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Sigues apòstol!
La propera setmana, del 25 al 30 de juliol,
la Delegació de Pastoral de Joventut de la
diòcesi organitza per primera vegada uns
campaments per a adolescents en el
Seminari de Tortosa, adreçat als adolescents entre 1r i 3r d’ESO. M’ha agradat el títol que han posat a aquesta nova activitat que s’incorpora a les propostes dio
cesanes per a l’estiu: Be apostle, en anglès,
és a dir, sigues apòstol. Voldria dedicar-li
aquesta reflexió.
A vegades pot donar la impressió que això
de ser cristià és quelcom que pot sonar a
avorrit, a pesat, sobretot entre els adolescents i els joves. Com si viure la fe fos seguir tot un conjunt de normes feixugues
i que oprimeixen i no deixen viure amb llibertat. Almenys són crítiques que a vegades hem sentit. No dic que siguin veritat,
ni molt menys, però són coses que s’escolten.
Dic això perquè penso que aquesta activitat, que s’organitza per primer vegada,
pot trencar aquestes impressions negatives que es tenen. El campament està
organitzat tenint Jesucrist com a centre
de tot, experimentant que Ell és el camí,
la veritat i la vida. I això fer-ho a través de
l’Eucaristia, les estones de pregària i adoració i les catequesis que s’aniran fent al
llarg de la setmana. De fet, aquest campament neix, com diuen els organitzadors, «amb la vocació de propiciar que els
joves tinguin un encontre personal amb
el Senyor, per esdevenir apòstols del Crist
en el nostre món».
I per assolir aquest objectiu, les activitats
que organitzen són molt variades i divertides, apropiades per a la gent més jove. No
estaran tot el dia tancats sinó que també tindran activitats per jugar, per córrer,

Seminari de Tortosa

es faran excursions, jocs d’aigua, gimcanes i, fins i tot, hi haurà piscina també.
Es tracta de tot un conjunt de propostes
que, ben segur, volen ajudar a descobrir
que viure la vida com a cristians i posant
el Senyor en el centre fa viure amb sentit,
amb alegria, amb goig, amb veritable
companyonia, sentint-se formant part
d’una Església que és jove i vol arribar als
joves a partir de propostes engrescadores i properes a les seves realitats concretes.
D’aquesta manera, la Delegació de Joventut, que organitza cada any el pelegrinat
ge diocesà de joves, i que enguany s’unirà
al Pelegrinatge Europeu de Joves a Santiago de Compostel·la, entre els dies 1
i 7 d’agost, incorpora també a partir d’aquest estiu una activitat més específica per als adolescents. Una activitat que

manté el mateix objectiu que tot el que
organitza la Delegació, és a dir, ajudar els
adolescents i joves a créixer i madurar
com a cristians, membres de l’Església, a
través d’un encontre amb el Senyor que
els pot transformar per tal que esdevinguin veritables apòstols enmig dels seus
companys i amics.
Personalment participaré com a bisbe
diocesà per primera vegada en el Pele
grinatge Europeu de Joves a Santiago,
acompanyant els nostres joves, però em
faré present també, i amb molt de gust,
en aquest primer campament per a adolescents que, estic segur, ajudarà els participants a descobrir que viure com a cristians és més divertit i agradable del que
molts es pensen. I demano a tots els diocesans que preguem i encomanem especialment aquestes activitats adreçades
als joves de la nostra jove diòcesi.
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E N T R E V I STA

G LOS SA

Vocació
de servidor

Reconeixement agraït

IGNASI MIRANDA
L’any 1993, quan acabava la carrera
de Periodisme, l’Ignasi Miranda es va
plantejar com podia integrar la seva vocació de comunicador en la del
servei a l’Església des de l’evangelització i el testimoni de batejat. «Vaig anar
notant que Déu em demanava ser diaca —afirma—, i després la meva resposta es va anar formant de manera
progressiva molts anys després, des
del discerniment i sentint la veu del Senyor». Avui diumenge, a les 19 h, el periodista de Ràdio Estel i director de La Missa
de TVE Catalunya, i pare de família, Ignasi Miranda, serà ordenat diaca pel cardenal Joan Josep Omella a la parròquia
de Santa Cecília (Pg. Sant Gervasi, 66. Bcn).
Per què creus que pots fer un bon servei a l’Església, com a diaca?
Perquè Déu m’ha donat capacitats ben
diverses, des del servei d’organista en
algunes parròquies fins a l’organitza
ció cada setmana de la Missa de TVE
Catalunya, passant per la meva especialització en temàtica religiosa com a
periodista i per l’obertura a donar sentit
de servei caritatiu a totes les meves
obligacions. Soc limitat i imperfecte però, com a diaca, que vol dir «servidor»,
el Senyor obre una porta a la millora
en l’aprofitament dels meus talents.
Com viviu l’ordenació a la família?
Amb normalitat i alhora amb certa il·
lusió, ja que tots em veuen content de
fer aquest pas. Tenint en compte que la
meva preparació per al diaconat ha estat llarga i que em dedico des de fa molts
anys a servir l’Església des de la pastoral i des de la condició de periodista,
l’ordenació no ha sorprès, ja que es veu
com una realitat que havia d’arribar.
Per què tens motius per donar gràcies
a Déu?
Sobretot perquè m’ha donat força per
superar obstacles, per aixecar-me de
les caigudes i per desenvolupar els dons
diversos i multiformes que he rebut d’Ell.
També agraeixo Déu que m’hagi donat
una esposa i uns fills que, malgrat les dificultats, m’han acompanyat i m’han
ajudat.
Òscar Bardají i Martín

Arribà, encara menor d’edat, del nord
d’Àfrica. Sol, sense cap lligam familiar,
superà situacions diverses, complexes i incertes alhora, i gens favorables, fins i tot perilloses, pel desenvo
lupament personal d’un adolescent.
Finalment, passà a ser tutelat per
una fundació dedicada a l’acolliment
de joves en situacions de desempara. Ha seguit un itinerari d’integració
i de formació amb decisió i bona voluntat. Els educadors consideren,
també, que amb bon aprofitament.
Un d’ells, des d’una entitat eclesial que
ofereix formació, entre d’altres serveis, s’implicà molt perquè aconseguís el nivell previst i l’acompanyà
en els moments de desànim. Una de
les darreres etapes d’aquest període la va viure en una família cristiana —matrimoni i tres fills— que li oferí
un acolliment que ell valora molt positivament. La família també coincideix en la bondat de l’experiència.
«Doneu gràcies en tota ocasió. Això
és el que Déu vol de vosaltres en Jesucrist» (1Te 5,18).
Fa uns mesos, poc després de complir els vint anys, obtingué la preuada
documentació que li permetia signar
un contracte de treball que, afortunadament, obtingué ben aviat. Treba-

ENRIC PUIG JOFRA, SJ

llar amb contracte li possibilità llogar un pis conjuntament amb uns
companys; viure sota la seva pròpia
responsabilitat i decisió. També disposar d’un compte en una entitat
bancària, fer operacions en el caixer
automàtic, coses tan habituals a les
quals no havia tingut mai accés, que
significaven la normalitat anhelada
per ell i, el que visqué amb més joia,
fer arribar als seus pares una part del
sou guanyat. Prou que ho necessiten
i prou que ell ho sap.
Per a aquest noi, per la seva manera de ser i de pensar, ha arribat l’hora
de l’agraïment. Un agraïment que no
quedi en les paraules. Quantes vegades els hi ha manifestat verbalment el
seu reconeixement per tot el que han
fet per ell. És l’hora dels fets. Vol organitzar un àpat i convidar-hi el professor
i el matrimoni esmentats. «Contempleu ara el que ha fet amb vosaltres i
proclameu amb força el vostre agraïment. Beneïu el Senyor que fa justícia i
enaltiu el Rei dels segles» (Tb 13,7).
El dia del reconeixement agraït
s’apropa. Dia important per al noi del
nord d’Àfrica que, encara menor, arribà en una pastera i trobà acolliment i acompanyament. Trobà persones que saben estimar i servir.

LEX ORANDI , LEX CREDENDI

Escuela de la Acogida
HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones
El Papa, en el festival del X Encuentro
Mundial de las Familias, afirmó que
las familias acogedoras «siempre
encuentran espacio para los demás», dan esperanza y calor a la sociedad.
En una de las visitas del Señor a Marta y María, las hermanas de Lázaro,
lo acogieron con inmenso gozo. Él va
a casa de sus amigos; siempre da el
primer paso en el amor que nos tiene
a cada uno de nosotros. Ellas responden con el amor que han recibido (cfr.
Lc 10,38-42).
Atienden al Amigo y al Maestro lo
mejor que saben, cada una como es.
María se sienta a sus pies para escucharlo; no quiere perderse ninguna
de sus palabras. «Cuando Él viene a
visitarnos en nuestra vida, su presencia y su palabra vienen antes que todo». Marta que tenía el carisma de la

hospitalidad, estaba ocupada en el
servicio.
«El Señor siempre nos sorprende:
cuando empezamos a escucharlo
realmente, la sabiduría del corazón
reside precisamente en saber —conjugar— estos dos elementos: la “contemplación” y la “acción”» (Ángelus,
21.06.19).
Santo Tomás Moro exhortaba a ser
a la vez Marta y María, a procurar que
toda nuestra actividad exterior sea
por Él, y por amor a Él, a todos los que
le acompañan. «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).
Que con el cuidado maternal de
María, amemos y sirvamos a Dios y a
nuestros hermanos, y, en la escucha
del Señor, seamos artesanos de paz
y de esperanza.»



Lectures
de la missa
diària
i santoral
18. K Dilluns (lit. hores: 4a setm.)
[Mi 6,1-4.6-8 / Sl 49 / Mt 12,38-42].
Sant Frederic, bisbe d’Utrecht
i mr.; santa Marina, vg. i mr.; santa Simforosa i els seus 7 fills, mrs.
19. K Dimarts [Mi 7,14-15.18-20 /
Sl 84 / Mt 12,46-50]. Santa Àurea,
vg. i mr. a Sevilla; sant Símmac,
papa (sard, 498-514); beat Pere
de Cadireta, dominicà, de Moià.
20. K Dimecres [Jr 1,1.4-10 / Sl 70 /
Mt 13,1-9]. Sant Elies, profeta (s. IX
aC); sant Torlaci, bisbe; sants
Pau i Sisenand, diaques i mrs. a
Còrdova; santa Margarida, vg.
i mr.; santa Liberata, vg. i mr.

21. K Dijous [Jr 2,1-3.7-8.12-13 / Sl
35 / Mt 13,10-17]. Sant Llorenç de
Bríndisi (1559-1619), prev. caputxí i dr. de l’Església. Sant Daniel,
profeta (s. VII-VI aC); santa Pràxedes, vg.
22. Divendres [Ct 3,1-4a (o bé:
2Co 5,14-17) / Sl 62 / Jn 20,1.11-18].
Santa Maria Magdalena (de
Magdala), deixebla de Jesús.
Sant Teòfil, pretor romà mr.; sant
Menelau, abat.
23. Dissabte [Ga 2,19-20 / Sl 33 /
Jn 15,1-8]. Santa Brígida (Suècia,
1303 - Roma, 1373), rel. viuda,
fund. Institut del Salvador i copatrona d’Europa. Sant Bernat
d’Alzira i santes Maria i Gràcia,
mrs.; santa Cunegunda, rel. franciscana.
24. K † Diumenge vinent, XVII
de durant l’any (lit. hores: 1a
setm.) [Gn 18,20-32 / Sl 137 / Col
2,12-14 / Lc 11,1-13]. Sant Víctor,
mr.; sant Borís, mr.; santa Cristina, vg. i mr.; beates Pilar, Maria-Àngels i Teresa,
vgs. carmelitanes
i mrs. a Guadalajara.
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CO M E N TA R I

Lectura del llibre del Gènesi (Gn 18,1-10a)

Lectura del libro del Génesis (Gén 18,1-10a)

En aquells dies, el Senyor s’aparegué a Abraham a
l’alzina de Mambré. Abraham seia a l’entrada de la
tenda, quan la calor del dia era més forta. Alçà els
ulls i veié tres homes aturats davant d’ell. Així que
els veié corregué a rebre’ls des de l’entrada de la
tenda, es prosternà, inclinà el front fins a terra i digué: «Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, us
prego que no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent. Permeteu que portin aigua per rentar-
vos els peus i reposeu a l’ombra de l’alzina. Entretant aniré a buscar unes llesques de pa i refareu les
vostres forces per a continuar el camí que us ha fet
passar prop del vostre servent.»
   Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara: «Corre, pren tres mesures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets». Després corregué cap al ramat,
trià un vedell tendre i gras i el donà al mosso perquè
el preparés de seguida. Quan tot era a punt, prengué mató, llet i el vedell, els ho serví i es quedà dret
al costat d’ells sota l’ombra de l’alzina, mentre ells
menjaven. Llavors li preguntaren: «¿On és Sara la teva esposa?» Abraham respongué: «És dintre la tenda». Ell li digué: «L’any que ve tornaré aquí, i Sara, la
teva esposa, haurà tingut un fill».

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso
del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al
verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la
tienda, se postró en tierra y dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo.
Haré que traigan agua para que os lavéis los pies
y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo». Contestaron: «Bien, haz lo que dices».
   Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Aprisa, prepara tres cuartillos de
flor de harina, amásalos y haz unas tortas». Abrahán
corrió enseguida a la vacada, escogió un ternero
hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el
ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí, en la tienda». Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a verte, dentro
del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un
hijo».

 aria ha escollit
M
la millor part

Salm responsorial (14)

Salmo responsorial (14)

R. Senyor, ¿qui podrà estar-se a casa vostra?

R. Señor, ¿quien puede hospedarse en tu tienda?

¿Qui podrà viure a la muntanya sagrada? / El qui
obra honradament / i practica la justícia, / diu la veritat tal com la pensa; / quan parla, no escampa
calúmnies. R.

El que procede honradamente / y practica la justicia, / el que tiene intenciones leales / y no calumnia
con su lengua. R.

Mai no fa mal al proïsme, / ni carrega a ningú res
infamant, / compten poc als seus ulls els descreguts, / honra i aprecia els fidels del Senyor. R.

El que no hace mal a su prójimo / ni difama al veci
no. / El que considera despreciable al impío / y honra
a los que temen al Señor. R.

No fia els seus diners a interès, / ni es ven per condemnar cap innocent. / El qui obra així, mai no caurà. R.

El que no presta dinero a usura / ni acepta soborno contra el inocente. / El que así obra nunca falla
rá. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Colosses (Col 1,24-28)

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Colosenses (Col 1,24-28)

Germans, ara estic content de patir per vosaltres.
Així continuo en la meva pròpia carn allò que enca
ra falta als sofriments del Crist en bé del seu cos que
és l’Església. Ara jo soc servidor d’aquesta Església:
Déu m’ha confiat la missió de dur a terme en vosaltres les seves promeses, el seu misteri secret, que
d’ençà que existeixen els segles i les generacions humanes ell guardava amagat, però que ara ha reve
lat al seu poble sant. Déu ha volgut fer-li conèixer la
riquesa i la grandesa d’aquest misteri que ell es proposava a favor dels qui no són jueus. El propòsit de
Déu és aquest: que Crist, l’esperança de la glòria que
ha de venir, estigui en vosaltres. Nosaltres l’anun
ciem. Sense fer distincions, amonestem tots els homes i els instruïm en tots els secrets de la saviesa per
conduir-los al terme del seu desplegament en Crist.

Hermanos:
Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros:
así completo en mi carne lo que falta a los padeci
mientos de Cristo, a favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido encomendado
en orden a vosotros: llevar a plenitud la palabra de
Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, a quienes
Dios ha querido dar a conocer cuál es la riqueza de
la gloria de este misterio entre los gentiles, que es
Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Noso
tros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de
la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos
en Cristo.

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 10,38-42)
En aquells temps, Jesús entrà en un poblet, i l’acollí
una dona que es deia Marta. Una germana d’ella
que es deia Maria, asseguda als peus del Senyor, escoltava la seva paraula, mentre Marta estava molt
atrafegada per obsequiar-lo. Marta, doncs, vingué i digué: «Senyor, ¿no us fa res que la meva germana m’hagi deixat sola a servir? Digueu-li, si us
plau, que m’ajudi». El Senyor li respongué: «Marta,
Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n’hi ha una de necessària. La part
que Maria ha escollit és la millor, i no li serà pas
presa».

L ectura del santo Evangelio según san Lucas
(Lc 10,38-42)
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía
una hermana llamada María, que, sentada junto
a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta,
en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para
servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo,
le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria.
María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será
quitada».

JORDI LATORRE, SDB

Director de l’ISCR Don Bosco
El relat evangèlic d’avui constitueix el contrapunt de l’Evangeli del darrer diumenge,
la paràbola del bon samarità: l’estimació al proïsme es fonamenta en l’acollida
de Jesús i de la seva paraula.
Al llarg de la seva vida pública Jesús va
suscitar reaccions diverses entre la gent.
Uns el van acollir i d’altres no, i encara en
diferents graus. Fa pocs diumenges llegíem la negativa a acollir Jesús i els seus
deixebles en un poblet de samaritans,
perquè encaminava cap a Jerusalem.
Com a contrapartida Jesús és acollit
amicalment a casa de dues germanes,
Marta i Maria. L’Evangeli segons sant Joan
ens presenta aquestes dues dones i el
seu germà Llàtzer, establerts a la població de Betània, a les portes de Jerusalem, com a amics íntims de Jesús (cf. Jn 11,
1-44 i 12,1-7). Lluc, en canvi, ens presenta
aquesta escena enmig del camí de Jesús
cap a Jerusalem, sense precisar-ne la ubicació.
Cadascuna de les dues germanes acull
Jesús a la seva manera. Marta, com a bona mestressa de casa, s’afanya a obsequiar Jesús. Ell no viatja sol, l’acompanyen
els deixebles amb qui comparteix vida i
missió. Acollir Jesús vol dir acollir tot el
grup dels deixebles del mestre itinerant.
Certament, una bona feinada per a Marta i els servents de la casa. En els Evangelis, Jesús és convidat a casa de persones
benestants; podem pensar que també ho
era la casa de Marta i de Maria. No tothom podia acollir a casa seva la comuni
tat de deixebles!
Maria, però, s’ajeu als peus del mestre
per escoltar-lo. Seure als peus del mestre és l’actitud típica del deixeble en la so
cietat jueva d’aleshores. D’aquesta manera, Maria és presentada com a deixebla
de Jesús, cosa inaudita, perquè no era habitual que es permetés a les dones de ser
deixebles dels mestres de la Llei i dels rabins d’aleshores… no de molt després! Jesús accepta, però, el discipulat de Maria,
i tampoc no s’escandalitzen els altres deixebles. Un exemple de l’obertura de Jesús
i dels seus.
Davant la recriminació de Marta (com
pot una dona seure als peus del mestre,
amb la feina que hi ha a la casa!) Jesús
lloa l’actitud de Maria perquè ha escollit la
millor part: l’escolta de la paraula de Jesús, acollir Jesús està bé, i cercar d’obse
quiar-lo és cosa bona, però és molt millor
acollir la seva paraula i deixar-se trans
formar per ella. Maria ho va saber fer, també la mare de Jesús. Ho fem també nos
altres?
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V I DA D I O C ESA N A

Activitats
del Sr. Bisbe

Agenda
Campaments per a adolescents organitzats per la Delegació de Joventut. Del 25 al 30 de juliol, al Seminari de
Tortosa.

Aquest diumenge 17 de juliol, a les
11.30 h. Confirmacions a la Parròquia
de Sant Vicenç de Gualba.
de la comunitat parroquial entre joves i adults.

Dissabte 23, a les 18 h. Missa de la festa patronal i confirmacions a la Parròquia de Sant Josep (La Concòrdia)
de Sabadell.
Diumenge 24, a les 12 h. Confirmacions que tindran lloc a la Parròquia
de la Mare de Déu de la Mercè a Badia del Vallès.

Notícies
Confirmacions a la Parròquia de
Sant Pau de Rubí. El divendres 1 de juliol, el Sr. Bisbe Mons. Salvador Cristau
celebrà la missa a la Parròquia de
Sant Pau de Rubí i administrà el sagrament de la Confirmació a 17 membres

Pelegrinatge diocesà de mestres
de la Fundació Escola i Vida a Sevilla. Del 8 al 10 de juliol, un grup de 102
mestres de la Fundació Escola i Vida,
presidits per Mons. Salvador Cristau,
han pelegrinat a Sevilla. Han visitat el
Sr. Arquebisbe, Josep Àngel Saiz Meneses, que ha celebrat una missa per a
ells a la Catedral i han visitat els llocs
emblemàtics de la ciutat.

Els Amics del Camí de Sant Jaume
de Terrassa visiten l’Església de Sant
Jaume en el Pla del Bonaire. El diumenge 3 de juliol, l’Associació d’Amics
del Camí de Sant Jaume de Terrassa
han visitat l’Església de Sant Jaume en
el Pla del Bonaire, com fan cada any,
en la seva ruta jacobea per Terrassa
i els voltants.
XXV Capítol General de les germanes de la Sagrada Família d’Urgell.
L’Institut de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell va ser fundat
per la beata Anna Maria Janer el 29
de juny de 1859 a la Seu d’Urgell. Del 10
al 25 de juliol estan celebrant el XXV
Capítol General a la Seu d’Urgell amb el
lema «Vida per a una fraternitat sense
fronteres». Aquest institut és present
a la diòcesi de Terrassa: tenen comunitat de religioses i residència d’ancians a Matadepera i comunitat i col·
legi a Sabadell.

La próxima semana, del 25 al 30 de
julio, la Delegación de Pastoral de Juventud de la diócesis organiza por
primera vez unos campamentos
para adolescentes en el Seminario de Tortosa entre 1.o y 3.o de ESO.
Me ha parecido muy oportuno el título que han puesto a esta nueva actividad que se incorpora a las propuestas diocesanas para el verano:
Be apostle, en inglés, es decir, sé
apóstol. Quisiera dedicarle esta reflexión.
A veces puede dar la impresión
que ser cristiano es algo que puede
sonar a aburrido, o pesado, sobre
todo entre los adolescentes y los
jóvenes. Como si vivir la fe fuera seguir un conjunto de normas pesadas y que oprimen y no dejan vivir
con libertad. Al menos son críticas
que a veces hemos oído. No digo

que sean verdad, ni mucho menos,
pero son cosas que se oyen.
Comento esto porque pienso
que esta actividad, que se organiza por primera vez, puede ayudar a
superar estas impresiones negativas que se tienen. El campamento
está organizado poniendo a Jesu
cristo como centro de todo, experimentando que Él es el camino, la
verdad y la vida, a través de la Eucaristía, los espacios de oración y de
adoración y las catequesis que se
irán realizando a lo largo de la semana. De hecho, este campamento nace, como dicen los organizadores,
«con la vocación de propiciar que los
jóvenes tengan un encuentro personal con el Señor, para llegar a ser apóstoles de Cristo en nuestro mundo».
Y para alcanzar este objetivo, las
actividades que organizan son muy

Diari d’un pelegrí modern, de Josep F. Mària i Serrano, SJ. Aquest
llibre de 300 pàgines,
editat per Claret, és
un recull de setanta
narracions sobre temes espirituals basades en fets de vida del seu autor
entre 2018 i 2021. Tres anys llargs en
què els escenaris del seu pelegrinatge han estat la vida universitària; el
tracte amb infants, monitors/es, pares
i mares d’un esplai; els aeroports, estacions de tren, ciutats i comunitats
jesuïtes de l’Índia durant un temps sabàtic; el confinament de la Covid-19;
i la vida en una comunitat jesuïta.

† SALVADOR CRISTAU COLL

CA R TA DO M I N I CA L

¡Sé apóstol!

Llibres

Obispo de Terrassa

variadas y divertidas, apropiadas
para la gente más joven. No pensemos que estarán encerrados todo
el día, también tendrán actividades para jugar, para correr, habrán
excursiones, juegos de agua, gincanas, e incluso también piscina.
Se trata de un conjunto de propuestas que, con toda seguridad,
quieren ayudar a descubrir que vivir
la vida como cristianos y situando el
Señor en el centro hace vivir con alegría, con sentido, con gozo, con verdadero compañerismo sintiéndose
parte de una Iglesia que es joven y
quiere llegar a los jóvenes a partir
de propuestas que animan y son
apropiadas para ellos.
De esta manera, la Delegación de
Juventud, que organiza cada año la
peregrinación diocesana de jóvenes, y que este año se unirá a la Peregrinación Europea de Jóvenes a
Santiago de Compostela, entre los
días 1 y 7 de agosto, incorpora también a partir de este verano una actividad más específica para los ado-

lescentes. Una actividad que mantiene el mismo objetivo que todo
cuanto organiza la Delegación, es
decir, ayudar a adolescentes y jóvenes a crecer y madurar como cristianos, miembros de la Iglesia, a través de un encuentro con el Señor que
puede transformarles con el fin de
que lleguen a ser verdaderos apóstoles en medio de sus compañeros
y amigos.
Personalmente participaré como
obispo diocesano por primera vez
en la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago, acompañando a
nuestros jóvenes, pero también me
haré presente, y con mucho gusto,
en este primer campamento para
adolescentes que, estoy seguro,
ayudará a los participantes a descubrir que vivir como cristianos es
más divertido y agradable que lo
que muchos piensan. Y pido a todos
los diocesanos que recemos y encomendemos especialmente estas actividades dirigidas a los jóvenes de nuestra diócesis.
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Del dilluns 18 al dimecres 20. Reunió de bisbes de la Tarraconense a
Salardú.

Horari d’estiu de la Cúria diocesana.
Estarà oberta els dimecres 10, 17 i 24
d’agost de 10 a 13 h.

