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Església Diocesana
de Terrassa

full DOMINICAL
Terrassa participa en el Pelegrinatge
Europeu de Joves
Amb el lema: «Jove, aixeca’t i sigues testimoni.
L’apòstol sant Jaume t’espera», els joves de la diòcesi de Terrassa han pelegrinat aquesta primera setmana d’agost a Santiago de Compostel·la.
Ha presidit el pelegrinatge Mons. Salvador Cristau
i Coll, Bisbe de Terrassa.
Aquest lema s’inscriu en un itinerari espiritual que
el papa Francesc va proposar en acabar la Jorna
da Mundial de la Joventut (JMJ) de l’any 2019 a Panamà. Va instar a meditar aquests versets:
—«Jove, a tu t’ho dic, aixeca’t» (Lc 7,14. Any 2020).
—«Aixeca’t! Et faig testimoni de les coses que has
vist!» (Fets 26,16. Any 2021).
—«Maria s’aixecà i se n’anà decididament» (Lc 1,
39. Any 2022).
Aquest darrer estava pensat per a enllaçar amb
la JMJ de Lisboa que s’havia de celebrar enguany
i que, finalment, es farà l’any vinent, 2023.
Cal notar que el verb «aixecar-se» en el text original de sant Lluc té també el sentit de «ressuscitar»,
«despertar a la vida».
L’Arquebisbe de Santiago de Compostel·la, Mons.
Julián Barrio, va presentar l’Any Compostel·là 20212022 amb una Carta pastoral titulada Surt de la
teva terra. L’apòstol sant Jaume t’espera.

Itinerari
Del dilluns dia 1 al dijous 4 han dut a terme el VIII Pelegrinatge diocesà de Joves del Bisbat de Terrassa.
De dijous 4 al diumenge 7 han estat a Santiago de
Compostel·la amb les diòcesis amb seu a Catalunya i Balears (SIJ) dins el Pelegrinatge Europeu de Joves (PEJ).
Del diumenge 31 de juliol a les 23 h fins al dilluns 1
d’agost a les 16 h han viatjat en autocar des de diversos punts del bisbat de Terrassa a Porto de Son.
El dimarts 2 d’agost, en la 1a etapa, han recorre
gut a peu 18 km des de Porto de Son a San Pedro de
Boa. L’autocar els ha portat al poliesportiu de Lousame.
El dimecres 3 d’agost han fet la 2a etapa de San
Xusto a Alqueidon (15 km). Els autocars els han portat a descansar al pavelló municipal.

La 3a etapa ha estat també de 15 km entre Alqueidon i Santiago de Compostel·la, arribant a peu a
la Plaza del Obradoiro per la Costa Do Cristo.
A cada etapa han celebrat l’Eucaristia i han realitzat diverses activitats.

Catequesis
Hi ha hagut sis catequesis per a treballar durant
el Camí: «La joventut és un regal de Déu»; «Aquest
món està ple de bellesa»; «Sortir d’un mateix vers
els altres»; «Valora’t i creix espiritualment»; «L’amistat amb Crist» i, finalment, «Missioners valents».

Pelegrinatge Europeu de Joves (PEJ)
Del dijous 4 a la tarda fins al dissabte 6 han partici
pat al Pelegrinatge Europeu de Joves (PEJ) amb les
diòcesis amb seu a Catalunya i Balears. Han parti
cipat en les misses, els tallers on es treballaven
diversos temes, en les vetlles i concerts. Avui, diumenge dia 7, a les 10 del matí, participen en l’Eucaristia final i a la tarda retornen amb els autocars a Terrassa.
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D I U M E N G E X I X D E D U R A N T L’A N Y
Lectura del llibre de la Saviesa (Sv 18,6-9)

Lectura del libro de la Sabiduría (Sab 18,6-9)

Aquella nit de la sortida d’Egipte, havia estat anunciada per endavant als nostres pares, perquè se
sentissin encoratjats en veure acomplerts els
juraments en què havien cregut. El vostre poble
esperava la salvació dels justos i la perdició dels
enemics. Amb un mateix fet castigàveu els adversaris i ens cobríeu de glòria a nosaltres, que vós
havíeu cridat. Els fills sants d’un poble bo oferiren
víctimes invisibles, es comprometeren a observar
aquesta llei divina: tot el poble sant havia de participar igualment dels béns, com havia participat
dels perills. Després entonaren per primera vegada els cants de lloança dels pares.

La noche de la liberación les fue preanunciada a
nuestros antepasados, para que, sabiendo con
certeza en qué promesas creían, tuvieran buen
ánimo.
   Tu pueblo esperaba la salvación de los justos
y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios, nos glorificaste a noso
tros, llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los
justos ofrecían sacrificios en secreto y establecie
ron unánimes esta ley divina: que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros, después de
haber cantado las alabanzas de los antepasados.

Salm responsorial (32)

Salmo responsorial (32)

R. Feliç el poble que el Senyor s’ha escollit per heretat.

R. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como
heredad.

Justos, aclameu el Senyor, / fareu bé de lloar-lo,
homes rectes. / Feliç la nació que té el Senyor per
Déu, / feliç el poble que ell s’ha escollit per here
tat. R.

Aclamad, justos, al Señor, / que merece la alaban
za de los buenos. / Dichosa la nación cuyo Dios es
el Señor, / el pueblo que él se escogió como here
dad. R.

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / els qui
esperen en l’amor que els té; / ell els allibera de la
mort, / i els retorna en temps de fam. R.

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, /
en los que esperan su misericordia, / para librar
sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo
de hambre. R.

Tenim posada l’esperança en el Senyor, / auxili
nostre i escut que ens protegeix. / Que el vostre
amor, Senyor, no ens deixi mai; / aquesta és l’esperança que posem en vós. R.

Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo. / Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, / como lo esperamos de ti. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus
(He 11,1-2.8-19) (Versió abreujada)

Lectura de la carta a los Hebreos
(Heb 11,1-2.8-19) (Versión abreviada)

Germans, creure és posseir anticipadament els
béns que esperem, és conèixer per endavant allò
que encara no veiem. L’Escriptura ha guardat la bona memòria dels antics, perquè havien cregut. Gràcies a la fe, Abraham, quan Déu el cridà, obeí a la invitació d’anar-se’n a la terra que havia de posseir
en herència. Sortí del seu país sense saber on aniria.
Gràcies a la fe, residí en el país que Déu li havia promès com si fos un foraster, vivint sota tendes igual
que Isahac i Jacob, hereus com ell de la mateixa promesa. És que esperava aquella ciutat ben fonamentada, que té Déu mateix com arquitecte i
constructor. Gràcies a la fe, igual que Sara, que era
estèril, Abraham obtingué la capacitat de fundar un
llinatge, tot i la seva edat avançada; i es que va
creure en la fidelitat de Déu que li ho havia promès.
Per això d’un sol home, ja caduc, en nasqué una descendència tan nombrosa com les estrelles del cel
i com els grans de sorra de les platges de la mar.

Hermanos:
La fe es fundamento de lo que se espera, y garan
tía de lo que no se ve. Por ella son recordados los
antiguos.
   Por la fe obedeció Abrahán a la llamada y salió
hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin
saber adónde iba. Por fe vivió como extranjero en
la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo
mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser
Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo
«vigor para concebir» cuando ya le había pasado
la edad, porque consideró fiel al que se lo prome
tía.
   Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las
playas.

Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc
(Lc 12,32-48) (Versió abreujada)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
«Estigueu a punt, amb el cos cenyit i els llums encesos. Feu com els criats que esperen quan tornarà el seu amo de la festa de noces, per poder obrir
la porta tan bon punt trucarà. Feliços els criats
que l’amo trobarà vetllant al moment de la seva
arribada. Amb tota veritat us dic que se cenyirà,
els farà seure a taula, i ell mateix passarà a servir-los d’un a un. Feliços si els trobava sempre vetllant, ni que vingués a mitjanit o a la matinada. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst
l’hora que el lladre vindria, no hauria permès que
li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada».

L ectura del santo Evangelio según san Lucas
(Lc 12,32-48) (Versión abreviada)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Tened
ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle
apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos
criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre
en vela; en verdad os digo que se ceñirá, los hará
sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo.
Y, si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los
encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora
viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene
el Hijo del hombre».
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CO M E N TA R I

«Estigueu a punt
també vosaltres»

JORDI LATORRE, SDB

Director de l’ISCR Don Bosco
El passatge evangèlic d’avui és la continuació
del de diumenge passat. Si aleshores Jesús
ens convidava a no posar el nostre cor en les
coses d’aquest món que passa, avui ens convida a la confiança i a la vigilància.
En primer lloc, davant d’aquells que es preo
cupen fonamentalment del seu patrimoni, Jesús ens convida a desprendre’ns dels béns i distribuir-los entre els necessitats. Ens crida a una
pobresa radical, i alguns sants així ho han fet
al llarg de la història. El veritable tresor l’hem
d’emmagatzemar al cel, que no passa, i no a la
terra, que passa. La raó és clara: On teniu el
vostre tresor, hi tindreu el cor.
Aquesta pobresa radical ens fa por perquè
ens deixa a la intempèrie, sense seguretats. És
per això que Jesús començava la seva invita
ció convidant-nos a la confiança en Déu Pare;
ja que ell ens dona el millor dels tresors: el seu
Regne.
La segon part del passatge evangèlic se
centra en la vigilància. El Regne que ens ofereix el Pare arriba, i això demana de nosaltres
vigilància, per saber-lo distingir present entre
nosaltres, i per saber-lo acollir com cal: amb la
conversió del nostre cor i la nostra vida. Dues
comparances ens ajuden a entendre-ho: una
positiva, la dels criats que, amb els llums encesos, esperen l’arribada en plena nit del seu
amo que retorna d’una festa de noces; i una
altra de negativa, la del cap de casa que se la
troba espoliada perquè no ha sabut preveure
la visita dels lladres.
Aquesta segona comparança es complementa amb la paràbola de l’administrador
confiat que, davant el retard de l’arribada de
l’amo de casa s’aprofita de la situació per al
propi benefici. Quan arribarà l’amor d’improvís l’enxamparà en la disbauxa i el castigarà.
El servidor fidel és el qui està sempre a punt,
complint el seu deure en tot moment.
El final de la segona comparança i el de la
paràbola ens donen la clau d’interpretació: «El
Fill de l’home vindrà a l’hora menys pensada» i
«tothom exigeix molt d’aquells a qui ha donat
molt». El Regne que ens ha donat el Pare i que
està arribant no és altre que el mateix Fill de
l’home ja present entre nosaltres però que vindrà a completar la seva obra. D’altra banda, el
Pare ens ha donat molt, perquè ens ha donat
el Regne en el seu propi Fill, i és per això que
pot exigir-nos molt: deixar-ho tot per ell! Però,
hi som a punt també nosaltres?
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