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SANT LLORENÇ

LA VEU DEL PASTOR
Estimades i estimats fidels de les parròquies de Sant Llorenç
i de Sant Pau, hi ha dos signes senzills en la Missa en ritus
romà segons el Missal de sant Pau VIè, la que celebrem habitualment, que també agraeixo molt fer i que siguin obligatoris pel sacerdot: un cop preparades les ofrenes (el pa i el vi
sobre l'altar, la col·lecta als seus peus), la litúrgia m'ordena
inclinar-me i pronunciar en secret una bella oració bíblica de
penediment, treta del llibre de Daniel: "accepteu, Senyor, el
nostre cor penedit. Que aquest sigui el nostre sacrifici agradable a la vostra presència, Senyor, Déu nostre". Immediatament després (o després de l'encensació, si n'hi ha), m'he de
rentar les mans dret a un costat de l'altar, dient en secret un
vers del salm 50: "renteu-me ben bé de les culpes, Senyor,
purifiqueu-me del meu pecat".

Podria llavors jo creure'm que sóc per mi mateix un home
grandiós. Però aquells ritus penitencials que us he descrit
abans em fan tocar de peus a terra: jo també sóc un home
com vosaltres, limitat i pecador, i és en bé de tots que Jesucrist, amorosament, m'ha cridat al digníssim i immerescut
sagrament de l'Orde sacerdotal. Ressonen en el meu cor
paraules com les de sant Agustí: "amb vosaltres sóc cristià,
per vosaltres sóc sacerdot; en el primer títol hi ha la glòria,
en el segon, el perill".

Pregueu doncs per mi, estimats germans. Que sapiguem
valorar la grandesa de l'Orde sacerdotal, vosaltres amb el
vostre afecte, ajut i pregària, i jo amb la meva responsabilitat,
devoció i generositat. El Senyor ha posat a les meves mans
humils la presència de la seva santedat, Ell que ha volgut
Davant la grandesa del que vaig a fer com a sacerdot que baixar fins a nosaltres, perquè ens estima tant.
sóc, ordenat pel senyor Bisbe, quin equilibri i pau em donen
De fet, estudiosos diuen que molt probablement Jesús va fer
aquests gestos i paraules! En uns instants, a través de la
el signe de rentar-se les mans en el sant Sopar. Això es veu
meva persona, el Crist mateix es farà veritablement present,
en una escena de la pel·lícula " La Passió", de Mel Gibson,
pronunciant la pregària eucarística com feu Ell en el sant
una de tantes escenes dolces que delicadament el director
Sopar, i transformant el pa i el vi veritablement en el seu Cos
insereix entre les altres dels certs sofriments que Jesús patí
i Sang, morts a l'únic sacrifici de la creu i ressuscitats, per la
per amor a tota la humanitat. Si la torneu a veure, com us
nostra salvació. Sant Vicenç de Paül diu que Déu és tan hurecomano, fixeu-vos-hi.
mil que fins i tot obeeix a les ordres del sacerdot quan aquest
consagra el pa i el vi, una acció que ni els àngels sants gosa- Una abraçada del vostre pastor, Mn Carles Milà.
rien emprendre!

“Aperuit Illis”.
El Papa instituye el
“Domingo de la palabra de Dios”
Carta Apostólica en forma Motu Proprio del Santo Padre
“Aperuit Illis”, con la que se instituye el Domingo de la
Palabra de Dios, para “hacer que la Iglesia reviva el gesto

del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro
de su Palabra para que podamos anunciar por todo el
mundo esa riqueza inagotable”.

“Que el III Domingo del Tiempo Ordinario esté dedicado
a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de
Dios. Este Domingo de la Palabra de Dios se colocará en
un momento oportuno de ese periodo del año, en el que
estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a
rezar por la unidad de los cristianos”, lo establece el Papa

Francisco en su Carta Apostólica en forma Motu Proprio
“Aperuit Illis”, con la que instituye el Domingo de la Palabra de Dios, documento que fue publicado este 30 de
septiembre, en la memoria litúrgica de San Jerónimo en
el inicio del 1600 aniversario de su muerte.

1. «Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras» (Lc 24,45). Es uno de los últimos gestos realizados
por el Señor resucitado, antes de su Ascensión. Se les
aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el
pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual: que según
el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar

de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados (cf. Lc 24,26.46-47); y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de
este misterio de salvación (cf. Lc 24,49).
La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes
y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra
identidad. Si el Señor no nos introduce es imposible com-

HORARIS OCTUBRE
Dimarts 19:00 Missa
Dimecres 19:00 Pregària Litúrgia
de la Paraula i comunió

prender en profundidad la Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto: sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables.
San Jerónimo escribió con verdad: «La ignorancia de las Escrituras
es ignorancia de Cristo» (In Is., Prólogo: PL 24,17).

Dijous 19:00 Missa
20:00 a 20:30 confessions
Divendres 18:00 Adoració del Sagrari,
Vespres, litúrgia de la
paraula i comunió.
Dissabte 17:45 Missa

JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DECENT

Diumenge 12:30 Missa

Missa Infantil Segon Diumenge

Atenció personal
Dimarts de 20:00 a 20:30
excepte festius i vigílies de festa

7 D’OCTUBRE 2019

MANIFIEST
ENFRONT DE LA PRECARIETAT,
TREBALL DECENT, COM DÉU VOL.

Assistència Social Càritas

Per cinquè any consecutiu, les organitzacions que integrem la
«Iniciativa Església pel Treball Decent celebrem, el 7 d'octubre, la
Topete, 23 08221 Terrassa
Jornada Mundial pel Treball Decent per a fer visible la precarietat
Tél: 937 808 788
que sofreix el món del treball. Al costat de tots els agents que partiDe dilluns a divendres de 9 a 13
cipen en l'organització, urgim a adoptar les mesures necessàries per
a aconseguir que el Treball Decent sigui una realitat accessible per a
totes les persones.
Les preguntes que llancem en aquest 7 d'octubre són aquestes: En què s'ha
Han entrat a la casa del pare
transformat avui la dignitat del treball? Quina precarietat laboral és la que sofrim les filles i fills de Déu? Continuem constatant com el treball està lluny
Juliol
de ser un dret que garanteixi la dignitat de la persona, mentre segueix augMontserrat Moreno Jornet
mentat el nombre de treballadors i treballadores pobres.
Setembre
Com a organitzacions i moviments d'Església encarnats en la realitat del treball, volem ser bona notícia a les nostres cases i barris, llocs de treball i cenFrancisco Calvo Ortajado
tres d'estudis. I tornar-vos a recordar que “la política econòmica ha d'estar
sempre al servei del treball digne”. En paraules del papa Francesc “quan la
Al cel siguin!
societat està organitzada de tal manera, que no tots tenen la possibilitat de
treballar, d'estar units per la dignitat del treball, aquesta societat no va bé: no és
justa! Va contra el mateix Déu, que ha volgut que la nostra dignitat comenci des d'aquí. La dignitat no ens la dóna el poder, els diners, la cultura, no! La dignitat ens la dóna el treball!”. I un
treball que sigui realment digne, perquè avui “tants sistemes socials, polítics i econòmics han
fet una elecció que significa explotar a la persona”
Sensibles a aquesta realitat, conscients de la importància d'establir ponts i mirant al món des
de les perifèries en les quals estem presents, en aquesta Jornada Mundial reivindiquem que:
- Tots els poders públics es comprometin de forma activa en la construcció d'un sistema econòmic, social i laboral just, fratern i sostenible que situï a la persona en el centre.

 El treball sigui garant de dignitat i justícia, així com del desenvolupament integral de la persona, de les seves capacitats, dons i vocació, començant per les persones més descartades i
excloses.

 El treball sigui font de reconeixement social i personal, a través de la dignificació de les cures,

amb nous plantejaments de polítiques socials, de gènere i educatives en igualtat entre dones i
homes, sen-se oblidar el dret a una conciliació real de la vida familiar i laboral.

 El treball és per a la vida, per la qual cosa és imprescindible que es realitzi en un entorn de
seguretat i salut, amb condicions que garanteixin la integritat física i psíquica de la persona.

 Com a Església viva inserida en el món Estem cridats per això a estar alerta per a denunciar,

des de la tendresa, la compassió i l'estil de vida de Jesús de Natzaret, la denigració que està
sofrint la persona i el treball.
Unim les nostres forces i compromisos com a gest profètic, i convidem a tota l'Església, a les
comunitats, moviments socials i persones de bona voluntat a celebrar i reivindicar junts aquesta

www.iglesiaporeltrabajodecente.org

