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Sobrietat i solidaritat

En el dia de l’any nou, o del començament de l’any civil, se ce-
lebra la Jornada Mundial de la Pau, que enguany ha tingut
aquest lema: «Si vols promoure la pau, protegeix la creació».

Aquesta jornada —la d’aquest any és la 43a— és una iniciativa
del Sant Pare destinada al foment de la pau. Aquesta és una de
les missions de la Santa Seu i de tota l’Església en el món actual,
en la línia d’allò que va ensenyar el Papa Joan XXIII en l’encíclica
Pacem in terris i el Concili Vaticà II en la constitució pastoral so-
bre l’Església en el món d’avui, titulada Gaudium et Spes.

En el missatge que Benet XVI ha publicat per a aquesta jorna-
da recorda que a l’encíclica Caritas in veritate ha remarcat que el

desenvolupament humà in-
tegral està estretament re-
lacionat amb els deures
que es deriven de la relació
de l’home amb l’entorn na-
tural, considerat com un do
de Déu per a tots, l’ús del
qual comporta una respon-
sabilitat comuna en relació
a tota la humanitat, espe-
cialment envers els pobres
i les generacions futures.

El Sant Pare recull la
doctrina de Pau VI i de Joan

Pau II sobre la relació entre l’home i el medi ambient. I es pre-
gunta: «¿Com podem romandre indiferents davant dels problemes
derivats de fenòmens com el canvi climàtic, la desertificació, el
deteriorament i la productivitat d’àmplies zones agrícoles, la con-
taminació dels rius i de les capes aqüíferes, la pèrdua de la bio-
diversitat, l’augment dels fenòmens naturals extrems, la desfo-
restació de les àrees equatorials i tropicals?»

La humanitat necessita una profunda renovació cultural; ne-
cessita redescobrir els valors que constitueixen el fonament sò-
lid sobre el qual construir un futur millor per a tots. Les situacions
de crisi per les quals el món està passant actualment —siguin de
caràcter econòmic, alimentari, ambiental o social— són també
en el fons crisis morals relacionades entre elles.

Aquestes crisis obliguen a replantejar el camí comú dels ho-
mes. Obliguen, particularment, a una manera de viure ca-
racteritzada per la sobrietat i la solidaritat, amb unes no-

ves regles i formes de compromís, recolzant-se amb confiança i
amb valentia en les experiències positives que ja s’han realitzat
i rebutjant amb decisió les negatives.

El missatge del Sant Pare, com ha dit el cardenal Martino, que
n’ha fet la presentació als mitjans informatius, no segueix el ca-
tastrofisme de determinades crides d’alarma actuals. Però sí que
posa l’accent en uns nous estils de vida més respectuosos amb
el medi ambient i fa una crida a la responsabilitat de tots, inclo-
sos els països emergents.

En resum, el Sant Pare ens invita a valorar la creació com un
do de Déu a cada home i a cada dona, a tota la humanitat. L’Es-
glésia, «experta en humanitat» —com va dir Pau VI—, ens recor-
da en l’inici d’un any marcat per la crisi que la realitat del món
ens invita a uns estils de vida més sobris i més solidaris.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Jornada Mundial de l’Emigrant

E l proper diumenge dia 17 de ge-
ner, l’Església catòlica de Barce-
lona celebra la Jornada Mundial

de l’Emigrant. L’ob-
jectiu d’aquesta jor-
nada és sensibilit-
zar els creients i la
societat en general
de les precarietats
que viuen molts dels
emigrants, i també
reconèixer tot el que
ens han apor tat i
aporten a la nostra
societat i a les Esglé-
sies locals. 

Com ja és ben
conegut, no és un
temps fàcil per a
molts d’ells. La cri-
si econòmica que
afecta les capes més
populars és espe-
cialment perjudicial per als emigrants.

Com a creients, no podem restar
indiferents davant de certes declara-
cions i actituds que es produeixen en
alguns àmbits de la nostra societat.
En aquests moments hi ha el perill
que es malbarati la cohesió social que
entre tots hem anat aconseguint du-
rant aquests anys. No afavoreixen la
cohesió certes proclames xenòfobes
d’alguns partits polítics, fins ara ex-
traparlamentaris, o les legislacions
restrictives que es promulguen. És
especialment preocupant la nova llei
d’estrangeria.

L’Església catòlica, en el seu ma-
gisteri pontifici, i més concretament a
casa nostra, sempre s’ha mostrat
molt sensible a la problemàtica de l’e-
migració. Bona prova d’això són els
documents del Sant Pare o de la Con-
ferencia Episcopal Española en el seu
document La Iglesia en España y los

emigrantes. Fruit d’aquesta preocu-
pació és el Pla Pastoral de la diòcesi
de Barcelona, concretament el punt 3

«Participar els immi-
grants en les comu-
nitats cristianes». 

Conscients que
els nouvinguts han
apor tat molt a la
nostra Església, tots
—autòctons i emi-
grants— hem d’a-
nar treballant per-
què en les nostres
comunitats no hi ha-
gi cap tipus de dis-
criminació, ja que
tots formem «un ma-
teix cos i compar-
tim la mateixa pro-
mesa» (Ef, 3).

Tot això ho visua-
litzarem en un acte

eclesial que tindrà lloc el diumenge
17 a la parròquia de Sant Pacià de Bar-
celona (c/ Monges 27, al barri de
Sant Andreu) amb el lema «La forma-
ció dóna oportunitats, eliminem les
diferències». Aquest acte no sols és
per als immigrants, sinó per a tots els
creients. El tema de fons és «Com tre-
ballem el Pla Pastoral Diocesà». S’ini-
ciarà a dos quar ts d’onze amb una
presentació del Pla Pastoral Diocesà
amb testimonis que proposaran com
dur-lo a terme. A les dues hi haurà el
dinar (cadascú es portarà el seu, es
compartiran les postres i l’organitza-
ció apor tarà les begudes) i un acte
festiu a càrrec del grup «Bufanúvols».
Després hi haurà una pregària i el co-
miat serà a les 17.30 h.

Josep M. Jubany
Delegat de Pastoral Social 
Arquebisbat de Barcelona

EL PROPER DIUMENGE

Setmana 
de Pregària 

per la Unitat dels
Cristians

◗◗ Del 18 al 25 de gener se ce-
lebra la Setmana de Pregària
per la Unitat dels Cristians que
aquest any té com a lema «De
tot això, vosaltres en sou testi-
monis» (Lc 24,48). Així s’adre-
ça Jesús als seus deixebles
i també a nosaltres, cristians i
cristianes del segle XXI. En-
guany, la Setmana de Pregària
té com a teló de fons la cele-
bració del centenari de la pri-
mera trobada ecumènica, que
tingué lloc a Edimburg l’any
1910, en la qual es va reflexio-
nar sobre la incidència de la
unitat dels cristians en la mis-
sió. Per fer memòria d’aquest
esdeveniment històric en l’ecu-
menisme, els textos de pregà-
ria d’aquest any han estat
preparats per les Esglésies
cristianes d’Escòcia.

Benet XVI contempla el paisatge del llac
Cadore, a Lorenzago di Cadore, 

durant les vacances d’estiu



Aquest diumenge celebrem el
Baptisme del Senyor; la seva
manifestació oficial, el fona-

ment del seu ministeri públic. Les
lectures litúrgiques d’avui, cada una
a la seva manera, descriuen una ma-
nifestació divina. En el text del pro-
feta Isaïes, el primer cant del servent
del Senyor, es tracta de la revela-
ció del Déu salvador i alliberador. En
el seu discurs a casa de Corneli, Pe-
re parla de com Déu s’ha revelat en
Jesús de Nazaret. En l’evangeli de
Lluc assistim a la solemne aparició
del Crist, Fill de Déu, a la riba del
Jordà. 

Pel que fa a l’aparició del Crist,
l’evangelista ens la presenta en tres
escenes. La primera, dominada per

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns: (litúrgia hores: 1a
setm.): 1Sa 1,1-8 / Sl 115 /
Mc 1,14-20 �� dimarts: 1Sa
1,9-20 / 1Sa 2,1.4-5.6-7.8 /
Mc 1,21b-28 �� dimecres:
1Sa 3,1-10.19-20 / Sl 39 /
Mc 1,29-39 �� dijous: 1Sa
4.1-11 / Sl 43 / Mc 1,40-
45 �� divendres: 1Sa 8,
4-7.10-22a / Sl 88 / Mc 2,
1-12 �� dissabte: 1Sa 9,1-
4.17-19;10,1a / Sl 20 / Mc
2,13-17 �� diumenge vi-
nent, II de durant l’any (lit.
hores: 2a setm.): Is 62,1-
5 / Sl 95 / 1Co 12,4-11 /
Jn 2,1-11.

◗◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 42, 1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió,
el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He posat en ell el meu
Esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa
sentir pels carrers; no trenca la canya que s’esberla, no apaga la flama del
ble que vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense defallir, sense vacil·lar, fins
haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions.

Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he con-
figurat i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar
la vista als ulls que han quedat cecs, per treure de la presó els encade-
nats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.»

◗◗ Salm responsorial (28)

R. Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el do de la
pau.
Doneu al Senyor fills de Déu, / doneu al Senyor glòria
i honor, / honoreu el Senyor, honoreu el seu nom, /
adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. R.

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües, / ve el
Senyor sobre les aigües torrencials. / La veu del Senyor
és potent, / la veu del Senyor és majestuosa. R.

El Déu majestuós fa esclatar la tempesta / i al seu pa-
lau tot canta: Glòria! / El Senyor té el soli en les aigües
diluvials, / i seu el Senyor, rei per sempre. R.

◗◗ Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10, 34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué:
«Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor
d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el
bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar
la seva paraula al poble d’Israel, anunciant-li la nova
feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.

Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot
el país dels jueus, començant per Galilea, després que
Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo
de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb
Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut
a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.»

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 3,15-16.21-22)

En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació, sospitava si Joan
no fóra potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo no-
més amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que
no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit
Sant i amb foc.»

Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre
pregava, s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal com
un colom i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat;
en tu m’he complagut.»

També es poden llegir les lectures: Is 40,1-5.9-11, Salm 103, Tt 2,11-14;3,4-7,
Lc 3,15-16.21-22.

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de Isaías (Is 42,1-4.6-7)

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a
quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho
a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La ca-
ña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá
fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el de-
recho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. 

Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he
formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y
de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas.»

◗◗ Salmo responsorial (28)

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor, / aclamad la gloria
del nombre del Señor, / postraos ante el Señor en el
atrio sagrado. R

La voz del Señor sobre las aguas, / el Señor sobre las
aguas torrenciales. / La voz del Señor es potente, / la
voz del Señor es magnífica. R

El Dios de la gloria ha tronado. / En su templo un gri-
to unánime: «¡Gloria!» / El Señor se sienta por enci-
ma del aguacero, / el Señor se sienta como rey eter-
no. R.

◗◗ Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
(Ac 10,34-38)

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Está
claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo
teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.
Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz
que traería Jesucristo, el Señor de todos. 

Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos,
cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret,

ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo
el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él.»

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 3,15-16.21-22)

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se pregun-
taban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os
bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo
y fuego.»

En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras ora-
ba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de palo-
ma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilec-
to.»

También se pueden leer las lecturas: Is 40,1-5.9-11, Salmo 103, Tt 2,11-14;3,4-
7, Lc 3,15-16.21-22.

la veu del Baptista, descriu el bap-
tisme del Crist posant en relleu l’ac-
ció vivificadora de l’Esperit i l’acció
purificadora del foc. Es fonen així
dos aspectes essencials del sagra-
ment cristià simbolitzats també per
l’aigua. L’aigua i el foc del baptisme
són dos símbols antitètics: d’una
banda, purifiquen del mal i, de l’altra,
generen vida. Per això, el baptisme
no solament purifica del pecat sinó
que dóna la vida divina. 

En la segona escena, molt breu,
Joan bateja Jesús, mentre aquest
es posa a pregar. Recordem que la
pregària de Jesús, sobretot en els
moments decisius de la seva mis-
sió, és un dels temes preferits de
Lluc.

La tercera i última escena vol ex-
pressar l’experiència interior de Je-
sús en forma de visió interpretativa.
Amb altres paraules, la visió és una
interpretació profunda del baptisme
que Jesús acaba de rebre. Tres són
els elements a destacar: els cels
oberts, la veu divina i la presència
de l’Esperit Sant. Mentre Jesús par-
la amb Déu, Déu li dóna el seu Es-
perit. Jesús, el Fill estimat de Déu,
ja està a punt per iniciar la seva mis-
sió en favor de la humanitat.

Que tots els qui hem estat bate-
jats en el Crist sapiguem respondre
a aquest do vivint com a fills i filles
estimats de Déu.

Dra. Núria Calduch-Benages

Ets el meu fill, el meu estimat
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EL BAPTISME DEL SENYOR

El baptisme de Crist, 
escultura de Gregorio Fernández (s. XVI-XVII), 

Museu Nacional d’Escultura, Valladolid
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L ’Escola de Mestres Blanquerna
va rebre, el proppassat 9 de
novembre, el premi Catalunya

Educació 2009, que atorga el
Departament d’Educació de la
Generalitat, per haver esdevingut
«una referència en la formació del
professorat». Blanquerna, amb la seva
Escola de Mestres que ha estat
guardonada, va ser fundada l’any 1948
pel Bisbat de Barcelona i diverses
congregacions religioses. En ella es
van unir les Escoles de Mestres de
La Salle (Cambrils) i Sant Joan Bosco
(Sentmenat), creant un nou estil
d’educació personalitzat i d’excel·lència
inspirat en l’obra Blanquerna de
Ramon Llull. El Dr. Salvador Pié-Ninot
és catedràtic de la Facultat de
Teologia de Catalunya i de la Pontifícia
Universitat Gregoriana de Roma 
i president de Blanquerna.

Per què es premia la trajectòria de
Blanquerna?
En la concessió del premi se
subratlla el seu «valor i prestigi en la
formació de mestres, pel seu model
propi i al servei de la renovació
pedagògica». Aquest és el nostre
compromís a través de l’oferta
acadèmica actual dins la Universitat
Ramon Llull en l’àmbit de l’educació
(Magisteri, Psicologia, Logopèdia,
Educació Física i Esport), la salut
(Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició) 
i la comunicació (Periodisme,
Cinema-TV, Relacions Públiques).

Cap on orienta Blanquerna els seus
universitaris?
Aquest premi empeny Blanquerna
com a institució eclesial a continuar
essent una referència en la formació
de professionals en l’educació, 
en la salut i en la comunicació, 
que sigui clarament ètica, 
tant necessària i urgent en el 
context actual, des d’una 
perspectiva de l’humanisme cristià
del Mestre Ramon Llull.

Quina opinió teniu de l’hipotètic
canvi de nom de les vacances de
Nadal i de Setmana Santa?
Més que canviar la denominació cal
aprofundir en el sentit d’aquestes
festes, també vàlid per als no cristians,
ja que han conformat la nostra terra 
i la seva cultura amb uns valors
universals sorgits precisament 
del Nadal i de la Setmana Santa 
com són el sentit de la fraternitat 
i el servei als més necessitats.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ SALVADOR PIÉ-NINOT

ENTREVISTA

Una referència
en la formació

10. c Diumenge del Baptisme del Se-
nyor. Sant Agató, papa (sicilià, 678-
681); sant Pere Ursèol, monjo de Sant
Miquel de Cuixà; beat Gregori X, papa
(1271-1276).

11. Dilluns. Sant Higini, papa (grec,
136-140) i mr.; sant Salvi, bisbe i mr.;
santa Hortènsia, vg.; beats Gonçal d’A-
marante i Bernat Scammacca, prev. do-
minicans.

12. Dimarts. Sant Arcadi, mr.; sant Al-
fred, monjo, patró de l’amistat; sant Na-
zari, monjo; santa Tatiana, mr.; sant
Martí de Lleó, prev.; sant Victorià, bis-
be; sant Antoni-Maria Pucci, prev. servi-
ta; santa Cesarina, vg; sant Bernat de
Corleone, rel. caputxí; beat Pere-Fran-
cesc Jamet, prev.

13. Dimecres. Sant Hilari (†367), bisbe
de Poitiers i doctor de l’Església; sant

Gumersind, mr.; santa Verònica de Be-
nasco, vg.

14. Dijous. Sant Joan de Ribera, bisbe
de València; sant Fèlix de Nola, prev.;
sant Malaquies, profeta (s. V aC); santa
Macrina; beat Pere Donders, prev. re-
demptorista. 

15. Divendres. Sant Pau, ermità a Tebes
(Egipte, s. IV); sants Maur (Maure o Mau-
ri) i Plàcid, abats, deixebles de sant Be-
net (s. VI); sants Habacuc (s. VII aC) i Mi-
quees (s. VIII aC), profetes; sant Efisi, mr.;
santa Secundina, vg. i mr.; beat Francesc
Fernàndez Capillas, prev. dominicà i mr.;
beat Jaume de Villa, rel. servita.

16. Dissabte. Sant Marcel I, papa (ro-
mà, 308-309) i mr; sant Fulgenci d’Èci-
ja (†630), bisbe; santa Priscil·la (s. I),
matrona romana; sant Berard, prev.
franciscà i mr. 

SANTORAL

F rancesc també encarna la fe en l’Evan-
geli de Jesucrist en aquests altres
quatre punts:

1. Francesc no només predica la mise-
ricòrdia sinó que la posa en obra. La mi-
sericòrdia de Déu en la qual resten im-
plicats els framenors no és tant una
doctrina com un moviment viscut.

2. L’ecumenisme i el diàleg religiós avant la lettre, simbo-
litzat en la visita de Francesc al Soldà, que té com arrels
típicament franciscanes la humilitat —senzillesa— i el
gran amor a la pau, es tradueix en la vocació de pacifi-
car guerres i violències.

3. Francesc no parla ni actua en solitari. Amb ell intenten
portar la mateixa vida evangèlica una sèrie de companys
—germans— dotats d’una forta presència social.

4. El franciscanisme, per obra de les arts (Giotto, Bonaven-
tura, Dante, Jacopone de Todi), per obra de la presència

Francesc d’Assís i el gran amor a la pau
benèfica dels framenors i per les formes de vida de les
persones ferides per l’esperit franciscà, s’encarna i s’in-
cultura, és a dir, impregna les ciutats i els pobles del
seu temps amb les actituds de misericòrdia, perdó, po-
bresa i fraternitat.

5. En èpoques més recents es donaran revivals del fran-
ciscanisme, com un moviment vital i alliberador, un arre-
lament social de l’esperit de Francesc en la societat. Re-
cordeu Maximilian M. Kolbe. El moviment de l’Evangeli
de Jesús, que comença a l’interior del cor de Francesc,
acaba en la inculturació en la societat. I ho fa amb per-
fecta comunió amb el Papa i els bisbes en una posició
de senzilla humilitat: no pas d’alternativa que tendeix a
eliminar el teixit eclesial, sinó que apareix com el gran
incentivador de tot el camí de l’única Església vers el
Regne de Déu.

Josep M. Rovira Belloso
(La fe cristiana en la societat actual, Edicions 62)

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

Los más 
noctámbulos

Aqué se debe
el extraordi-
nario deleite

de nuestros ado-
lescentes por salir
de noche hasta las
tantas? Nadie lo

sabe a ciencia cierta, es un hecho
sociológico aún digno de estudio. Ha-
ce unas tres décadas se instauró es-
ta moda de quemar la noche y volver
de madrugada, o no volver hasta el
día siguiente, y así estamos. ¡En ve-
la! ¿A cuántos padres amargan la vi-
da las salidas nocturnas de sus hi-
jos? ¿Y cuántos hijos se enfrentan
con sus padres por los horarios de
salidas?

Al hijo adolescente que reiterada-
mente va dando tumbos durante la
noche de bar en bar y de discoteca
en discoteca, hay que advertirle que
está jugando con fuego. El circuito
de ocio de la vida nocturna es in-
compatible con el ritmo de la vida
diurna.

Los padres han de estar vigilantes
de que, cuando haya consumo de al-
cohol u otras drogas, estos actos
sean de corta duración, de tal ma-
nera que no se conviertan en cróni-
cos o se prolonguen mucho tiempo
en la vida del joven. 

En otras palabras: que esas con-
ductas de abuso de sustancias y
desbarajuste nocturno no interfieran
de una manera preponderante en in-
clusión social, estudiantil y laboral
de nuestros jóvenes en estos años
especialmente fértiles de la vida, ya
que luego puede resultar muy difícil
recuperar el tiempo perdido —ade-
más del daño puntual que hayan he-
cho estas sustancias en el organis-
mo del usuario.

Dr. Paulino Castells
(Psicología de la familia, Ed. Ceac, 

Barcelona 2008)

PSICOLOGÍA DE LA FAMILIA

—Una palabra puede levantar al caído o abatir al inseguro.
—Una palabra puede darnos ánimo o llevarnos al desaliento.
—Una palabra puede herir y otra ser bálsamo para la herida abierta.

—Una palabra es capaz de abocarnos al mal y otra de lanzarnos al bien.
—Una palabra puede inducirnos al pesimismo y otra al optimismo.
—Una palabra puede desanimarnos y otra levantarnos el ánimo para la ge-

nerosidad, lo bello y lo trascendente: Dios.

—Hay palabras que roban la paz. Otras la dan e influyen para la felicidad. 
—Hay palabras ásperas, gélidas, dañinas… Otras que salen del alma toni-

ficando, dando vida, calor para todo un invierno.

—¡Atención a las palabras que pronunciamos! Pueden molestar, herir, hu-
millar, enemistar e incluso hundir; además suelen ser causa de males
psíquicos, físicos y morales.

Las palabras positivas salidas del alma ayudan, curan, dan coraje, vida,
nos alientan para seguir a Jesús y hacer el bien a quien se nos acerca. 

Juan Luis Vives (1492-1540) afirmaba: «No hay espejo que refleje mejor
la imagen de la persona que sus palabras.»

—O como nos dice la Escritura (Sir 6,5): «La palabra dulce —animosa,
buena— multiplica los amigos y amansa a los enemigos.»

J. M. Alimbau

El poder de una palabra

¿
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PALABRA Y VIDA

El Papa recoge la doctrina de Pablo VI y de Juan Pa-
blo II sobre la relación entre el hombre y el medio am-
biente. Y se pregunta: «¿Cómo permanecer indiferen-
tes ante los problemas que se derivan de fenómenos
como el cambio climático, la desertificación, el de-
terioro y la productividad de amplias zonas agrícolas, la
contaminación de los ríos y de las capas acuíferas,
la pérdida de la biodiversidad, el aumento de sucesos
naturales extremos, la deforestación de las áreas ecua-
toriales y tropicales?»

La humanidad necesita una profunda renovación cul-
tural; necesita redescubrir los valores que constituyen el
fundamento sólido sobre el cual construir un futuro me-
jor para todos. Las situaciones de crisis por las que es-
tá actualmente pasando el mundo —ya sean de carác-
ter económico, alimentario, ambiental o social— son
también en el fondo crisis morales relacionadas entre sí.

Estas crisis obligan a replantear el camino común de
los hombres. Obligan, en particular, a un modo de vi-
vir caracterizado por la sobriedad y la solidaridad, con

En el día de año nuevo, o del comienzo del año ci-
vil, se celebra la Jornada Mundial por la Paz, que
este año ha tenido este lema: «Si quieres promo-

ver la paz, protege la creación». Esta jornada —la de es-
te año es la número 43— es una iniciativa del Santo
Padre destinada al fomento de la paz. Esta es una de
las misiones de la Santa Sede y de toda la Iglesia en
el mundo actual, en la línea de lo que enseñó el Papa
Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris y el Concilio Va-
ticano II en la constitución pastoral sobre la Iglesia en
el mundo de hoy, titulada Gaudium et Spes.

En el mensaje que Benedicto XVI ha publicado para
esta jornada recuerda que en la encíclica Caritas in
veritate ha subrayado que el desarrollo humano integral
está estrechamente relacionado con los deberes que
se derivan de la relación del hombre con el entorno na-
tural, considerado como un don de Dios para todos, cu-
yo uso comporta una responsabilidad común respecto
a toda la humanidad, especialmente a los pobres y a
las generaciones futuras. 

nuevas reglas y formas de compromiso, apoyándose
con confianza y valentía en las experiencias positivas
que ya se han realizado y rechazando con decisión las
negativas.

El mensaje del Santo Padre, como ha dicho el carde-
nal Martino, que ha efectuado la presentación a los me-
dios informativos, no sigue el catastrofismo de ciertas lla-
madas de alarma contemporáneas. Pero sí que pone el
acento en unos nuevos estilos de vida más respetuosos
con el medio ambiente y hace una llamada a la respon-
sabilidad de todos, incluidos los países emergentes.

En suma, el Papa nos invita a valorar la creación co-
mo un don de Dios a cada hombre y a cada mujer, a to-
da la humanidad. La Iglesia, «experta en humanidad»
—como dijo Pablo VI—, recuerda en los comienzos de
un año marcado por la crisis que la realidad del mundo
nos invita a estilos de vida más sobrios y más solida-
rios.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Sobriedad y solidaridad

A G E N D A

feu. Escrit per Francesc
Figueras, recull diver-
sos aspectes de dues
dones del segle XX, Ro-
sa Deulofeu i Edith Stein,
que van saber trans-
metre una vida interior
profunda, viscuda des
de l’Evangeli i com a
resposta a la crida de Déu. Editat per STJ
(162 pàgines). Es presentarà el llibre el
proper 20 de gener a les 19.30 h, al CEP
(Centre d’Estudis Pastorals. c/ Rivade-
neyra 6, 3r) i el 3 de febrer, també a les
19.30 h, a la Llibreria Claret (c/ Roger de
Llúria 5).

Historia de la Iglesia
en DVD. Ediciones San
Pablo ofrece esta edi-
ción en castellano de
la historia de la Iglesia
en 4 DVD. Esta serie,
de casi 10 horas de
duración estructuradas
en 20 capítulos, ha si-
do emitida por la RAI (Radiotelevisión
Italiana) bajo la producción del Instituto
Luce. Realizada por Luca de Mata, con la
supervisión de Mons. Mauro Placenta,
abarca desde los orígenes cristianos has-
ta la formación de la Europa cristiana,
desde las primeras Cruzadas hasta las
luces y las sombras de la Edad Media y
desde el Concilio de Trento hasta nues-
tros días. Se trata, pues, de un documen-
to imprescindible para la formación, la ca-
tequesis y la pastoral en general. 

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Sicar. Una proposta vocacional. Trobada
mensual per a nois i noies entre 18 i 30
anys que intenten descobrir la seva vo-
cació i es plantegen: Què vol Déu de mi?
Com puc servir millor els altres? Quina és
la meva vocació? Diumenge 17 gener de
16.30 a 20.30 h al Monestir de Sant Pe-
re de les Puel·les (c/ Anglí 55), telèfon
932 038 915.
Estació d’enllaç. Activitat mensual per
a joves. «Humor diFErent», risoteràpia,
amb Josep M. Nonay. Dia 15 de gener
(22 h), Casal Loiola (c/ Balmes 138).
Parròquia de Sant Gaietà-PP Teatins.
Dia 10 de gener (18 h), Orfeó de Sants i
Coral Balmes, directora: Montserrat Tous
i Alsina (c/ Consell de Cent 293).
Pastoral de la Salut. Dia 13 de gener (18 h),
trobada monogràfica sobre «Els sagra-
ments en la malaltia. El viàtic camí de
Pasqua», pel P. Manuel Bellmunt, sale-
sià, al Centre d’Estudis Pastorals (c/ Ri-
vadeneyra 6, 3a planta).

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Servei Diocesà per al Catecumenat. Dia
24 de gener (10-17 h), recés pels catecú-
mens, padrins, acompanyants i preveres,
a Martí Codolar, dirigit per Mn. Salvador
Bacardit, amb Eucaristia i dinar. Inscrip-
cions: tel. 934 541 898 i sdcatecumenat
9068@rqbcn.org. 

◗ BREUS

Reconeixement a institucions cristia-
nes. El dia 3 de desembre, al Saló de
Cent, l’alcalde Barcelona, Jordi Hereu,
presidí el lliurament de les Medalles
d’Honor de la Ciutat a 25 persones i en-
titats que han contribuït al desenvolupa-
ment d’una consciència ciutadana i cívi-
ca, així com pels seus valors i virtuts.
Amb aquest acte la ciutat ret homenat-
ge a l’empenta i generositat de la socie-
tat civil. Entre els guardonats hi ha diver-
ses institucions cristianes, com l’Escola
Cintra, el Col·legi Pare Manyanet, la Fun-
dació Pere Tarrés i Mn. Manuel Pousa i

Engroñat, conegut com el Pare Manel, que
fa una tasca social a Nou Barris.

El Cardenal Martínez Sistach visita ESADE.
Institució universitària vinculada a la Com-
panyia de Jesús i integrada a la Universi-
tat Ramon Llull. ESADE ha celebrat els 50
anys d’activitat (1958-2008). Amb aquest
motiu, el dia 1 de desembre, el Sr. Carde-
nal, acompanyat del P. Ignasi Salvat, S.J.,
membre del Tribunal Eclesiàstic de l’Ar-
quebisbat de Barcelona, realitzà una visi-
ta a la institució. El Sr. Cardenal es va reu-
nir amb l’equip directiu i fou informat de
les activitats i publicacions d’ESADE. En
especial s’interessà per la col·lecció titu-
lada «Observatori dels valors», en la qual
han aparegut vuit volums sobre aquests
temes de tanta actualitat: Joves i valors,
Identitat i diversitat, Participació ciutada-
na, Qualitat humana, Mitjans de comuni-
cació, Treball i Valors, Família i Valors i Ex-
clusió social. 

◗ PUBLICACIONS

La Setmana Tràgica a
l’Arxiu Secret Vaticà. El
dia 30 de novembre, al
saló d’actes de Balme-
siana, tingué lloc l’acte
de presentació del llibre
del Dr. Ramon Corts i
Blay, titulat La Setmana
Tràgica de 1909. L’Arxiu
Secret Vaticà (Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat). Com va
dir el presentador, el Dr. Josep M. Sans
Travé, director de l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya, es tracta d’un llibre oportú i neces-
sari, que en les seves 600 pàgines ofereix
una documentació que haurà de ser tingu-
da en compte pels estudiosos d’aquells
fets de 1909, dels quals ara hem celebrat
el centenari. En el mateix acte, el Dr. Jo-
sep M. Roig Rosich, director del Centre
d’Història Contemporània de la Generalitat
de Catalunya, presentà el volum de les ac-
tes de les Jornades sobre la Setmana Trà-
gica celebrades a la Balmesiana del 5 al 7
del passat mes de maig (Analecta Sacra
Tarraconensia, n. 82). 
Dues dones excepcionals del segle XX.
L’Empremta d’Edith Stein en Rosa Deulo-

E l 12 de febrer de 1959,
el bisbe de Barcelo-
na Dr. Gregorio Mo-

drego Casaus incoà el pro-
cés diocesà de beatificació
de Mons. Manuel Irurita,
bisbe de Barcelona, i de di-
versos sacerdots de la diò-

cesi, entre els quals hi havia el Dr. Sam-
só. El Full Dominical donà una notícia de
tots ells. A Mataró, a la parròquia de San-
ta Maria, es va iniciar la publicació d’un
full divulgatiu sobre la vida i la causa del
Dr. Samsó, full que s’ha anat publicant
fins als nostres dies.

Aquest primer procés fou interromput
posteriorment per la decisió de Pau VI d’a-
jornar el reconeixement dels màrtirs de la
persecució religiosa a Espanya. Tanma-
teix, el rector de Santa Maria, Mn. Fran-
cesc Pou i Ginesta, va continuar prenent
declaració a persones que havien conegut
el mossèn, a fi que el seu testimoni no es
perdés. Quan Joan Pau II decidí reobrir el
procés dels presumptes màrtirs, l’arque-

ITINERARI DEL DR. JOSEP SAMSÓ

bisbe de Barcelona, cardenal Narcís Ju-
bany, encomià el treball realitzat a Mataró
per a la causa del Dr. Samsó. 

A Mataró, la feligresia de Santa Maria
manifestà al rector, Mn. Josep Colomer i
Busquets, el desig d’incoar el procés de
beatificació del que fou el seu rector. Fets
els tràmits corresponents per Mn. Josep
Colomer i pels «Amics del Dr. Samsó», el
13 de març de 1996, l’arquebisbe de Bar-
celona, cardenal Ricard M. Carles, incoà
«ex novo» el procés, en un acte celebrat
a la seu de l’Arquebisbat.

El 18 de març de 1999 es va celebrar
solemnement la cloenda del procés dio-
cesà de beatificació i canonització, no al
palau episcopal sinó a la mateixa basílica
de Santa Maria de Mataró, on ara tindrà
lloc la beatificació. Fou aquell acte un sig-
ne de reconeixement al sentit de la fe
del poble de Déu que pelegrina a la capi-
tal del Maresme i d’altres indrets i que ha
conservat la memòria de qui fou el seu
pastor i n’ha desitjat la glorificació per a
l’increment de la fe i de la vida cristiana.

8. El procés de beatificació

Un escrit sobre 
el doctor Samsó

Ha estat editat
pel Foment de
Pietat (Balme-
siana) un treball
sobre qui fou col-
laborador seu i
serà aviat bea-
tificat. Es trac-
ta del llibret El
beat Josep Samsó i Elias, i el seu
missatge avui, escrit pel doctor
Ramon Corts i Blay. Té trenta pà-
gines i pretén de fer no tant una
biografia del doctor Samsó com
actualitzar el seu missatge. Es
tracta d’una contribució a la bea-
tificació i a les activitats de l’Any
Sacerdotal.


