
de 12 E. Podeu informar-vos a la Delegació de Patrimoni del Bisbat de Terrassa i al web: www.cataloniasacra.cat.

Diumenge dia 30, a les 10 h. Celebra l’Eucaristia a la
Catedral en honor dels sants patrons de la ciutat de
Terrassa, sant Pere, sant Cristòfor i sant Valentí en la
Festa Major de la ciutat.

Lliurament de premis del Concurs Bíblic Universitari.
El dimarts dia 28 de maig el Sr. Bisbe de Terrassa va
presidir el lliurament de premis del Concurs Bíblic Universitari a l’església de la Mare de Déu del Roser de
Cerdanyola. Va estar acompanyat pel Sr. Jaume Vernet, membre del Grup Avant de Terrassa de la Federació de Cristians de Catalunya i per Mn. Josep Monfort,
responsable del SAFOR, organitzadors del concurs. Cada vegada són més els universitaris que participen en
el concurs.
◗ AGENDA
Camp internacional de treball a Caldes de Montbui.
Construcció d’un Oratori de pedra al parc de la Casa
Mare de Déu de Montserrat. Del 12 al 22 d’agost, per
a nois entre 18 i 35 anys. (preu: 100 E) Informació:
tel. 685 499 827; e-mail: cpcrcaldes@gmail.com.

◗ NOTÍCIES

Trobada de final de curs de la formació de preveres joves. El dilluns dia 27 de maig, a la parròquia de Sant
Joan de Campins (arxiprestat del Montseny) tingué lloc
la trobada de final de curs de la formació de preveres
joves amb el Sr. Bisbe i el Sr. Bisbe auxiliar.

El Sr. Bisbe presideix la festa de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar. El migdia del diumenge dia 26 de maig,
Solemnitat de la Santíssima Trinitat, Mons. Josep Àngel Saiz presidí la celebració de l’Eucaristia amb motiu
de la festa de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar, que
es custodia a la parròquia de Sant Pere de Terrassa.
La missa se celebrà als jardins de les Esglésies romàniques i fou seguida d’una processó pels carrers del
voltant. Hi assistiren el Sr. Alcalde de Terrassa amb varis regidors i un delegat de l’alcalde de Canjáyar.

nyat per Mn. Francesc Catarineu, rector, i pel P. Enric
Puig SJ, secretari de la Fundació Escola Cristiana, entre d’altres preveres.

Benedicció d’un mosaic del
beat Josep Tous a Sabadell.
El dimar ts dia 28 de maig,
amb motiu de la festa del
beat Josep Tous, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe diocesà, va beneir un mosaic del beat P. Josep Tous
que ha estat col·locat a l’entrada del col·legi de la Mare
del Diví Pastor, a la ciutat de
Sabadell, regentat per les religioses Caputxines de la
Mare del Diví Pastor, fundades pel beat. La benedicció
tingué lloc dintre de la missa celebrada a la parròquia
de la Santíssima Trinitat. El Sr. Bisbe va estar acompa-

Recés per a famílies. Diumenge dia 14 de juliol (d’11
a 18 h). Dirigit pel P. Hernán Pereda CPCR i la Gna.
Maria Lourdes CPCR. Lloc: Casa Mare de Déu de Montserrat, Caldes de Montbui, tel. 938 654 496.
Exercicis espirituals per a homes. Del dijous 18 al diumenge 21 de juliol. Dirigits pel P. Hernán Pereda CPCR.
Lloc: Casa Mare de Déu de Montserrat, Caldes de
Montbui, tel. 938 654 496.
◗ BISBATS DE CATALUNYA
Exercicis espirituals per a preveres. Organitzats per
l’Associació de preveres del Pradó de Catalunya i Balears. Anunciar als pobres la riquesa de Jesucrist. Dirigits pel pradosià José Joaquín Castellón Martín, prevere de l’Arxidiòcesi de Sevilla. Lloc. Col·legi Claver, de
Raïmat. Finca Vallfonda s/n (Ctra. d’Osca km 107)
25111 Raimat, Lleida. Del diumenge 25 de juliol (sopar) al dissabte 31 d’agost (esmorzar). Inscripcions
(abans del 31 de juliol): Pepe Baena Iniesta, Plaça
de l’Església 1, 08401 Granollers; tel.: 625 901 520;
e-mail: pepbaena@gmail.com.

REMAD MAR ADENTRO

Falta un mes para Río de Janeiro 2013

Y

a sólo falta un mes para la Jornada Mundial de
la Juventud de Río de Janeiro. La elección del papa Francisco ha aumentado el interés por esta
JMJ de 2013, cuyos actos centrales presidirá el Papa. Su portavoz, el padre Federico Lombardi ha dicho
que este es el único viaje previsto para este año en
la agenda pontificia,
El interés por la JMJ de Río tomó nuevo impulso cuando el pasado Domingo de Ramos, el Papa emplazó a
los jóvenes para la gran cita y les invitó a prepararse,
«sobre todo espiritualmente», para que el encuentro
«sea un signo de fe para el mundo entero». Esta invitación y el hecho de que se trate del primer papa latinoamericano de la historia de la Iglesia, ha aumentado
considerablemente la estimación de asistentes —se
esperan 2,5 millones de peregrinos— y ha obligado a
adaptar los preparativos y la agenda del pontífice.
La presencia del papa Francisco servirá, además,
para subrayar tres aspectos de la Jornada. En primer
lugar, el protagonismo que se había decidido dar al medio ambiente, ya antes de que, en la misa de comienzo del pontificado, el Santo Padre hablara de la urgencia de custodiar la Creación, la obra de Dios puesta
al servicio del hombre.

En segundo lugar, se espera que el Papa haga hincapié en la dimensión misionera de la Jornada, puesta ya de manifiesto por el lema «Id y hacer discípulos
a todos los pueblos» y por el hecho de que la JMJ vaya a estar precedida por una Semana Misionera.
En tercer lugar, la dimensión social del encuentro,
aspecto que el Papa tratará porque está en el centro de sus preocupaciones. El legado de la JMJ en la
ciudad de Río de Janeiro se concretará en el proyecto titulado «Pasaporte de ciudadanía». Este proyecto
ya está en marcha y consiste en un esfuerzo por acoger a los niños de la calle en diversas obras; para
ello, un autobús se desplaza por toda la ciudad atendiendo a los niños que no tienen familia y viven en las
calles.
El Papa llegará a Río el jueves 25 de julio y será
acogido en la playa de Copacabana. Al día siguiente
en ese mismo lugar participará en el Via Crucis. El sábado 27 los jóvenes se dirigirán al barrio de Guaratiba, que será el escenario de la Vigilia de oración y de
la Eucaristía del domingo, que incluye el envío de los
jóvenes como testigos de Jesucristo en el mundo de
hoy. Durante esos días están previstos un homenaje
al beato Juan Pablo II —creador de las JMJ, cuya ca-

nonización se anuncia para este mismo año—, la entrega de las llaves de la ciudad al Papa y la inauguración de un centro de rehabilitación de drogodependientes.
La lejanía geográfica del lugar de celebración de
esta JMJ y la crisis económica hacen imposible para
muchos jóvenes viajar a Río. Por ello, hemos pensado en vivir la JMJ de Río, pero desde nuestra comarca
del Vallès Oriental. Y así, aquellos mismos días, y en
contacto espiritual y televisivo con los actos de aquella ciudad, nos reuniremos jóvenes cristianos de todas las diócesis catalanas en Llinars del Vallès. La Delegación de Pastoral de Juventud de nuestra diócesis
en colaboración con el Secretariado Interdiocesano
de Juventud ya está preparando el encuentro y ofrece información a los jóvenes interesados. En otros
puntos de España están en curso iniciativas semejantes a la nuestra.
Os invito, pues, queridos jóvenes, a Llinars del Vallès en el fin de semana del 27 y el 28 del próximo julio para sintonizar con el Papa y con los jóvenes de
Río.
† Josep Àngel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
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