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TROBADA-SORTIDA de la COMUNITAT

Diumenge 13 de maig a la
Catedral de Vic i Museu Episcopal
8:00 h – Sortida amb autocar
de davant de la Parròquia
9:00 h – Breu parada per a esmorzar
(cadascú se’l porta, però també hi haurà
el Bar de l’Hotel 4 Carreteres de Tona)

10:00 h – Arribada a la Catedral de
Sant Pere de Vic.
Inici de la Visita i pregària a la
Capella del Santíssim, on hi ha la tomba de sant Bernat Calbó
11:00 h – 13:00 h – Visita guiada al Museu Episcopal de Vic
13:00 h – Pujada a l’autocar
per anar a dinar
14:00 h – Dinar a la Casa de Colònies
de Can Miqueló
a Sant Martí de Centelles
15:00 h – 16:00 h – Sobretaula, descans i convivència...
17:00 h – 18:00 h – Celebració de l’Eucaristia
18:00 h – Sortida cap a Barcelona (Es preveu l'arribada a les 20:00 h)

► Preu 25,00.- € per persona
Nens (menors de 8 anys): 22,00.-€ (el preu inclou: l’autocar i el dinar)

INSCRIPCIONS: a la SAGRISTIA o al DESPATX
Últim dia: dimarts 8 de maig - URGENT!!!

El papa Francesc ens vol “sants”, es a dir: “bones persones”.
Aquesta setmana, el dilluns 9 d’abril, el papa Francesc ha publicat un nou text.
Aquesta vegada es tracta d’una nova Exhortació Apostòlica sobre la crida universal a
la santedat. El document es titula, en llatí, “Gaudete et Exsultate”, és a dir: “‘Alegreuvos i celebreu-ho’, sobre la crida a la santedat en el món actual." Aquesta és la tercera
exhortació apostòlica del papa Francesc -després del seu primer text programàtic:
“Evangelii gaudium” (del 2013) i de l’Exhortació postsinodal sobre la família: “Amoris
laetitia”, (del 2016). I ha aparegut ara, justament quan s’ha acomplert el seu cinquè
any de pontificat.
El text, que en moltes parts està dirigit -molt directament- en primera persona al
lector, està dividint en una breu introducció i cinc capítols. Primer: La crida a la
santedat; segon: Dos subtils enemics de la santedat; tercer: A la llum del mestre;
quart: Algunes notes de la santedat en el món actual; i cinquè: Combat, vigilància i
discerniment; tots ells repartits en 177 punts.
En la introducció el mateix papa ens parla de la seva intenció, no de fer un text
acadèmic o doctrinal sinó de “fer ressonar un cop més la crida a la santedat, procurant
encarnar-la en el context actual”, perquè Déu “ens vol sants i no espera que ens
conformem amb una existència mediocre, aiguada, liquada”. En el capítol primer,
sobre la crida a la santedat, Francesc ens parla del que ell entén per santedat i diu:
“M'agrada veure la santedat en el poble de Déu pacient: els pares que crien amb tant
d’amor els seus fills, en aquests homes i dones que treballen per portar el pa a la seva
casa, en els malalts, en les religioses ancianes que segueixen somrient, en aquesta
constància per seguir endavant dia rere dia... Aquesta és moltes vegades la santedat
«de la porta del costat», «la classe mitjana de la santedat»... Perquè, per ser sants, no
cal ser bisbes, sacerdots, religioses o religiosos. Moltes vegades tenim la temptació de
pensar que la santedat està reservada només als qui tenen la possibilitat de prendre
distància de les ocupacions ordinàries, per dedicar molt de temps a la pregària. No és
així! Tots estem cridats a ser sants vivint amb amor i oferint el propi testimoni en les
ocupacions de cada dia, allà i on cadascú es troba. Ets consagrada o consagrat?
Sigues sant vivint amb alegria el teu lliurament. Estàs casat? Sigues sant estimant i
ocupant-te del teu marit o de la teva dona, com Crist ho va fer amb l'Església. Ets un
treballador? Sigues sant complint amb honradesa i competència el teu treball al servei
dels germans. Ets pare, àvia o avi? Sigues sant ensenyant amb paciència els nens a
seguir Jesús. Tens autoritat? Sigues sant lluitant pel bé comú i renunciant als teus
interessos personals... No convé entretenir-se en els detalls, perquè aquí també pot
haver-hi errors i caigudes. No tot el que diu un sant és plenament fidel a l'Evangeli, no
tot el que fa és autèntic o perfecte. El que cal contemplar és el conjunt de la seva vida,
el seu camí sencer de santificació, aquesta figura que reflecteix una mica de
Jesucrist.”
En el capítol segon el papa alerta de dos perills antics, “dos subtils enemics de
la santedat”, però també molt actuals, que corresponen a dues heretgies: la dels
“gnòstics” que redueixen “la perfecció” a “la quantitat de dades i coneixements que
s’acumulin” i no pas al “grau de caritat”; i la dels pelagians que “en el fons només
confien en les seves pròpies forces i se senten superiors a altres per complir
determinades normes o per ser indestructiblement fidels a cert estil catòlic.”
En el capítol tercer, titulat “A la llum del Mestre”, el papa fa un detingut estudi de
la proposta de santedat que ens fa Jesús en les Benaurances i ens va repetint que:

“Ser pobre en el cor, reaccionar amb humil mansuetud, saber plorar amb els altres,
buscar la justícia amb fam i set, mirar i actuar amb misericòrdia, mantenir el cor net de
tot el que taca l'amor, sembrar pau al nostre voltant, i acceptar cada dia el camí de
l'Evangeli encara que ens porti problemes, això és santedat”.
El capítol quart és el més propositiu i Francesc ens predisposa amb cinc actituds
que ens condueixen a la santedat. Primera la de “la resistència, la paciència i la
mansuetud” per “suportar les contrarietats, els trasbalsos de la vida, i també les
agressions dels altres, les seves infidelitats i defectes...” En segon lloc, com només ho
pot fer el papa Francesc, ens proposa “l’alegria i el sentit de l’humor”. En tercer lloc,
“l’audàcia i el fervor”; viscuts –en quart lloc- en comunitat; i, en cinquè lloc, amb un
esperit de “pregària constant”. Com diu el papa: “L’Església no necessita tants
buròcrates i funcionaris, sinó missioners apassionats, devorats pel entusiasme de
comunicar la veritable vida. Els sants sorprenen, desinstal·len, perquè les seves vides
ens conviden a sortir de la mediocritat tranquil·la i anestesiant.”
L’Exhortació Apostòlica acaba en un capítol cinquè dedicat a la capacitat del
discerniment espiritual en el combat permanent. El papa Francesc, com a bon jesuïta,
ens proposa de demanar aquesta capacitat, que no consisteix només en saber
“raonar” o en tenir “sentit comú”, sinó en saber escoltar el que ens diu l’Evangeli en
cada moment de la vida.

Breu calendari per a l’abril i maig del 2018
ABRIL del 2018
Dilluns

16

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

17

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Diumenge 22

- MISSA FAMILIAR – preparada pel grup de Confirmació.
-TROBADA DIOCESANA de presentació del Pla Pastoral: "Sortim!"
- a la Basílica de Santa Maria del Mar, a les 17.30 hores

Dilluns

Festa de Sant Jordi – Misses a les 9:00 i a les 20:00 hores

23

Divendres 27

Festa de la Mare de Déu de Montserrat. Missa a les 9:00 i 20:00 h

MAIG del 2018
Dimarts

1

FESTA del TREBALL – “Sant Josep Obrer” - Missa a les 20:00 h.

Diumenge

6

UNCIÓ dels MALALTS a les misses de les 10:00, 11:30 i 13:00 h

Dijous

10

PREGÀRIA ECUMÈNICA a les 20:30 h a l’Església Evangèlica

Divendres 11

Reunió del grup de PASTORAL de la SALUT, a les 17:00 hores

Dissabte

CELEBRACIÓ del PERDÓ per als nens de la Catequesi a les 12:00h

12

Diumenge 13

TROBADA-SORTIDA de la COMUNITAT a la catedral de Vic

Dimarts

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

15

Diumenge 20

PASQUA DE PENTECOSTA

Dissabte

CELEBRACIÓ de les PRIMERES COMUNIONS a les 12,13,17 i 18 h

26

Diumenge 6 de maig

UNCIÓ
COMUNITÀRIA
DELS MALALTS
a totes les misses:
⦿ de les 10:00, les 11:30 i les 13:00 h
Us podeu inscriure, qualsevol dia, tant a la
Sagristia com a la Secretaria del Despatx Parroquial
La CATEQUESI de preparació per rebre aquest sagrament serà:

Dijous 3 de maig, a les 7 de la tarda
a la Sala d’actes de Santa Maria
“Com podem expressar les nostres darreres
voluntats de ser tractats sanitàriament?”
a càrrec de mossèn Josep M. Forcada
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó
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