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Som poble d’acollida

Al món hi ha 232 milions de persones migrades, de 
les quals 65 milions s’han vist forçades a deixar ca-
sa seva per un conflicte armat i 21 milions són refu-
giades per motius polítics. Tampoc podem oblidar 
els milers de persones que han perdut la vida al Me-
diterrani, quan intentaven creuar la barrera invi sible 
entre el nord i el sud, entre Europa i Àfrica.

En aquests moments, el Mediterrani és el major 
cementiri de migrants del món. Prop de 34 mil per-
sones han perdut la vida intentant creuar-lo entre 

els anys 2000 i 2017. Però, sobretot, el Mediterra-
ni s’ha convertit en una abominable tomba per a la 
consciència d’Europa. Com cada estiu, centenars 
de persones hi transiten pendents dels corrents ma-
rins, de la incertesa i d’unes màfies, davant les 
quals la Unió Europea sembla que estigui de braços 
plegats.

Aquest és el dia a dia a l’estret de Gibraltar i de la 
frontera de Ceuta i Melilla, per on milers de persones 
volen entrar al nostre país. Aquesta immigració prové 

d’un esclavatge moral vergonyant i humiliant, que re-
mou les nostres consciències. Tenim un gran estrip 
en el teixit social que cal adobar amb urgència i, a 
través de Càritas Diocesana de Barcelona, hem po-
sat fil a l’agulla per sargir-lo. El setembre de 2015 
vam posar en marxa el Servei d’ajuda a les perso-
nes refugiades, un programa que n’atén actualment 
104, procedents de països que poden optar per asil 
o refugi. Aquestes persones són acollides en pisos 
de Càritas, de particulars, de parròquies o ordes re-
ligiosos.

Acollir, protegir, promoure i integrar són els quatre 
verbs que el papa Francesc ens proposa conjugar 
per orientar el nostre esforç a favor d’aquests col·lec-
tius. «Els migrants i els refugiats són una ocasió que 
la Providència ens ofereix per contribuir a la construc-
ció d’una societat més justa, una democràcia més 
plena, un país més solidari, un món més fratern i una 
comunitat cristiana més oberta, d’acord amb l’Evan-
geli» (Missatge pontifici amb motiu del Dia Mundial 
del Migrant i del Refugiat, 2014).

Tal com vaig explicar en un acte celebrat al mes 
de juliol al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelo-
na, hem d’esforçar-nos més per acollir i integrar les 
persones migrants i refugiades a la nostra diòcesi. 
Però convé afrontar l’origen d’aquesta qüestió. Des 
d’Europa cal afavorir el desenvolupament econòmic 
d’Àfrica i crear ocupació als països del continent més 
empobrit del món. Només així podrem reduir el dra-
ma de la migració forçada.

«Era foraster i em vau acollir» (Mt 25,35). Acollir 
el foraster implica ser receptiu a la crida de l’altre. 
La seva necessitat ens hauria de remoure, commou-
re i empènyer a considerar-la també com una de les 
nostres prioritats. Això no és fàcil. Sovint, els preju-
dicis, la por, la desconfiança, la comoditat... ens im-
pe  deixen una actitud d’acollida. Benvolguts germans, 
recordeu que la mobilitat humana és una oportunitat 
pel desenvolupament dels pobles en origen i en des-
tí. Tinguem-ho en compte.

ACTUALITAT

El proper diumenge 23 de setembre se celebrarà, a les 
12 h, una eucaristia a la Catedral de Barcelona com 
a acció de gràcies per la fundació de l’Orde Mercedà-
ria i per les activitats desenvolupades per aquest or-
de i per les congregacions mercedàries durant aquests 
800 anys. 
  El passat 10 d’agost, també a la catedral, es va ce-
lebrar una eucaristia en el dia que es complien els 

800 anys de la fundació de l’Orde de la Mercè, el 10 
d’agost de 1218. Presidí la celebració el P. José Juan 
Galve Ardid, provincial de la Mercè de Catalunya, Ara-
gó i València. Assistiren a l’acte membres del Capítol 
de la Catedral i religiosos mercedaris de diversos paï -
sos. Va ser molt significativa la presència de nombro-
sos joves, que apareixen en la fotografia, a la Cripta 
de Santa Eulàlia. 

Acció de gràcies per 
l’Orde Mercedària
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La clave de la 
programación es el amor

Iniciamos una nueva temporada y nos 
encontramos inmersos en reuniones, 
programaciones, inicio o reactivación 
de tareas. Parroquias, asociaciones, 
colegios, centros asistenciales, religio-
sos, familias, profesionales, implica-
dos en objetivos y procedimientos. 

Sabemos que, por encima de to-
do, «estamos llamados al amor, a la 
caridad, y esta es nuestra vocación 
más alta», nos recordaba el Papa en 
una audiencia del año pasado (15-03-
17).

En nuestra programación no pode-
mos olvidar un riesgo: si actuamos «mo-
vidos por intereses personales; cuando 
los servicios caritativos en los que pare-
ce que nos esforzamos los cumplimos 
para mostrarnos a nosotros mismos, o 
para sentirnos satisfechos: “¡Pero qué 

bueno soy!”, o para hacer una demos-
tración de nuestra inteligencia o de 
nuestras capacidades.»

¿Dónde nos podemos equivocar? En 
pensar —decía el Papa— «que si ama-
mos, es porque nosotros somos bue-
nos». En cambio, la clave de nuestra 
programación la encontramos en aco-
ger un regalo: «Poder amar es un don 
de Dios, y debemos pedirlo. Y antes 
es necesario generar la caridad en el 
encuentro con el rostro manso y mise-
ricordioso de Jesús.»

Que María, la Madre que acoge al 
Hijo en su vida, interceda por nosotros 
para que el Señor, «habitando en nues-
tro corazón y en nuestra vida, continúe 
haciéndose cercano y sirviendo a todos 
aquellos que encontramos cada día en 
nuestro camino».

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

   

ENTREVISTA

JOSEP M. TURULL

Després de 13 anys com a rector del Se-
minari Conciliar de Barcelona, Mn. Jo-
sep M. Turull ha estat nomenat rector 
de la Basílica de la Sagrada Família de 
Barcelona. «Suposa una responsabili-
tat molt gran de cara a anar avançant 
en la dimensió pròpiament religio sa, 
litúrgica i pastoral de la basílica», afir-
ma Mn. Turull, que alhora també conti-
nuarà la tasca que els darrers 25 anys 
ha fet Mn. Lluís Bonet com a rector de 
la parròquia, que està «cridat a conti-
nuar tractant que s’agermani amb la 
tasca que es fa a la basílica».

Com serà la vida parroquial de la Ba-
sílica?
La basílica ja té un element molt sig-
nificatiu a nivell pastoral, litúrgic, que 
és la missa internacional de cada diu-
menge a les 9 h. La idea és continuar 
consolidant aquest element i anar veient 
quins projectes de futur cal posar en 
marxa, tenint present sobretot la possi-
bilitat d’oferir visites especialment de-
dicades a la catequesi de primera comu-
nió, de confirmació, a les catequesis de 
joves o d’adults, perquè puguin viure la 
Sagrada Família amb l’esperit religiós 
amb què la va pensar Antoni Gaudí.

Com conviuen amb el turisme i quina 
oferta pastoral li ofereixen?
Es mira de conviure amb la màxima 
harmonia possible, tenint present que 
sempre a tots els llocs que tenen una 
duplicitat d’usos hi pot haver certes 
difi cultats en alguns moments. El desig 
de la basílica és que tots aquells que 
hi entrin com a turistes en puguin sortir 
com a pelegrins. Per això hi ha diversos 
elements que porten a convertir el tu-
rista en pelegrí.

Com valora l’etapa al Seminari?
Ha estat una etapa molt positiva, molt 
important també per a mi. M’ha permès 
conèixer i estimar més a fons l’Esglé-
sia diocesana, les vocacions que van 
sortint... I alhora m’ha demanat de for-
mar-me jo més intensament per poder 
formar els seminaristes i aportar tam-
bé quelcom nou i jove a l’Església.

Òscar Bardají i Martín

Formar turistes

17. � Dilluns (litúrgia hores: 
4a setm.) [1Co 11,17-26.33 / 
Sl 39 / Lc 7,1-10].  Sant Robert 
Bel·larmino (1542-1621), bisbe 
de Càpua i doctor de l’Església, 
cardenal (jesuïta); sant Pere d’Ar-
bués, prev. i mr. a Saragossa; 
santa Coloma, vg. i mr. a Còrdo-
va; santa Ariadna, mr. 

18. � Dimarts [1Co 12,12-14.
27 / Sl 99 / Lc 7,11-17]. Sant Jo-
sep de Cupertino (1603-1663), 
prev. franciscà conventual, pa-
tró dels astronautes; sant Fer-
riol, mr.; santa Sofia, mr.; santa 
Irene, mr.

19. � Dimecres (  Barcelona) 
[1Co 12,31-13,13 / Sl 32 / Lc 
7,31-35]. Santa Maria de Cerve-
lló o del Socós, vg. mercedària, 
de Barcelona (s. XIII). Sant Ge-
ner (Jenaro), bisbe de Benevent 
i mr. a Nàpols (s. IV). 

20. � Dijous [1Co 15,1-11 / Sl 
117 / Lc 7,36-50]. Sants Andreu 
Kim Taegon, prev., Pau Chong 
Hasang i altres companys, mrs. 
a Corea (1839, 1846 i 1866); 
sant Eustaqui, l’esposa Teopis-
ta i els fills, mrs.; santa Càndia 
o Càndida, vg. i mr.

21. � Divendres [Ef 4,1-7.11-
13 / Sl 18 / Mt 9,9-13]. Sant Ma-
teu o Leví, apòstol i evangelis-
ta, de Cafarnaüm, fill d’Alfeu i 
excobrador d’impostos, venerat 
a Salerno, patró dels banquers; 
santa Ifigènia, vg.; santa Celina, 
vg.

22. � Dissabte [1Co 15,35-37.
42-49 / Sl 55 / Lc 8,4-15]. Sant 
Maurici (o Mori), venerat a Suïs-
sa, i altres companys, mrs.; san-
ta Digna, vg. i mr.; sant Fèlix IV, 
papa (526-530). 

23. � † Diumenge vinent, XXV 
de durant l’any (lit. hores: 1a 
setm.) [Sv 2,12.17-20 / Sl 53 / 
Jm 3,16–4,3 / Mc 9,30-37]. 
Sant Pius de Pietrelcina (pare 
Pio), prevere caputxí; santa Te-
cla, vg. i mr., associada a sant 
Pau, venerada a Selèucia i pa-
trona de Tarrago-
na; sant Andreu, 
mr.; sant Lli o Li-
nus, papa (toscà, 
67-76) i mr. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Té vuitanta-cinc anys i una fe rebuda 
dels pares, viscuda en matrimoni amb 
el marit, que procuraren transmetre 
als fills en la normalitat del dia a dia, 
testimoniant els ensenyaments evan-
gèlics des d’un explícit desig de segui-
ment de Jesús, acostant-los a la pregà-
ria que ens fa parlar amb Déu i vetllant 
per una celebració assídua —personal 
i comunitària— d’aquesta fe. Ara, tras-
passat l’espòs, va a missa cada dia, 
sola, a la parròquia que és a un quart 
d’hora de casa. Aprofita el camí per 
resar i meditar el parenostre. Confessa 
que la pregària personal li costa una 
mica. Prega amb el parenostre i el ca-
mí se li fa més planer. «Sempre que m’in-
voqui, l’escoltaré, estaré vora d’ell en 
els perills, el salvaré i l’ompliré de glò-
ria» (Sl 91,15).

El parenostre ha estat i és la pre-
gà ria familiar per a moltes persones. 
Aquesta àvia l’havia resat amb els pa-
res, després amb el marit, des que fes-
tejaven, i amb els fills, abans d’anar a 
dormir i al matí abans de marxar cap 
a l’escola. «Vosaltres, pregueu així: 
Parenostre que esteu en el cel...» (Mt 
6,5).

No és estrany que ara sigui cada dia 
l’eix de la seva pregària, tot caminant 
cap a la parròquia. De ben segur que 
des del parenostre enceta la lloança a 

Camí de la parròquia, 
tot pregant

Déu, que és tan a prop, i demana la se-
va intercessió per les múltiples situa-
cions que la necessiten... Des de la pre-
gària esperançada li expressa el desig 
d’acceptar la seva voluntat amb con-
fiança... Cada dia deu tenir un seguit 
de peticions concretes que sorgeixen 
de la vida, de la seva i de la dels fills, 
dels néts, amics, coneguts, de la vida 
dels que l’envolten, dels fets propers 
que l’afecten i dels llunyans, que no li 
permeten ser insensible. El pa de ca-
da dia, el del cos, el de l’esperit i el 
que doni Vida a tothom... Sense dir-ho, 
implícitament, està demanant l’adveni-
ment del seu Regne, que es compleixi 
la voluntat del Pare, voluntat d’amor, 
pau, justícia, fraternitat, sentit de filia-
ció divina... i el perdó, perquè ens sen-
tim pecadors perdonats pel Pare que 
perdona i convida a perdonar genero-
sament el proïsme i que també ens 
salva en Jesús. Alliberar-nos del mal, 
del que ens fem a nosaltres i del que 
fem als altres i de l’omissió per como-
ditat, egoisme, insensibilitat... de qual-
sevol mal.

Falten divuit minuts per a la missa 
d’avui. D’aquí poc sortirà de casa i en-
cetarà el camí i la pregària tot dient: 
«Pare nostre...». «A Déu, Pare nostre, 
sigui donada la glòria pels segles dels 
segles. Amén» (Fl 4,20).

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura del llibre d’Isaïes (Is 50,5-9a)

El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he 
resistit ni m’he fet enrere: he parat l’esquena als 
qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrancaven 
la barba; no he amagat la cara davant d’ofenses i 
escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això no 
em dono per vençut: per això paro com una roca 
la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al meu 
costat el jutge que em declara innocent. Qui vol ple-
dejar amb mi? Compareguem plegats. Qui vol ser el 
meu acusador? Que se m’acosti. Déu, el Senyor, em 
defensa: qui em podrà condemnar?

Salm responsorial (114)

R.  Continuaré caminant entre els qui viuen, a la pre-
sència del Senyor.

Estimo de tot cor el Senyor: / el Senyor ha escoltat 
la meva súplica, / ha escoltat el meu clam / així que 
l’invocava. R.

M’envoltaven els llaços de la mort, / tenia davant 
meu els seus paranys, / i dintre meu l’angoixa i el 
neguit. / Vaig invocar el nom del Senyor: / «Ah, Se-
nyor, salveu-me la vida.» R.

El Senyor és just i benigne, / el nostre Déu sap com-
padir. / El Senyor salvaguarda els senzills, / jo era 
feble i m’ha salvat. R. 

Ha alliberat de la mort la meva vida, / els meus ulls, 
de negar-se en el plor, / els meus peus, de donar 
un pas en fals. / Continuaré caminant entre els qui 
viuen, / a la presència del Senyor. R.

Lectura de la carta de sant Jaume 
(Jm 2,14-18)

Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demos-
trava amb les obres, de què serviria? A un home així, 
la fe el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres 
germans o germanes no tingués ni vestits ni l’aliment 
de cada dia, i algú de vosaltres li digués: «Vés-te’n en 
pau, abriga’t bé i alimenta’t», però no li donés res del 
que necessita, quin profit li faria? Doncs, amb la fe 
passa igual: si no hi ha obres, la fe tota sola és mor-
ta. Tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs bé, 
si pots, demostra’m, sense les obres, que tens fe, que 
jo, amb les obres, et demostraré la meva fe.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 8,27-35)

En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, 
se n’anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel camí 
preguntava als seus deixebles: «Qui diuen la gent, 
que sóc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que 
sou Joan Baptista, d’altres, que sou Elies, d’altres, 
que sou algun dels profetes.» Llavors els preguntà: 
«I vosaltres, qui dieu que sóc?» Pere li respon: «Vós 
sou el Messies.» Ell els prohibí severament que ho 
diguessin a ningú. I començà a instruir-los dient: 
«El Fill de l’home ha de patir molt: els notables, els 
grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de re-
butjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ressusci-
tarà.» I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant 
fer-li un favor, es posà a contradir-lo. Però Jesús 
es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué: 
«Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó 
com els homes.» Després cridà la gent i els seus 
deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, 
que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i 
m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la per-
drà, però el qui la perdi per mi i per l’evangeli, la sal-
varà.»

Lectura del libro de Isaías (Is 50,5-9a)

El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché 
atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 
las mejillas a los que mesaban mi barba; no escon-
dí el rostro ante ultrajes y salivazos. 
  El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ul-
trajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sa-
biendo que no quedaría defraudado. Mi defensor 
está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Comparez-
camos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque. 
Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me conde-
nará?

Salmo responsorial (114)

R.  Caminaré en presencia del Señor en el país de los 
vivos.

Amo al Señor, porque escucha / mi voz suplican-
te, / porque inclina su oído hacia mí / el día que 
lo invoco. R.

Me envolvían redes de muerte, / me alcanzaron 
los lazos del abismo, / caí en tristeza y angustia. / 
Invoqué el nombre del Señor: / «Señor, salva mi 
vida.» R.

El Señor es benigno y justo, / nuestro Dios es com-
pasivo; / el Señor guarda a los sencillos: / estando 
yo sin fuerzas, me salvó. R.

Arrancó mi alma de la muerte, / mis ojos de las lá-
grimas, / mis pies de la caída. / Caminaré en pre-
sencia del Señor / en el país de los vivos. R.

Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(Sant 2,14-18)

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 
tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvar-
lo esa fe? 
  Si un hermano o una hermana andan desnudos y 
faltos del alimento diario y uno de vosotros les dice: 
«Id en paz; abrigaos y saciaos», pero no les da lo ne-
cesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es tam-
bién la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro. 
Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras, 
muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis 
obras te mostraré la fe.»

  Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(Mc 8,27-35)

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron 
a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino pre-
guntó a sus díscípulos: «¿Quién dice la gente que 
soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; 
otros, Elías, y otros, uno de los profetas.». Él les pre-
guntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?». Tomando 
la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías.» Y les 
conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. 
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que 
padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, 
sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resu-
citar a los tres días.» Se lo explicaba con toda clari-
dad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a 
increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípu-
los, increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, Satanás! 
¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!» Y lla-
mando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si algu-
no quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mis-
mo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar 
su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí 
y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a 
un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?»

DIUMENGE�XXIV�DE�DURANT�L’ANY COMENTARI

Un dia o altre cal definir-se. Fins ara tothom hi 
deia la seva sobre Jesús. Mentre repetien allò 
que tothom deia i perquè tothom ho deia, oli en 
un llum. Però ningú no es movia. Cap compromís. 
De sobte Jesús ens etziba la pregunta: I tu què? 
Què penses i què dius de mi? Pere hi diu la se-
va: Tu ets el Messies. 

I tu què hi dius? Qui és i què significa Jesús 
per a tu, cristià del segle XXI? 

El Messies?... Quin Messies? Jesús s’afanya 
a aclarir-ho. Haurà de patir molt, serà rebutjat de 
les autoritats religioses i polítiques del temps i 
serà mort d’una manera infame: la creu. Però la 
mort no serà la darrera paraula. Jesús ressus-
citarà. 

Avui som testimonis de com Jesús és contes-
tat. Fa nosa. Són molts els qui malden per des-
arrelar del nostre món Jesús i el seu missatge. 
Però no se’n sortiran si som cristians mínima-
ment conscients i coratjosos. Ell continua es-
sent Emmanuel: Déu amb nosaltres. A Pere li 
costà d’entendre i fins posà un parany a Jesús.

Per a ser deixeble de Jesús cal ser lliure. Cal 
desfer-se dels cordons umbilicals que ens pri-
ven de ser nosaltres mateixos. No tenir por a la 
vida ni a la mort ni a fer el ridícul. Només es rea-
litza plenament —«se salva»— el qui té prou 
personalitat per pensar amb el seu cap, estimar 
amb el seu cor, mirar amb els seus ulls: un pen-
sament, un cor i una mirada transformats per 
l’evangeli Jesús.

Viure i morir com a persones lliures, conscients 
de ser creades per Déu i salvades per Jesús no 
és cosa d’esclaus sinó de senyors. Prou amos 
d’ells mateixos com per posar la pròpia vida al 
servei dels altres. Com Jesús, el Mestre i el Se-
nyor, que es posa a rentar els peus dels seus dei-
xebles, perquè no ha pas vingut a ser servit sinó 
a servir, lliurant-se ell mateix per la promoció de 
tothom... segons el somni de Déu.

Cridats 
a ser lliures
P. JAUME SIDERA, claretià
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Sintonitzeu
Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

Actes
Cicle de conferències de Mn. Francesc 
Nicolau. Els dijous (18.30 h): 20 set.: 
Es va coneixent millor l’estructura de la 
nostra Galàxia; 27 set.: Hi ha varietat de 
nebuloses dins de la Galàxia; 4 oct.: Es-
trelles que presenten particularitats 
que no es coneixien; 18 oct.: Fenòmens 
violents detectats a la Galàxia; 25 oct.: 
La vida de les estrelles es va coneixent 
millor. Al Seminari Conciliar (c/ Diputa-
ció 231, t. 934 541 600). Obertes a 
tot hom.

Festa de Sant Pius de Pietrelcina i ves-
pres solemnes de la Mare de Déu de 
la Mercè. Diumenge 23 de setembre 
(18 h), els devots i el grup d’oració 
«Amics del Pare Pio» celebraran la com-
memoració del sant amb una euca-
ristia a la basílica de la Concepció de 
(c/ Aragó, 299), presidida per fra Va-
lentí Serra, caputxí. Aquesta celebració 
eucarística serà ja de la solemnitat de 
la Mare de Déu de la Mercè. En acabar, 
es venerarà la relíquia de sant Pius. Di-
lluns 24 (19 h), vespres solemnes de 
la Mare de Déu de la Mercè, amb expo-
sició del Santíssim i cant dels Goigs.

Festa de Santa Tecla. Dissabte 22 de 
setembre (19 h), eucaristia solemne 

AGENDA

En el mundo hay 232 millones de 
personas migradas, de las que 65 
mi llones se han visto forzadas a 
abandonar su casa por un conflicto 
armado y 21 millones son refugiadas 
por motivos políticos. Tampoco pode-
mos olvidarnos de los miles de per-
sonas que han perdido la vida en 
el Mediterráneo, cuando intenta-
ban cruzar la barrera invisible entre 
el norte y el sur, entre Europa y Áfri-
ca.

En estos momentos, el Mediterrá-
neo es el mayor cementerio de mi-
grantes del mundo. Alrededor de 34 
mil personas han perdido la vida in-
tentando cruzarlo entre los años 2000 
y 2017. Pero, sobre todo, el Medite-
rráneo se ha convertido en una abo-
minable tumba para la conciencia de 
Europa. Como cada verano, cientos 
de personas transitan pendientes de 
las corrientes marinas, de la incerti-

dumbre y de unas mafias ante las 
que la Unión Europea parece estar de 
brazos cruzados.

Este es el día a día del Estrecho de 
Gibraltar y de la frontera de Ceuta y 
Melilla, por donde miles de personas 
quieren entrar en nuestro país. Esta 
inmigración proviene de una esclavi-
tud moral vergonzante y humillante, 
que remueve nuestras conciencias. 
Tenemos un gran roto en el tejido so-
cial que hay que remendar con urgen-
cia y, a través de Cáritas Diocesana 
de Barcelona, nos hemos puesto ma-
nos a la obra para zurcirlo. En sep-
tiembre de 2015 pusimos en marcha 
el Servicio de Ayuda a los Refugiados, 
un programa que atiende actualmen-
te a 104 personas procedentes de 
países que pueden optar por asilo o 
refugio. Son acogidas en pisos de Cá-
ritas o por particulares, parroquias u 
órdenes religiosas.

CARTA�DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Somos pueblo de acogida
ta cuestión. Desde Europa hay que 
favorecer el desarrollo económico 
de África y crear empleo en los paí-
ses del continente más empobre-
cido del mundo. Solo así podremos 
reducir el drama de la migración for-
zada.

«Fui forastero y me hospedasteis» 
(Mt 25,35). Hospedar al forastero im-
plica ser receptivo a la llamada del 
otro. Su necesidad nos debería re-
mover, conmover y empujar a consi-
derarla también como una de nues-
tras prioridades. Esto no es fácil. 
A menudo, los prejuicios, el miedo, la 
desconfianza, la propia comodidad... 
nos impiden una actitud de aco-
gida. 

Queridos hermanos, es bueno re-
cordar que la movilidad humana es 
una oportunidad para el desarrollo de 
los pueblos en origen y en destino. Ten-
gámoslo en cuenta.

Acoger, proteger, promover e inte-
grar son los cuatro verbos que el pa-
pa Francisco nos propone conjugar 
para orientar nuestro esfuerzo a fa-
vor de estos colectivos. «Los migran-
tes y los refugiados son una oportu-
nidad que la Providencia nos ofrece 
para contribuir a la construcción de 
una sociedad más justa, una demo-
cracia más plena, un país más soli-
dario, un mundo más fraterno y una 
comunidad cristiana más abierta, 
de acuerdo con el Evangelio» (Mensa-
je pontificio con motivo del Día Mun-
dial del Migrante y del Refugiado, 
2014).

Como expliqué en un acto celebra-
do recientemente en el Saló de Cent 
del Ayuntamiento de Barcelona, tene-
mos que esforzarnos más para aco-
ger e integrar las personas migrantes 
y refugiadas en nuestra diócesis. Pe-
ro conviene afrontar el origen de es-

presidida per Mons. Sergi Gordo, bisbe 
auxiliar, a la parròquia de Santa Tecla 
(av. Madrid, 107).

150 aniversari de la Parròquia de Sant 
Josep de Badalona. Dia 16 de setem-
bre, inauguració de les celebracions 
amb la missa de les 11 h, que presi-
dirà el cardenal Martínez Sistach, amb
la participació de l’Orfeó Badaloní. Se-
rà al Monestir de la Providència (c/ d'Ar-
nús, 64), on va començar la història d’a-
questa parròquia. Seguidament, anirem 
a l’Església de Sant Josep, participant 
de la cercavila dels Gegants de Bada-
lona.

Fem visible la imatge de la nostra pa-
trona. L’ANFE de Barcelona promou 
unes balconeres de roba amb la imat-
ge preciosa de la Mare de Déu de la 
Mercè per fer palès, durant les festes 
patronals, que ella n’és la protagonis-
ta. Les podeu sol·licitar gratuïtament al 
c/ Aragó, 268, de dilluns a divendres, 
de 19 a 20 h. Telèfons de contacte: 
653 900 600 i 669 286 454.

In memoriam
Mn. Francesc Raventós Pujol. Morí a 
la Residència Sacerdotal Sant Josep 

Oriol el 15 d’agost. 
Aquesta residència 
ha estat la missió 
principal de la seva 
vida. Hi ha treballat 
43 anys, primer com 
a secretari del bisbe 

Ramon Daumal i vicerector, i després 
com a rector. Ha acompanyat més de 
200 sacerdots en la darrera etapa 
de la seva vida. Una altra missió ha es-
tat donar a conèixer la figura del doc-
tor Pere Tarrés, com a vicepostulador 
primer de la seva causa de beatifica-
ció i darrerament de la seva causa de 
canonització. Va escriure molt sobre la 
figura de Pere Tarrés i fa poques set -
manes es va presentar el seu llibre so-
bre la història de la Residència Sacer-
dotal de Sant Josep Oriol. L’any 1996 
fou nomenat canonge de la Catedral. 
La missa exequial es va celebrar el 15 
d’agost a la mateixa residència, presi-
dida pel cardenal Martínez Sistach. El 
24 d’agost es va celebrar una missa en 
sufragi de la seva ànima a la Cate dral, 
que presidí el bisbe auxiliar Mons. Ser-
gi Gordo, i el 30 d’agost es pregà per ell 
en una eucaristia celebrada a la par-
rò quia de Sarrià, al seu estimat barri 
natal, que va presidir el rector de la par-
ròquia, Mn. Salvador Bacardit. Aques-
ta parròquia celebrarà properament un 

acte en memòria d’aquest sacerdot di-
funt.

Publicacions
Coses que 
cal dir, de 
Florenci Bové 
Marcé. Aquest 
llibre de 132 
pàgines, d’e-
di cions Care-
na, pot ser una 
eina ben útil 
per a pares i 
educadors en 
aquest inici de 
curs. L’autor és mestre, teòleg, profes-
sor de filosofia i educador en valors 
cristians. Ha exercit la docència en les 
escoles dels Maristes i de La Salle. Els 
30 últims anys ha exercit a La Salle 
Bonanova formant part de l’equip di-
rectiu. L’autor confessa: «Escric per-
què em ve de gust, perquè tinc temps, 
per gratitud i perquè vull deixar cons-
tància, especialment per a mi mateix i 
pels que estimo, de tot allò 
que he cregut en la meva 
vida d’educador, de tot allò 
que m’ha servit i que crec 
que val la pena compartir.»


