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Jesucrist

El passat dia 1 de març es va
presentar la Carta Placuit
Deo de la Congregació per
a la Doctrina de la Fe, publicada amb aprovació del
Papa Francesc en la festa de
la Càtedra de Sant Pere. Es
tracta d’un document escrit als bisbes de l’Església
Catòlica i, més en general, a
tots els fidels, sobre alguns
aspectes de la salvació cristiana que tal com assenyala
el text “avui dia poden ser
difícils de comprendre degut a les transformacions
culturals recents”. Ens podem preguntar el per què
d’aquesta carta i el per què
es publica en aquest moment. Convé recordar que
el Papa Francesc, en el seu
Magisteri ordinari, sovint
es refereix a dues tendències que s’assemblen en alguns aspectes a dos errors
doctrinals antics: el pelagianisme i el gnosticisme.
Pel
“neopelagianisme”,
l’individu, radicalment autònom pretén salvar-se ell
mateix sense reconèixer
que en el més profund del
seu ésser depèn de Déu i
dels altres, mentre que el
“neognosticisme” presenta
una salvació purament interior, tancada en el subjectivisme, que consisteix en
elevar-se “amb l’inteŀlecte
fins als misteris de la divi-

cut de la Verge maria, es va
fer veritablement un dels
nostres, semblant en tot a
nosaltres, llevat del pecat”
(Gaudium et Spes, 22).

nitat desconeguda”. Amb la
carta es respon a aquestes
dues tendències reduccionistes que amenacen el
cristianisme actual i es reafirma que la salvació es rep
a través de la nostra unió
amb Crist. La fe en Crist
ens ensenya que res del que
ha estat creat pot satisfer
del tot l’home perquè “Déu
ens ha destinat a la comunió amb Ell i el nostre cor
estarà inquiet fins que no
reposi en Ell”, com ho escriu sant Agustí. Pel que
fa a les antigues doctrines
gnòstiques, la salvació que
la fe ens anuncia “no concerneix només a la nostra
interioritat, sinó al nostre
ésser integral”. És la persona completa la que ha estat
creada a imatge i semblança de Déu, i està cridada a
viure en comunió amb Ell.
La Bona Nova de la salvació té un nom i un rostre

concret: Jesucrist, Fill de
Déu, salvador. L’essència del cristianisme és la
persona de Crist i la vida
cristiana arrenca d’un encontre amb Ell en el que
té lloc la revelació plena i
definitiva de Déu; per això
“no es comença a ser cristià per una decisió ètica o
per una gran idea, sinó per
l’encontre amb un esdeveniment, amb una Persona,
que dóna un nou horitzó a
la vida i, amb això, una orientació decisiva” (BENET
XVI, Deus caritas est, n.1).
El Fill de Déu, Redemptor
de l’home i del món, concebut per obra i gràcia de
l’Esperit sant i nascut de
maria Verge, que “amb la
seva encarnació s’ha unit,
en certa manera, amb tots
els homes. Treballà amb
mans d’home, pensà amb
inteŀligència d’home, obrà
amb voluntat d’home, estimà amb cor d’home. Nas-

El Misteri Pasqual de la
seva mort en creu i de la
seva resurrecció està al
centre de la Bona Nova. La
mort en la creu no és un fet
aïllat, és la culminació de
la seva existència, tota ella
salvífica; és el gest suprem
de la intervenció salvadora
de Déu i de l’oferiment de
la seva gràcia a la humanitat, és un acte d’amor immens. Podem repetir amb
sant Pau: “El Fill de Déu
m’ha estimat i s’ha entregat ell mateix per mi” (Gal
2,20). Però la vida de Crist,
entregada per amor fins a
la mort, no acaba en la creu.
Ressuscitat pel Pare, arriba
fins a nosaltres com a principi i fonament de la nostra
pròpia resurrecció. A Jesús,
Déu l’ha exalçat com a Cap i
Salvador (cf. Fets 5,31). Des
de Crist ressuscitat se’ns
revela el futur de plenitud
que l’home pot esperar i
la garantia última davant
el fracàs, la injustícia i la
mort; Ell és l’esperança de
la humanitat.
Josep Àngel Saiz Meneses,
Bisbe de Terrassa.

Agenda litúrgica
Dissabte, 5
17.30

19.00
19.30

Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
Ints. Anna Milà i Fusalba.
Rosari.
Missa vespertina del DIUMENGE VI DE PASQUA.
Primera comunió de la Martina Domínguez.
Ints. Joaquim Solsona Alavedra, Joan Domínguez Calvache i pels
col·laboradors difunts de La Passió.

Diumenge, 6 - DIUMENGE VI DE PASQUA
08.30

13.30

Missa matinal.
Ints. Família Rafa Bernades.
Missa a la capella de l’hospital.
Ints. Teresa Mata i Munné, Enric Batet Grau, Rosa Vera Colom, Jaume Casals
Mert i Patricia Hernández.
Missa Major de la DIUMENGE VI DE PASQUA.
Ints. Josep Quer Pujol, Família Quer Pujol, Família Aiguadé Ballús,
Margarida Guarro Rios, Esteve Valldeperas i Natàlia Combas.
Vida parroquial, bateig del Gael Ramos Morillas.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

17.00
17.30

Vida parroquial, bateig del Bruno Villar Ascaso i primeres comunions.
Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
Ints. Anna Milà i Fusalba.
Vida parroquial, reunió del grup de Vida Creixent.
Vida parroquial, bateig de la Bimba Fernández Vallès i de l’Àlex Segura Sánchez.
Rosari.
Vespres.
Missa vespertina de l’ASCENSIÓ DEL SENYOR.
Amb la participació de la Fundació Agrícola Olesana.
Ints. Isidre Costa, Dolors Cadevall, Vicente Alavedra Matas, Vicenç Bel
Segura, Joan Belmonte Belmonte i per tots els socis patrons de la Fundació
Agrícola Olesana.

11.15
12.30

Dilluns, 7
Dimarts, 8

Dimecres, 9
Dijous, 10

Divendres, 11
Dissabte, 12
18.00
18.30
18.30
19.00
19.30

Santoral
Dissabte, 5 Nostra Senyora de les

Gràcies. Sant Màxim, bisbe. Santa Irene,
verge i màrtir.
Diumenge, 6 Santa Beneta, verge
i màrtir. Sant Domènec Sàvio, alumne de
sant Joan Bosco. Sant Justí, prevere.
Dilluns, 7 Nostra Senyora de
la Victòria. Sant Benet II, papa. Sant
August, màrtir.
Dimarts, 8 Santa Maria
Mitjancera de totes les Gràcies. Mare de
Déu de Pompeia. Sant Eladi, bisbe.
Dimecres, 9 Sant Pacomi, abat.
Sant Gregori, bisbe. Santa Casilda, verge.
Dijous, 10 Sant Joan d'Àvila, patró
del clergat secular d'Espanya. Santa
Beatriu, verge.
Divendres, 11 Sant Ponç, patró
dels Herbolaris. Sant Anastasi, màrtir.
Patró principal de Lleida. Sant Eudald,
màrtir.
Dissabte, 12 Sant Domènec de
la Calzada, patró de la construcció. Sant
Pancraç, màrtir. Sants Nereu i Aquileu,
soldats màrtirs.

“Celebrem junts la fe”
El programa setmanal de la Parròquia.

Dissabte a les 9h a Olesa Ràdio.

Que descansin en la
Pau del Senyor
† Antonio Bueno Tello, 89 anys.
† Juan Serrat Obre, 79 anys.
† Joan Cinca Capdevila, 87 anys.
† Miguel Muñoz Fernández, 57 anys.
† Maria Rivas Hinojosa, 69 anys.

Comentari de l’evangeli del Diumenge VI de Pasqua
L’evangeli d’avui és la continuació del que vam llegir el diumenge passat sobre el cep i les sarments. Es tracta del comentari i l’aplicació pràctica de la narració simbòlica. Aquesta explicació continua estant dins del llarg discurs de comiat de Jesús als seus deixebles durant l’últim sopar.
El text gira al voltant d’una idea central: l’amor. Primerament, Joan constata l’amor del Pare pel Fill i del Fill pels seus deixebles, sempre que
guardin els seus manaments. La comparació entre la relació entre el Pare i el Fill és equiparada a la que manté Jesús amb els seus deixebles (v.
10). Tot seguit expressa quin és aquest manament: «Que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat», és a dir, que siguem capaços
de donar la vida per aquells que estimem, de la mateixa manera que Jesús està disposat a oferir la seva vida per al perdó dels pecats de tots els
homes. Joan insisteix en la importància d’aquest manament, repetint-lo dues vegades en aquesta perícope, tot i ja haver aparegut a l’evangeli a Jn 13,34. L’amor entre els deixebles i amb Jesús és el que aquests han de donar a conèixer arreu. És el que ha d’identificar-los. Per altra
banda, la relació entre Jesús i els homes no és d’esclau a amo, sinó que és una relació d’amistat i amor. Per això, Jesús ens ha donat a conèixer
el Pare, perquè no som esclaus, sinó homes als qui estima i fa partícips del seu coneixement. A més, cal tenir molt present que Jesús és qui
tria, crida i designa als seus deixebles. La iniciativa és totalment seva, element que està remarcat al text per l’ús del pronom personal «jo»
utilitzat emfàticament quan diu: «Soc jo qui us he escollit» (v. 16). L’al·lusió del v. 17b al «donar fruit» recorda la narració del cep i les sarments
immediatament anterior i juntament amb l’oració que serà escoltada pel Pare són els dos privilegis que neixen d’haver estat triats per Jesús.
Finalment, repeteix el manament per tal de donar més intensitat narrativa al text.

