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a dir, hi ha onze persones en només dues habita-
cions. La manca d’espai i el soroll constant fan molt 
difícil que els cinc menors que hi viuen puguin ju-
gar o concentrar-se per fer els deures. L’Alba té 
un neguit constant, està irritable, trista, sense ga-
nes de fer res, superada per la situació. Ella i els 
seus fills estan exposats a molts problemes de sa-
lut, com totes les persones que viuen en habitatges 
que no compleixen les condicions mínimes d’habi-
tabilitat. 

Aquests dos testimonis, extrets de l’informe anual 
«La llar és la clau» de Càritas Diocesana de Barcelo-
na, són només dos exemples de persones que mal-
viuen en habitatges que no podem considerar una 
llar. La llar ens dona escalfor, és un lloc on ens sentim 
segurs, on podem edificar-nos com a persones i des-
envolupar el nostre projecte familiar. És un espai 
d’intimitat, de proximitat, de companyonia, de con-
fiança i de protecció. Ens dona aixopluc i alhora és 
un lloc on podem descansar, recuperar forces, mirar 
la vida, planificar, somiar... És gràcies a la llar que po-
dem arrelar-nos al nostre entorn, a la nostra comuni-
tat i a la societat.

Com pot ser, doncs, que hi hagi persones a la nos-
tra societat que, com la Tània i l’Alba, no puguin tenir 
una llar digna? Molt a prop tenim germans que viuen 
amuntegats en habitacions rellogades, exposats que 
els facin fora d’un dia per l’altre sense cap motiu, 
persones que viuen en infrahabitatges: amb humi-
tats, amb instal·lacions elèctriques deficients, sense 
calefacció a l’hivern... Maria i Josep també es van 
trobar moltes portes tancades i no tenien a on anar.

La família que viu en amor és la bona terra on ger-
mina la llavor que Déu ha sembrat en els nostres 
cors. Però és molt difícil tirar endavant una família 
sense una llar. Per això gaudir d’un habitatge digne 
i adequat és un dret que recull l’article 25 de la De-
claració Universal de Drets Humans i també l’article 
47 de la Constitució Espanyola. Tenir una llar és fo-
namental, és la porta per accedir a l’educació, la sa-
nitat o la ciutadania. Ara que estem immersos en un 
intens cicle electoral, voldria dirigir-me als nostres po-
lítics per demanar-los que no s’oblidin d’aquest te-
ma. 

Benvolguts germans, fem que, entre tots, aquest 
problema no quedi a l’ombra. Avancem junts cap a 
una comunitat més fraterna i més solidària.
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ACTUALITAT

El passat 20 de març, en un acte celebrat a l’Au-
la Magna del Seminari Conciliar, el president del 
Centre de Pastoral Litúrgica, Mn. Josep M. Roma-
guera, va lliurar el V Memorial Pere Tena a Mons. 
Piero Marini, arquebisbe titular de Martirano i pre-
sident de la Comissió Pontifícia per als Congres-
sos Eucarístics Internacionals. 
  Des de l’any 1987 fins al 2007, l’arquebisbe 
Marini va ser mestre de cerimònies pontifícies. 

Aplicant les orientacions litúrgiques del Concili 
Vaticà II, aquest liturgista va aportar un to de sen-
zillesa, de bellesa celebrativa i de participació 
de l’assemblea a les cerimònies papals. 
  Varen participar en aquest acte el cardenal Lluís 
Martínez Sistach; l’abat de Montserrat, Josep M. 
Soler; i el P. Joan M. Canals, que fou director del 
Secretariat Nacional de Litúrgia i que va fer la pre-
sentació de Mons. Marini.

El Memorial Pere Tena 
lliurat a Mons. Piero Marini

La Tània fugia del seu país quan va arribar a Cata-
lunya. A Barcelona li van rellogar una habitació, des-
prés ella va llogar el seu llit i va haver de passar sis 
mesos en un sofà. Des d’aquest moment va viure 
un èxode d’habitació en habitació en pisos rellogats, 
fins a tretze mudances els dos darrers anys. La Tània 
té una filla de dos anys. Totes dues pateixen la in-
estabilitat i la inseguretat on viuen.

L’Alba viu actualment en un pis de 55m2 a Barce-
lona, que comparteix amb deu persones més. És 

L’escalf de la llar
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ENTREVISTA

ROSARIO DEL CAMINO

Aquest 2019 es compleixen 1.025 anys 
de l’arribada de les relíquies de sant Pe-
lai al Monestir benedictí femení de San 
Pelayo (Oviedo), fundat el s. IX. Aquest 
màrtir és un testimoni molt important 
de fe, de pau, de pregària, de perdó... 
Aquest sant mossàrab, que va morir 
perdonant, és un exemple de vida en 
la Quaresma: «Aquest lliurament total, 
perdonant, ens compromet a tots en el 
perdó», assegura la mare abadessa 
del Monestir, Rosario del Camino.

Com hem de viure la Quaresma els cris-
tians?
La Quaresma és un temps que ens pot 
ajudar, i molt, a renovar el nostre amor 
i a anar amb compte de no caure en fal-
tes. Ens dol no respondre a un amor tan 
gran amb un amor semblant. Per tant, 
hem de cuidar la conversió; tornar l’a-
mor als altres, i també a Déu.

Com s’ha de concretar aquest amor?
Amb les persones que tenim al voltant, 
les de prop i les de lluny. A la pròpia fa-
mília, tenint cura també d’aquelles peti-
tes friccions que sovint es produeixen. 
I també cuidar la pregària, mantenir 
aquest diàleg amb Déu, meditar l’Evan -
geli i respondre-li amb la pregària i amb 
la vida. És molt important unir la fe i la 
vida i la Quaresma és una gran oportuni-
tat per fer-ho.

Els monestirs benedictins d’Espanya 
esteu formant una congregació a par-
tir de les quatre federacions actuals. 
Quins beneficis us comportarà?
Ens proporcionarà instruments eficaços 
per poder continuar ajudant-nos en la co-
munió i també per donar-nos suport per 
realitzar projectes concrets: en l‘àmbit 
de la formació, en la cura de les monges 
grans, de l’ajuda mútua; i també de la 
col·laboració amb els laics. Ens sembla 
que aquest és un moment important 
en la vida monàstica per obrir-se a altres 
persones, perquè també puguin gaudir 
d’aquest tresor que vivim als monestirs.

Òscar Bardají i Martín

Unir la fe 
i la vida

8. � Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 
(o bé: 13,41c-62) / Sl: 22,1-3a.
3b-4.5.6 / Jn 8,12-20]. Sant Joan 
d’Organyà, monjo premonstratès; 
santa Macària, verge.

9. � Dimarts [Nm 21,4-9 / Sl 
101 / Jn 8,21-30]. Santa Maria 
de Cleofàs, parenta de la Verge 
Maria; sant Marcel, bisbe.

10. � Dimecres [Dn 3,14-20.91-
92.95 / Sl: Dn 3,52-56 / Jn 8,
31-42]. Sant Ezequiel, profeta 
(s. VI aC); sant Dimes, el bon lla-
dre; sant Terenci, mr.

11. � Dijous [Gn 17,3-9 / Sl 104 / 
Jn 8,51-59]. Sant Estanislau, 
bisbe de Cracòvia i màrtir (1079). 
Sant Isaac, monjo. Santa Gemma 
Galgani, verge seglar.

12. � Divendres [Jr 20,10-13 / Sl 
17 / Jn 10,31-42]. Sant Juli I, pa-
pa (romà, 337-352); sant Damià, 
bisbe; santa Vísia, vg. i mr.

13. � Dissabte [Ez 37,21-28 / 
Sl: Jr 31,10.11-12ab.13 / Jn 11,
45-56]. Sant Hermenegild, prín-
cep hispànic, mr. (586). Sant Mar-
tí I, papa (649-656) i mr.; santa 
Agatònica, mr.

14. � † Diumenge vinent, Diu-
menge de Rams o la Passió del Se-
nyor (lit. hores: 2a setm.) [Is 50,
4-7 / Sl 21 / Fl 2,6-11 / Lc 22,14-
23,56 (o bé: 23,1-
49)]. Sant Tiburci, 
mr.; sant Lambert, 
bisbe; santa Dom-
nina, vg. i mr. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

L’avi va traspassar superats de llarg 
els vuitanta anys. La neta, de nou anys, 
sabia que l’avi estava malalt i que mar-
xaria aviat. Assistí a les exèquies. Pre-
gà amb els pares i l’àvia prop del fère-
tre. Després de l’enterrament, passats 
uns dies, preguntà a l’àvia. «On han por-
tat l’avi? Nosaltres podem seguir pre-
gant per ell perquè estigui amb Jesús?» 
Davant les qüestions que formulava, els 
pares l’acompanyaren una tarda al ce-
mentiri on l’avi estava enterrat. Li expli-
caren que les despulles reposaven en 
aquella sepultura amb les dels seus 
pares i que l’avi era amb Jesús, com 
tots els que havien mort en Ell. Resaren 
un parenostre. Acabada la pregària els 
seus ulls deixaren escapar unes llàgri-
mes, els de l’àvia també. En altres mo-
ments de pregària familiar han tornat 
a pregar per l’avi. 

Pregar pels difunts és una pregària 
tradicional arrelada entre els cristians, 
a nivell personal i també comunitari. En 
aquesta tradició, la pregària confia da 
pels difunts queda recollida com una 
de les obres de misericòrdia. Pregar 
Déu pels difunts, confiant en la seva 
misericòrdia. En un entorn que sovint 
amaga la mort, sentir i viure la proximi-

Vida sense fi 
prop de Déu

tat de Déu i l’amor als altres ens porta 
a demanar confiadament per les per-
sones estimades que ens han deixat. 
«Demaneu, i us donaran; cerqueu, i tro-
bareu; truqueu, i us obriran; perquè el 
qui demana, rep; el qui cerca, troba, i a 
qui truca, li obren» (Mt 7,7-8).

Sabem per la fe i la confiança en els 
ensenyaments de Jesús, recollits a l’E -
vangeli, que la mort no té la darrera pa-
raula i que estem cridats a una vida 
sense fi, prop de Déu. Parlem de la co-
munió dels sants en la qual es troben 
els que configuren la comunitat dels 
creients que a la terra seguim Jesús, 
el Crist, i els qui, després de la mort, 
gaudeixen de la proximitat de Déu per 
sempre. La pregària pels difunts és una 
expressió de la fe en aquesta resurrec-
ció després del traspàs definitiu. «No 
m’heu escollit vosaltres a mi; soc jo qui 
us he escollit a vosaltres i us he confiat 
la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, 
i un fruit que duri per sempre. I tot allò 
que demanareu al Pare en nom meu, 
ell us ho concedirà» (Jn 15,16). Des de 
l’enyor i el sentiment d’absència, també 
des de la confiança en Déu, preguem 
per les persones estimades que ens 
han deixat.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

La vida fraterna cordial i madura brolla 
de no enganyar-se sobre un mateix, de 
tenir lúcida consciència del que hom és. 
I progressa laborant sobre un mateix, 
perquè jo als altres no els puc canviar, 
però sí que puc treballar sobre mi.

Normalment judiquem els altres per-
què ens sentim superiors, més intel·li-
gents, més servicials, més generosos, 
o perquè considerem que la nostra lí-
nia o la nostra manera de viure l’Evan-
geli és millor que la dels altres.

Però aquest sentiment de superiori-
tat no està fonamentat sinó que ve de 
no conèixer-nos plenament, de la no 
consciència de les nostres limitacions, 
del nostre pecat, de tenir una biga a l’ull 
i no veure-hi bé.

La humilitat, que és simplement la 
veritat, és un ingredient imprescindible 

per a la convivència fraterna perquè 
quan ets conscient de la pròpia misè-
ria i del teu pecat ets més comprensiu 
amb la dels altres i ja no judiques.

A Abba Moisés, un Pare del Desert del 
segle IV que havia estat lladre i assas-
sí, se li van presentar uns monjos joves 
per denunciar un germà que n’havia fet 
una de grossa; volien que anés a jut-
jar-l o. Però ell es negava. Van insis-
tir tant, que al final accedí a anar-hi. 
Però va arribar carregant un sac de sor-
ra amb un forat al darrere. En veure’l 
els germans, li digueren: «Abba, què és 
això, no veus que vas perdent la sor-
ra?». Ell respongué: «Sí, són els meus 
pecats, s’escolen darrera meu i jo no 
els veig... I ara he vingut a judicar un 
germà...». Ells callaren i perdonaren el 
germà.

Teràpia de 
les relacions

FRATERNITAT FRA JOSEP MANUEL VALLEJO



Dia 14, Diumenge de Rams 

10.15 h, Cant de Laudes, al cor. 

11 h, Benedicció de palmes al Pla de la Seu i Euca ristia 
a l’interior del Temple (acte emès per Ràdio Es tel). 

Dia 16, Dimarts Sant 

11 h, Missa Crismal.

Dia 17, Dimecres Sant 

19.30 h, Celebració comunitària de la penitència amb 
confessió i absolució individual.

Dia 18, Dijous Sant (Dia de l’amor fratern)

19.30 h, Missa de la Cena del Senyor (acte emès per 
Ràdio Estel). 

21.30 h, Pregària de Completes.

Dia 19, Divendres Sant

10 h, Ofici de Lectura i Laudes.

15 h, Sermó de les Set Paraules, al Pla de la Catedral, 
predicat per Mn. Santiago Bueno, canonge de la Seu 
(acte emès per Ràdio Estel).

17 h, Passió i Mort del Senyor (acte emès per Ràdio 
Estel).

19 h, Viacrucis per l’avinguda de la Catedral, amb 
el Cos de Portants del Sant Crist. 

Dia 20, Dissabte Sant 

10 h, Ofici de Lectura i Laudes.

22 h, Vetlla Pasqual 
(el temple s’obrirà a les 21.30 h). 

El Cor de cambra Francesc Valls acompanyarà totes les celebracions

Dia 21 d’abril, Diumenge de Pasqua de 
la Resurrecció del Senyor 

10.45 h, Laudes a l’Església de Sant Sever (c/ Sant 
Sever, 11).

11.30 h, a la Catedral, Eucaristia presidida per Mons. 
Joan Josep Omella i benedicció papal (acte emès per Rà-
dio Estel). Altres misses del dia: 9, 10.30, 13, 18 i 19 h.

Setmana Santa a la Catedral de Barcelona
Presidida pel cardenal Joan Josep Omella

Setmana Santa a la basílica de la Sagrada Família
Dia 14, Diumenge de Rams

9 h, Missa internacional. Hi haurà benedicció 
de palmons. Entrada lliure per la façana del Nai-
xement. Les portes s’obriran a les 8.30 h. 

12 h, Missa solemne amb benedicció dels 
rams. Amb processó i benedicció de palmons 
(a la pl. de la Sagrada Família), presidida per 
Mons. Antoni Vadell. Hi cantarà el Cor Jove del 
Temple. Per assistir-hi cal una invitació gratuïta, 
que es pot recollir a la secretaria de la Parròquia 
de la Sagrada Família (c/ Sardenya, 318), del di-
lluns 8 al divendres 12 d’abril (de 9.30 a 13.30 h 
i de 16.30 a 20 h). Les portes de la basílica s’o-
briran a les 11 h. Misses a la cripta: a les 10.30 
i 18.30 h (català) i 20.15 h (castellà).

Dies 15, 16 i 17 d’abril

20.45 i 21.30 h, Il·luminació de la façana de 
la Passió. Escultu ra, llum i so al servei de la fe, 
amb audició de fragments bíblics i comentari de 
Mons. Antoni Vadell. 

Dia 18, Dijous Sant 

20 h, Missa de la Cena del Senyor amb lavato-
ri dels peus. Presidida per Mons. Antoni Vadell. 
Entrada lliure per la façana del Naixement. Les 
portes s’obriran a les 19.30 h. 

Dia 19, Divendres Sant

Pregària davant la reserva del Santíssim. La 
Cripta romandrà oberta de les 9 a les 18.30 h. 

19 h, Celebració de la Mort del Senyor i vene ra -
ció de la creu, presidida per Mons. Sergi Gordo. 
Entrada lliure per la façana del Naixement. Les 
portes s’obriran a les 18.30 h. 

21 h, Viacrucis a la façana de la Passió amb il·lu-
minació i música. Pregària presidida per Mons. 
Sergi Gordo. Hi haurà una zona amb cadires al 
carrer de Sardenya amb accés lliure i aforament 
limitat. Accés a partir de les 20.30 h.

Dia 20, Vetlla Pasqual 

21 h, Celebració de la solemne Vetlla Pasqual. 
Presidida pel Mons. Sergi Gordo. Entrada lliure 
per la façana del Naixement. Les portes s’obriran 
a les 20.30 h.

Dia 21, Diumenge de Pasqua 

9 h, Missa internacional. Celebració de l’euca-
ristia del Diumenge de Pasqua. Entrada lliure 
per la façana del Naixement. Les portes s’obri-
ran a les 8.30 h. Misses a la cripta: a les 10.30, 
13 i 18.30 h (català) i 11.45 h i 20.15 h (caste-
llà).
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El Cor de cambra Francesc Valls acompanyarà les celebracions
Les celebracions tenen l’aforament limitat



PUBLICACIONS
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S’ha publicat l’edició actualitzada del Codi de Dret 
Canònic, promulgat pel papa Joan Pau II l’any 1983, 
amb les modificacions que han anat incorporant els 
diversos pontífexs. Així mateix, inclou altres lleis canò-
niques importants en els annexos. La nova edició ha 
estat preparada pel Departament de Dret Canònic de 
la Facultat de Teologia de Catalunya. L’Ateneu Uni-
versitari Sant Pacià, gràcies a la col·laboració de la Conferència Episcopal Tar-
raconense, ha estipulat un preu únic de 25 E per tal d’afavorir la seva difusió a 
les parròquies i institucions cristianes. Podeu demanar-ne exemplars a: t. 934 
534 925, a/e: publicacions@edusantpacia.cat, www.santpaciabooks.com

Aquest fulletó, el n. 13 de la col·lecció «Què sabem 
de la nostra fe?», de l’Editorial Balmes, vol ser una 
eina per a la pastoral, perquè es reparteixi a les par-
ròquies, als pares que demanen el bateig per als 
seus fills i filles i també per donar resposta a aquells 
que es pregunten si cal batejar-los. El trobareu tant 
en català com en castellà a La Balmesiana: t. 933 
177 284, a/e: editorialbalmes@gmail.com

Codi de 
Dret Canònic

Per què cal batejar 
els infants?

Este libro de 174 págs., editado por Paulinas, es una 
bien documentada crónica de los hechos principales 
del papa Francisco. El autor es periodista del diario 
católico italiano Avvenire y cree que lo mejor que de-
fine al Santo Padre son los gestos que realiza cada 
día y que en su opinión son su encíclica. Esta encí-
clica está dividida en cuatro partes: los gestos de la 
vida cotidiana, los gestos de la caridad y de la mise-
ricordia, los gestos pastorales y los gestos de la co-
municación.

Aquest llibre editat per Claret recull les meditacions 
de l’autor com a predicador dels exercicis espiri-
tuals que va dirigir en la Quaresma del 2018 al pa-
pa Francesc i a la Cúria romana. 
  L’autor vol posar en relleu l’oportunitat que ofe-
reix la set de creixement humà i espiritual. Tolenti no 

és arquebisbe, responsable de l’Arxiu i de la Biblioteca del Vaticà, consultor 
del Pontifici Consell per a la Cultura i una de les veus més originals de Portu gal 
en els nostres dies.

En este libro de editorial San Pablo (145 págs.) el 
autor nos anima a emprender el camino de la bús-
queda y compartir algunas consideraciones que 
pueden llegar a ser buenas compañeras de viaje. 
  En los diferentes capítulos se establecen refe-
ren cias a Simone Weil, Viktor E. Frankl, Jorge Luis 
Borges, entre otros autores. 
  El libro concluye con «El gran desafío», la bús-
queda de la autenticidad.

Llibre publicat per l’Abadia de Montserrat (256 pàgs.). 
L’autor és monjo de Montserrat, estudiós de la Bí-
blia i historiador. La finalitat d’aquesta edició ma-
nual del text dels 150 Salms és posar a l’abast 
de tothom aquestes pregàries inspirades que ocu-
pen un lloc central en la pregària dels cristians. 
El P. Hilari Raguer precedeix cada salm amb uns 
consells.

La encíclica de los gestos 
del papa Francisco
de Mimmo Muolo

Elogi de la set
de José Tolentino Mendonça

Búsqueda
de Josep Otón

Els Salms
presentats per Hilari Raguer

Este libro de la editorial Voz de papel (295 págs.), da ra-
zones sobre la resurrección de Cristo. El autor ofrece 
las últimas investigaciones que afirman que Jesús no 
estaba en el sepulcro a los tres días de su muerte y que son muchos los testi-
monios históricos que confirman que decenas de personas lo vieron vivo, lo to-
caron y hablaron con Él.

Llibre editat pel CPL, n. 155, col. «Emaús» (116 pàgs.). 
Els autors d’aquest llibre són marit i muller i, com a 
bons coneixedors de la literatura, amb una llarga expe-
riència docent, en aquestes pàgines posen de costat 
textos i reflexions de sant Francesc, de Verdaguer i de 
l’encíclica Laudato si’, del papa Francesc, convidant-
nos a mirar i comprendre la natura, el cosmos, com 
un espai idoni per a la relació amb el transcendent.

Un latido 
en la tumba
de Mn. Antonio Macaya Pascual

Sant Francesc, 
Verdaguer i la natura

de Maria-Mercè Bruguera
Barbany i Josep Gordi i Serrat
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(Avui també es poden llegir les lectures del cicle A —amb el 
seu prefaci propi—: Ez 37,12-14 / Sl 129 / Rm 8,8-11 / Jn 
11,1-45 (o més breu: 11,3-7.17.20-27.33b-45.)

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 43,16-21)

El Senyor, el qui obrí enmig del mar un camí, una ruta enmig 
de l’aigua impetuosa, el qui feu sortir per a la batalla carros 
i cavalls, guerrers valents i fornits i tots caigueren, no s’aixe-
caren mai més, s’apagaren com un ble consumit, ara diu això: 
«No recordeu més els temps passats, no penseu més en les 
coses antigues; estic a punt de fer una cosa nova que ja co-
mença a néixer, ¿no us n’adoneu? Pel desert faré que hi 
passi un camí, que corrin rius per la solitud, els animals fe-
réstecs, xacals i estruços, em glorificaran en veure que po-
so aigua en el desert, que abunden els rius en la solitud, 
perquè begui el meu poble que jo m’he escollit. Aquest po-
ble que m’he configurat proclamarà la meva lloança».

Salm responsorial (125)

R.  És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin 
goig ho celebrem!

Quan el Senyor renovà la vida de Sió / ho crèiem un somni; / 
la nostra boca s’omplí d’alegria, / de crits i de rialles. R.

Els altres pobles es deien: «És magnífic / el que el Senyor fa 
a favor d’ells». / És magnífic el que el Senyor fa a favor nos-
tre, / amb quin goig ho celebrem! R.

Renoveu la nostra vida, Senyor, / com l’aigua renova l’estepa 
del Nègueb. / Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls, / 
criden de goig a la sega. R.

Sortien a sembrar tot plorant, / emportant-se la llavor; / i tor-
naran cantant d’alegria, / duent a coll les seves garbes. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Filips (Fl 3,8-14)

Germans, tots els avantatges que jo pogués tenir, els con-
sidero desavantatjosos comparats amb el valor que té po-
der conèixer Jesucrist, el meu Senyor. Per ell m’he avingut 
a perdre tot avantatge i a considerar-lo com a escòria a can-
vi de guanyar Crist i veure’m incorporat a ell. Ni tan sols soc 
just gràcies a una justícia meva guanyada perquè he obser-
vat la Llei, sinó gràcies a aquella justícia que prové d’haver 
cregut en Crist, vull dir aquella justícia que Déu dona als 
creients. El meu desig és conèixer Crist i experimentar el poder 
de la seva resurrecció, compartir la seva passió i configurar- 
me a la seva mort, per poder arribar finalment a ressuscitar 
d’entre els morts. No vull pas dir amb això que ja he obtin gut 
aquella plenitud que busco; corro amb l’esperança d’apode-
rar-me’n; puc fer-ho, ja que Jesucrist s’apoderà de mi. Ger-
mans, no m’imagino pas haver-me’n apoderat; el que faig és 
oblidar-me dels avantatges que he deixat enrera i llançar-me 
tot jo cap allò que tinc al davant; corro cap a la meta per gua-
nyar el premi de la cursa que Déu ha convocat allà dalt en 
Jesucrist.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 8,1-11)

En aquell temps, Jesús se n’anà a la muntanya de les Oli-
veres i l’endemà de bon matí es presentà de nou al tem-
ple. Tothom acudia al seu entorn i ell, assegut, els ense-
nyava. Els mestres de la Llei i els fariseus li portaren una 
dona que havia estat sorpresa cometent adulteri. La posa-
ren al mig i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat sor-
presa en el moment de cometre adulteri. Moisès en la Llei 
ens ordenà d’apedregar-les, aquestes dones. I vós, ¿què 
hi dieu?» Li feien aquesta pregunta insidiosament, bus-
cant un pretext per acusar-lo. Però Jesús s’ajupí i s’entre-
tenia dibuixant a terra amb el dit. Ells continuaren insistint 
en la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: 
«Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat que comenci 
a tirar pedres». Després s’ajupí i continuà dibuixant a ter-
ra. Ells, quan van sentir això, s’anaren retirant l’un darre-
ra l’altre, començant pels més vells. Jesús es quedà sol, 
i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué a la do-
na: «¿On són? ¿Ningú no t’ha condemnat?» Ella contestà: 
«Ningú, Senyor». Jesús digué: «Tampoc jo no et condemno. 
Vés-te’n, i d’ara endavant no pequis més».

(Hoy también se pueden leer las lecturas del ciclo A —con 
su prefacio propio—: Ez 37,12-14 / Sl 129 / Rom 8,8-11 / 
Jn 11,1-45 (o más breve: 11,3-7.17.20-27.33b-45.)

Lectura del libro de Isaías (Is 43,16-21)

Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda 
en las aguas impetuosas; que sacó a batalla carros y ca-
ballos, la tropa y los héroes: caían para no levantarse, se 
apagaron como mecha que se extingue. «No recordéis lo de 
antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nue-
vo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el 
desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias 
salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el 
desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pue-
blo elegido, a este pueblo que me he formado para que pro-
clame mi alabanza».

Salmo responsorial (125)

R.  El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, / nos pa-
recía soñar: / la boca se nos llenaba de risas, / la lengua de 
cantares. R.

Hasta los gentiles decían: / «El Señor ha estado grande con 
ellos». / El Señor ha estado grande con nosotros, / y esta-
mos alegres. R.

Recoge, Señor, a nuestros cautivos / como los torrentes del 
Negueb. / Los que sembraban con lágrimas / cosechan en-
tre cantares. R.

Al ir, iba llorando, / llevando la semilla; / al volver, vuelve can-
tando, / trayendo sus gavillas. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Flp 3,8-14)

Hermanos: 
Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. 

Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura con tal de 
ganar a Cristo y ser hallado en él, no con una justicia mía, 
la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justi-
cia que viene de Dios y se apoya en la fe. 

Todo para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, 
y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma 
muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre 
los muertos. 

No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto: 
yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado 
por Cristo.

Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Só-
lo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lan-
zándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, 
hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo 
Jesús.

  Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 8,1-11)

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al 
amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo 
acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.

Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida 
en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley 
de Moisés nos manda apedrear a las adulteras; tú, ¿qué dices?». 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusar-
lo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El 
que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezan-

do por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en me-
dio, que seguía allí delante. 

Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus 
acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». 

Ella contestó: «Ninguno, Señor». 
Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no 

peques más».

DIUMENGE�V�DE�QUARESMA COMENTARI

La Litúrgia quaresmal avui ens propo-
sa dos canvis que ens ajuden a viure 
millor la nostra tensió espiritual vers la 
Pasqua de Crist. El primer és la tradi-
cional antífona d’entrada Laetare. Ins-
pi rada en Isaïes (66,11-12), pretén si-
tuar l’Església en l’alegria definitiva, 
quan la benedicció celestial serà plena 
i total. El segon és que avui llegim sant 
Joan, que ens presenta la novetat de 
Crist des d’una òptica molt personal, 
deixant de banda la lectura temàtica de 
sant Lluc.

Avui ens concentrarem en aquest se-
gon canvi.  

L’evangeli de la dona adúltera —que 
és com tradicionalment s’identifica 
aquest fragment— és un passatge de 
sant Lluc que va caure entre els textos 
de sant Joan. En el centre d’aquest frag-
ment és Jesús, Mestre assegut que en-
senya la Paraula del Pare. 

En el nostre context, ser mestre i eme-
tre veredictes van de la mà i Jesucrist, 
Jutge justíssim i Mestre de la veritat, 
estableix dos diàlegs parado xals: un de 
condemna amb els qui s’han erigit en 
jutges i l’altre de perdó amb la persona 
que inicialment era culpable. Jutge pa-
radoxal que atorga el perdó diví des del 
coneixement de la voluntat de Déu i de 
la consciència de cada fidel; Crist té la 
capacitat de fer realitat el que diu i això 
copsa la nostra atenció i ens estimula 
a estimar-lo.

Així doncs, l’amor que Crist ens té ens 
mou a la sinceritat, a la humilitat i a re-
tardar el judici o la crítica deixant espai 
a la conversió i la penitència del proïs-
me. Que l’amor que Crist ens té sigui 
el motor sobrenatural per reconèixer la 
grandesa de Déu Pare, malgrat la nostra 
petitesa i pecat, i per confessar que és 
Ell qui ens dona l’oportunitat d’experi-
mentar un perdó real, efectiu, en el si 
de l’Església. 

Laetare: Confessa’t 
i no pequis més

MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO



corregut pel Parc Güell, que acabarà al 
voltant del Turó de les Tres Creus. Se-
guirem el camí de Jesús amb la creu, tot 
escoltant l’Evangeli i fragments d’obres 
de grans autors, amb cants de cor i del 
poble. Obert a tothom. Info: t. 649 935 
317, a/e: barcelona@clonline.es 

«La culturització de l’herència cristia-
na en ple segle XXI». Dijous 11 d’abril 
(19 h), taula rodona amb Ignasi Boada, 
professor de Blanquerna; Montserrat 
Camps, professora de la Facultat de 
Filologia (UB); Ferran Sáez, autor del lli-
bre El cos de l’esperit; i Vicenç Villato-
 ro, director de la Fundació Ramon Llull. 
A la Sala Bohigas de l’Ateneu Barcelo-
nès (c/ de la Canuda, 6). Organitzada 
per la Fundació Joan Maragall i mode-
rada per Jordi Jiménez Guirao, de l’Ate-
neu Barcelonès. Entrada lliure.

Cicle de conferències sobre el diàleg 
fe-ciències. Dia 10 d’abril (21 h), «El Big 
Bang: l’inici de l’univers», pel mate mà-
tic i astrònom Ignacio De Castro. A la par-
ròquia Verge de la Pau (pl. Ferran Ca-
sablan cas 4, t. 934 179 264). Entrada 
lliure.

30è Col·loqui europeu de parròquies. 
Del 27 de juliol a l’1 d’agost, a Lviv 
(Ucraïna), amb el lema: «Qui ens ajuda-
rà a ser cristians a Europa, avui? La 
diversitat ens hi pot ajudar?». Hi parti-
ciparan persones de tot Europa, que 
presentaran les diverses realitats par-
roquials. Els coordinadors del grup ca-
talà són Il·luminada Merino i Josep M. 
Rierola. Informació i inscripcions (abans 
del 24 d’abril): www.cep-europa.org

Activitats del 
cardenal Omella
Dimecres 10. Participarà en la reunió 
ordinària de la Congregació per als Bis-
bes al Vaticà. 

Agenda
Celebració solemne de l’himne de l’A-
kathistos. Divendres 12 d’abril (19 h), a 
la pquia. M.D. de Núria (c/ Bon Pastor, 
7-9), en el cinquè divendres de Quares-
ma, pregària ecumènica a la Mare de 
Déu amb l’himne de l’Akathistos, antiga 
pregària oriental amb gran contingut es-
piritual i dogmàtic que ajuda a entendre, 
tot pregant, com la maternitat de Maria 
troba continuïtat i acompliment en el Mis-
teri Pasqual. 

Dia de Terra San-
ta. El Divendres 
Sant se celebra 
la col·lecta pon-
tifícia pels Sants 
Llocs i les obres 
que la custòdia 
de Terra Santa 
regenta al país 
de Jesús. Aquest 
any té com a le-
ma: «Jerusalem: abraçada de Pau». El 
comissari de Terra Santa a les diòce sis 
catalanes és el P. Luis Quintana, OFM. 
La col·lecta es pot enviar a: c/ Santaló 
80, 08021 Barcelona, t. 635 264 331, 
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Seguiu-nos facebook.com/EsglesiaBarcelona

www.esglesiabarcelona.cat @esglesiabcn

Sintonitzeu
Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

c/e: comisariots@ofminmaculada.org, 
o al compte corrent del Banc Popular: 
ES30-0075-7007-8606-0673-3003.

Setmana Santa a la pquia. M.D. dels 
Àngels (c/ Balmes, 78). Dia 14 d’a bril, 
Diumenge de Rams (12 h), benedic-
ció i eucaristia familiar. Dimarts Sant 
(19 h), celebració penitencial persona-
litzada. Dijous Sant 17.30 h, missa; 
19.30 h, Cena del Senyor; 20.45 h, 
Hora Santa. Divendres Sant 9.30 h, 
laudes; 10.30 h, viacrucis des de la 
pquia. de Sant Ramon de Penyafort; 
12 h, celebració de la Passió del Se-
nyor; 19 h, meditació davant la Creu. 
Dissabte Sant 10.30 h, laudes; 
19.30 h, Vetlla Pasqual. Diumenge de 
Pasqua celebració de l’eucaristia a les 
11.30, 12.30, 17.30 i 19.30 h. Dilluns 
de Pasqua 12.30 h, celebració de la 
missa a les Esclaves del Sagrat Cor (c/ 
Mallorca, 234); 19.30 h, Euca ris tia. 

Viacrucis interparroquial. Divendres 
Sant, 19 d’abril (18 h), Viacrucis inter-
parroquial pels carrers de l’Eixample, 
amb el Cos de Portants de la Concep-
ció. S’inicia a la parròquia Sant Fran-
cesc de Sales (pg. Sant Joan, 90). Ar-
riba a les 19.30 h a la Basílica de la 
Concepció (c/ Aragó, 299), on es farà 
l’Adoració de la Creu i es representaran 
les Escenes de la Resurrecció.

Viacrucis al Parc Güell. Comunió i Alli-
berament us convida al viacrucis presi-
dit pel bisbe Antoni Vadell, el Divendres 
Sant (19 d’abril). Començarà a les 10 h 
a la capella del Cottolengo del Pare Ale-
gre (ctra. del Carmel, 19) i farà un re-

Pelegrinatge a Navarra, Euskadi i La Rio-
ja. Del 20 al 24 de maig, visitant Sant 
Fermí i Sant Sadurní, Mare de Déu de 
Begoña, Sant Joan de Gaztelugatxe, 
Pamplona, Zumaia, Guetaria, Laguar-
dia, entre altres llocs. Per a més infor-
mació i inscripcions: Ruth Travel (c/ 
Valèn cia 247, t. 934 673 244, a/e: 
info@ruthttavel.es).

Breu

El Dr. Carles Llinàs Puente, nou degà 
de la Facultat de Filosofia de Catalu-
nya. El cardenal Joan Josep Omella va 
nomenar, el passat 27 de març, el Dr. 
Carles Llinàs Puente com a nou degà 
de la Facultat de Filosofia de Catalu-
nya. El Dr. Llinàs (Barcelona, 1963) es 
va llicenciar en filosofia a la Facultat de 
Lletres de la UAB on va presentar la te-
si doctoral sobre la teoria del coneixe-
ment i l’angelologia de Ramon Llull, tre-
ball que l’abril de 1996 va rebre el premi 
Joaquim Carreras i Artau, de l’Institut 
d’Estudis Catalans. El nou degà subs-
titueix el Dr. Jaume Aymar 
que ha ocupat el càrrec en 
els dos triennis reglamen-
taris precedents.

Tania huía de su país cuando llegó a 
Cataluña. En Barcelona le realquila-
ron una habitación, después ella al-
quiló su cama y tuvo que pasar seis 
meses en un sofá. Desde ese mo-
mento vivió un éxodo de habitación 
en habitación en pisos realquilados, 
hasta trece mudanzas los dos úl-
timos años. Tania tiene una hija de 
dos años. Ambas sufren la inesta-
bilidad y la inseguridad en la que vi-
ven.

Alba vive actualmente en un piso 
de 55m2 en Barcelona, que compar-
te con otras diez personas. Es decir, 
hay once personas en solo dos habi-
taciones. La falta de espacio y el rui-
do constante hacen muy difícil que 
los cinco menores que viven puedan 
jugar o concentrarse para hacer los 

deberes. Alba tiene una inquietud 
constante, está irritable, triste, sin 
ganas de hacer nada, superada por 
la situación. Ella y sus hijos están ex-
puestos a muchos problemas de sa-
lud, como todas las personas que vi-
ven en viviendas que no cumplen las 
condiciones mínimas de habitabili-
dad.

Estos dos testimonios, extraídos 
del informe anual «El hogar es la cla-
ve» de Cáritas Diocesana de Barcelo-
na, son solo dos ejemplos de perso-
nas que malviven en viviendas que 
no podemos considerar un hogar. El 
hogar nos da calor, es un lugar don-
de nos sentimos seguros, donde po-
demos edificarnos como personas y 
desarrollar nuestro proyecto familiar. 
Es un espacio de intimidad, de proxi-
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La calidez del hogar se encontraron muchas puertas cerra-
das y no tenían a dónde ir.

La familia que vive en amor es la 
buena tierra donde germina la semilla 
que Dios ha sembrado en nuestros 
corazones. Pero es muy difícil tirar 
adelante una familia sin un hogar. 
Por ello disfrutar de una vivienda dig-
na y adecuada es un derecho que re-
coge el artículo 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y 
también el artículo 47 de la Constitu-
ción Española. Tener un hogar es fun-
damental, es la puerta para acceder 
a la educación, la sanidad o la ciuda-
danía. Ahora que estamos inmersos 
en un intenso ciclo electoral, quisiera 
dirigirme a nuestros políticos para pe-
dirles que no se olviden de este tema.

Queridos hermanos, hagamos que, 
entre todos, este problema no quede 
en la sombra. Avancemos juntos ha-
cia una comunidad más fraterna y 
más solidaria.

midad, de compañerismo, de confian-
za y de protección. Nos da cobijo y 
a la vez es un lugar donde podemos 
descansar, recuperar fuerzas, mirar 
la vida, planificar, soñar... Es gracias 
al hogar que podemos echar raíces 
en nuestro entorno, en nuestra comu-
nidad y en la sociedad.

Entonces, ¿cómo puede ser que ha-
ya personas en nuestra sociedad que, 
como Tania y Alba, no puedan tener 
un hogar digno? Muy cerca de noso-
tros tenemos hermanos que viven 
hacinados en habitaciones realquila-
das, expuestos a que los echen de 
un día para otro sin ningún motivo, 
personas que viven en infraviviendas: 
con humedades, con instalaciones 
eléctricas deficientes, sin calefacción 
en el invierno... María y José también 


