ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES?
Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del CPT
5. El camí conjunt de les Esglésies amb seu a Catalunya
5.4. Sal de la terra i llum del món
Amb motiu dels vint-i-cinc anys del Concili Provincial Tarraconense
refermem la validesa de les seves resolucions alhora que constatem
els grans canvis –eclesials, socials, humans i culturals–, que s’han
produït arreu del món i també en el nostre país, i que la pandèmia del
coronavirus ha accelerat. De fet, ens trobem, com ja hem assenyalat,
en un canvi d’època, i aquesta situació demana capacitat de
comprensió dels signes dels temps i creativitat per afrontar els reptes
que es van plantejant. En un moment com aquest, ni la por davant
allò que ha d’arribar ni el recurs temorenc al costum adquirit
serveixen de res.
Les deu diòcesis amb seu a Catalunya viuen en una societat
complexa i líquida, mixta i creativa, oberta al món però massa
tancada en ella mateixa, on l’Evangeli ha de ser proposat amb força i
convicció com a resposta i com a proposta, com a sal i llum d’una
nova societat que tingui cura de les persones i de la creació, i en la
qual se senti la veu dels pobres i la de les persones que viuen en les
perifèries. La Paraula i l’Esperit acompanyen i sostenen la comunió
missionera que volem viure com a poble de Déu que peregrina en les
nostres deu diòcesis amb seu a Catalunya, com a Església que lloa i
adora la Santa Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant.■
(continuarà)

Diumenge, 6 de febrer de 2022. Núm. 637
DIUMENGE V DE DURANT L’ANY (C)

L

“AQUÍ EM TENIU, ENVIEU-M’HI”.

es lectures d’avui ens parlen de la vocació, de la crida que
hem sentit, que hem escoltat i que ens cal seguir. Sentir la
crida de Déu, escoltar-la, que vol dir fer-ne cas, i seguir-la,
són com tres passos que hem de recórrer si volem ser
fidels al nostre Senyor.
El profeta Isaïes, després de contemplar la majestat de la glòria de
Déu, se sent petit i impotent, i sobretot necessitat de purificació.
Potser us haureu preguntat alguna vegada què diu el sacerdot o el
diaca, quan abans de proclamar l’Evangeli s’inclina profundament
davant l’altar. Doncs prega amb unes paraules inspirades en les que
va pronunciar Isaïes en aquella ocasió: “Déu totpoderós, purifiqueume el cor i els llavis perquè pugui proclamar dignament el vostre
Evangeli”. Un cop ha estat purificat amb el carbó encès, el profeta se
sent valent per respondre a la crida: “¿Qui enviaré? ¿Qui ens hi
anirà?” I respon: “Aquí em teniu, envieu-m’hi”.
També els apòstols, tan propers a Jesús, se senten indignes i poca
cosa després de contemplar aquella pesca miraculosa: “Senyor,
allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador”. I Jesús els envia a ser
pescadors d’homes.
Han hagut de sentir la veu del Mestre que els encoratja a tornar a tirar
les xarxes [“Duc in altum”]. I això que el sentiment de fracàs era
evident: “Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem pescat
res”. I la força de la crida amb què Jesús els invita a tornar-hi els
convenç: “però ja que vós ho dieu calaré les xarxes”.
El cansament, el desànim, el fracàs no han de fer-nos desdir del
seguiment de la crida. I això que sovint la temptació pot ser forta.
Però també avui Jesús ens torna a dir: “No tinguis por”.

Sant Pau ho experimentà moltes vegades. Recordem el que ens deia
en la segona lectura: “Per la gràcia de Déu sóc el que sóc”. Ell que
havia perseguit l’Església, no s’espanta ni es desdiu del camí nou que
ha començat amb Jesucrist. El més petit dels apòstols, el darrer de
tots, el perseguidor de Jesús, n’esdevé el testimoni ferm, decidit i
valent.
Avui, doncs, prenem nou alè, nou coratge. També Jesús s’ha fixat en
cada ú de nosaltres, ens mostra la seva misericòrdia i ens elegeix. I
ens envia a tots a ser els seus testimonis. Cada ú des del seu lloc. Tots
hem rebut la vocació cristiana en el Baptisme i som enviats a donar
testimoni de la nostra fe. I tant de bo que entre els més joves
sorgissin nois i noies disposats a seguir Jesús de la manera més
radical, comprometent-se a la difusió de l’evangeli en la vida
missionera, o al servei dels més pobres des de la vida religiosa o
també en la vida contemplativa des de la vocació monàstica. I no cal
dir que a més, hem de demanar a Déu que de les nostres comunitats
en surtin joves disposats a ser preveres o diaques per posar-se al
servei de les nostres comunitats. Preguem-hi insistentment.■
******

HORARI DE MISSES
BASÍLICA SANT FELIU
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30
MONESTIR SANT DANIEL
Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula)
*******
MISSES ENCOMANADES
Dissabte, 5:
18,30: Intenció particular
Diumenge, 6: 12,00: Àngel López Garcia (aniversari)
18,30: Pel poble
Dilluns, 7:
18,30: Família Figueras Xifra
Dimarts, 8:
18,30: Intenció particular
Dimecres, 9: 18,30: Llorenç Roqueta Davesa
Dijous, 10:
18,30: Francesc Bartomeu Sanllehí
Divendres, 11: 18,30: Família Girbau Massana
Dissabte, 12: 18,30: Marta Rafart i Vicent (1er. aniversari)
Diumenge, 13: 12,00: Ferran Pérez Boet
18,30: Pel poble
*******
CONFESSIONS
Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25.

Convocatòria del Sínode
2. Indiquem aquí els principals objectius, que manifesten la sinodalitat com a
forma, com a estil i com a estructura de l’Església:
· reconèixer i apreciar la riquesa i la varietat dels dons i dels carismes que
l’Esperit distribueix lliurement, per al bé de la comunitat i en favor de tota la
família humana;
· experimentar maneres participades d’exercitar la responsabilitat en l’anunci de
l’Evangeli i en el compromís per construir un món més bell i més habitable;
· examinar com es viuen en l’Església la responsabilitat i el poder, i les
estructures amb les que es gestionen, fent emergir i tractant de convertir els
prejudicis i les pràctiques desordenades que no estan radicades en l’Evangeli;
· sostenir la comunitat cristiana com a subjecte creïble i soci fiable en camins de
diàleg social, guarició, reconciliació, inclusió i participació, reconstrucció de la
democràcia, promoció de la fraternitat i de l’amistat social;
... (seguirà)

DESPATX PARROQUIAL
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.
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