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MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL. L’Esplai Parroquial inicia les seves trobades el dissabte 7 
d’octubre, a les 18:00 al Centre Parroquial. Va dirigit a tots els nois i noies de 6 a 14 anys. El Grup de 
joves  (de 15 a 16 anys) es trobarà el dissabte a les 16:30 a la Rectoria. Els pares d’aquests joves es 
trobaran com a grup a les 18:00. La inscripció per a l’Esplai com per al Grup de Joves, la podeu fer al 
despatx parroquial, en acabar la missa dels dissabtes a les 20:15 h, o durant les tardes del dissabte, a partir 
de les 18:00, al Centre Parroquial, demanant per l’Anna Pérez, la Bruna Julià o Mn. Joan. 
 

L’HORA DE NICODEM, UN ESPAI DELS JOVES PER A LA PREGÀRIA. El proper divendres 6 
d’octubre, a les 21:00, s’inicia aquesta estona de pregària a la Capella de la Puríssima del temple 
parroquial, davant de Jesucrist Sagrament. Tal com aquell fariseu, dirigent dels jueus, anomenat Nicodem, 
“va anar de nit a trobar-se amb Jesús” (Jn 3, 2), tots els joves que vulguin són convidats a aquest diàleg 
íntim amb el Senyor. El cant, el res de les Vespres, el silenci acompanyat de música i uns breus moments 
de meditació, són els elements que constitueixen aquesta hora de pregària, que tindrà lloc tots els primers 
divendres de mes de 21:00 a 22:00. Hi sou tots convidats, no passarem llista! 
 

CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Van dirigits a tots els joves universitaris i professionals. Les 
trobades comencen aquest primer divendres 6 d’octubre, amb l’Hora de Nicodem (veure més amunt), i 
continuaran tots els divendres de 21:00 a 22:30 a la Sala de la Rectoria. És un espai de reflexió, formació, 
estudi d’Evangeli i revisió de vida. En breu us informarem de les Trobades de Cercles d’Estudi per a 
joves entre 16 i 18 anys, que tindran lloc els dijous de 21:00 a 22:30, també a les Sales de la Rectoria. Si 
esteu interessats, us podeu adreçar a Mn. Joan o en l’horari del Despatx Parroquial. 
 
CARTA SOBRE L’ESGLÉSIA, UN TEXT DE BRUNO FORTE. Aquest gran teòleg italià, actualment 
arquebisbe de Chieti–Vasto, ha escrit per als seus diocesans aquest text sobre l’Església. Avui, al revers, 
en podeu llegir la segona part del text. 
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LA MARE DE DÉU DEL ROSER 

 

DISSABTE, 7 D’OCTUBRE, 
A LES 20:15 H. 

 
MISSA  SOLEMNE  
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“SÍ, ESTIMO L’ESGLÉSIA” (II) 
 
Quanta necessitat no hi ha d’aquesta comunió! Davant l’arxipèlag que sovint és la societat en la qual ens trobem, en la qual 
cada u sembla estrany a l’altre i té dificultat a sortir de si mateix en el do de l’amor, la comunió de l’Església representa 
veritablement la bona nova contra la solitud: és així que voldria que l’Església es mostrés a tots, i a aquest fi voldria portar 
amb generositat la meva contribució de deixeble i de pastor per tal de suscitar i conrear amb tothom relacions de respecte i 
d’amor recíproc que siguin una imatge eloqüent  de la comunió trinitària,i que encenguin en qui se sent llunyà el desig del 
Déu dels cristians i de l’experiència d’Ell, oferta en l’Església de l’amor. En això consisteix la missió confiada a l’Església: 
ésser llum dels pobles per la força de la fe i de la caritat, atraure els homes a Déu amb vincles d’amor, mostrant creïblement 
a tots la bellesa de l’encontre amb Jesús, capaç de canviar el cor i la vida. 
 
Sí: somnio l’Església que estimo cada vegada més missionera, no en un esperit de conquesta que tingui regust de lògica de 
poder humà, sinó en una passió d’amor, en un impuls de servei i de do, que vol dir a tothom com n’és de formós ésser 
deixebles de Jesús i fins a quin punt el seu amor pot sadollar el cor i la vida! Certament l’Església és i resta un poble en 
camí, pelegrí envers la pàtria del cel. Tota presumpció d’haver-hi arribat cal considerar-la una temptació: somnio l’Església 
compromesa en la seva contínua  purificació i en la seva renovació, insatisfeta de qualsevol conquesta humana, solidària 
amb el pobre i amb l’oprimit, vigilant, subversiva i crítica envers totes  realitzacions miops d’aquest món. Ben entès que 
això no significarà descompromís o crítica barata: la vigilància que ens és demanada en tant que deixebles de Jesús és 
costosa i exigent. Es tracta d’assumir les esperances humanes i de verificar-les a l’examen  de la seva resurrecció, la qual 
d’una part sosté tot compromís humà autèntic d’alliberament de l’home, i de l’altra contesta tota absolutització de metes 
terrenes. La pàtria, que ens fa estrangers i pelegrins d’aquest món, no és somni que ens alieni de la realitat, sinó força 
estimulant i crítica del compromís per la justícia i per la pau en l’avui del món. Somnio que l’Església sigui cada vegada 
més poble de la caritat, testimoni de la joia i de l’esperança que no defrauda, lliure i generosa en la seva tasca al servei de la 
justícia per tots, del diàleg entre tots i de la pau que només així pot néixer establement entre els homes. 
 
Església de l’amor, que en el Símbol de la fe professem una, santa, catòlica i apostòlica, i que el Redemptor del món, 
després de la seva resurrecció va confiar-ne el pasturatge a Pere, encarregant-ne a ell i als altres apòstols la difusió i el 
guiatge, “columna i sosteniment de la veritat”, com diu l’Apòstol (cfr. 1Tm 3,15), l’Església catòlica està oberta al 
reconeixement de tot el patrimoni de gràcia i de santedat que l’Esperit ha fet i fa present en les tradicions cristianes que no 
estan en plena comunió amb ella. Amb aquestes tradicions dialoga tot oferint els dons dels quals ella és portadora i rebent 
d’aquestes el testimoniatge del bé, que el Senyor obra en elles, a les envistes del comú anunci de l’Evangeli de Jesús a tots 
els homes. Fidel, tanmateix al propi origen i a la pròpia missió, l’Església adverteix l’exigència del diàleg amb Israel, amb 
el qual sap que té una relació privilegiada i exclusiva, perquè la fe del poble elegit és –com diu l’apòstol Pau - la 
”primícia”, la “santa arrel”, sobre la qual la bona olivera del cristianisme és empeltada  (cfr. Rm 11,16-24). Sense renunciar 
a la novetat del missatge evangèlic, el poble de Déu que és l’Església pot créixer en el coneixement del misteri de Déu i en 
l’esperança de la vida conjuntament amb el poble d’Israel, el qual resta embolcallat per la gràcia de l’elecció divina. 
Somnio una Església viva en el diàleg, llançada a realitzar el projecte de Déu, que és projecte d’unitat i de pau per a tots. 
 
En fi, en l’època del món percebut com a “vila global”, caracteritzada també per un nou encontre entre els creients de les 
diverses religions, l’Església es reconeix cridada amb tots ells al comú servei a l’home a favor de la justícia i de la pau i al 
testimoniatge del diví en la història. Fundades sobre la iniciativa misteriosa de Déu envers cada home i sobre l’actitud 
d’inquietud, de desig i d’acollida del Misteri sant present en cada cor humà, les grans religions universals estan 
agermanades per una mena d’espiritualitat de l’escolta, que implica l’obertura radical del cor al Déu que parla, en la 
disponibilitat a deixar-se conduir la vida per Ell en obediència d’amor. Certament per als creients en Crist l’escolta no és 
solament l’actitud de l’home davant de Déu, però és també l’estar amb Déu, en l’Esperit, units al Fill, davant el Pare. El 
cristià per això no renunciarà mai a anunciar amb les paraules i amb la vida, amb dolcesa i respecte, que Déu s’ha implicat 
en la història dels homes amb l’encarnació del Verb i la missió de l’Esperit: aquest és, però, un anunci d’amor, que haurà 
de conjugar la proclamació de l’Evangeli, al quals tots tenen dret, amb l’autenticitat del diàleg, per fer avançar la sencera 
família humana envers la plenitud del temps en el qual “Déu ho serà tot en tots” (1 Co 15,28) i el món sencer serà la seva 
pàtria. 
 
Aquesta Església del diàleg i de la missió és l’Església de l’amor per la qual Jesús ha pregat: “Com tu, Pare, estàs en mi i jo 
en tu, ells siguin també una cosa sola en nosaltres” (Jn 17,21). És l’Església de la qual em reconec fill, que estimo i proposo 
a tots com a do d’amor per a aprendre a estimar en el cor de Déu. És l’Església que veig realitzada en la dona Maria, Verge 
Mare del Fill, que acull el do de Déu i el dóna, disposada sempre a intercedir per nosaltres. És l’Església que voldria 
construir juntament amb tu, amb l’ajut de Déu, al qual et convido a adreçar-te amb mi en la força de l’Esperit i en la 
confiança de la intercessió de Jesús, Summe i etern Sacerdot. 

 
        Bruno Forte, Arquebisbe de Chieti - Vasto 


