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Solidaritat amb 
l’Església diocesana

Quan encara és ben viva en la nostra consciència la visita del Sant
Pare a Barcelona, celebrem aquest diumenge la jornada dedicada a
l’Església diocesana, anomenada entre nosaltres diada de Germa-

nor. Aquest any té un lema que diu: «L’Església, comunitat de fe, de cari-
tat i d’esperança.»

Tots els qui formem l’Església ens hem de sentir solidaris i responsa-
bles de la seva missió, que és continuar la missió de Jesucrist arreu del
món, que consisteix fonamentalment a anunciar la seva Bona Nova. El le-
ma de la diada d’aquest any ens parla que l’Església està formada per co-
munitats que viuen la fe, la caritat i l’esperança. Són les tres virtuts ano-

menades teologals, perquè adapten les
facultats de l’home a la participació de
la naturalesa divina. Com diu el Catecis-
me de l’Església catòlica, «les virtuts teo-
logals es refereixen directament a Déu,
disposen els cristians a viure en rela-
ció amb la Santíssima Trinitat i tenen
Déu per origen, per motiu i per objecte.

La fe és la virtut teologal per la qual
creiem en Déu i en tot allò que ell ens
ha dit i revelat, sobretot en el seu Fill Je-
sucrist, que, com diu sant Joan de la
Creu, és la seva paraula i no en té cap
altra millor per a dir-nos.

L’esperança és la virtut teologal per
la qual desitgem el Regne de Déu, ara
incoat a la terra i que tindrà la seva ple-
nitud en el cel. Cerquem de viure aques-
ta virtut posant la confiança en les pro-

meses del Crist i recolzant-nos no pas en les nostres forces sinó en l’au-
xili de la gràcia de l’Esperit Sant.

La caritat és la virtut teologal amb què estimem Déu per ell mateix i so-
bre totes les coses, i el nostre proïsme com a nosaltres mateixos per amor
de Déu. Aquesta caritat, com les altres dues virtuts, té una dimensió ver-
tical, és a dir, cap a Déu, però té també una dimensió horitzontal, cap al
nostre proïsme, perquè Jesús, a l’Evangeli, uneix inseparablement l’amor
a Déu i l’amor al proïsme, sobretot al més feble, pobre i necessitat.

L ’Església existeix per a evangelitzar, per a suscitar en els homes la vi-
vència, en el seu esperit i en les seves obres, sobretot de les tres vir-
tuts teologals. Aquesta és la seva missió fonamental, que anomenem

la pastoral.
Ara bé, qualsevol activitat pastoral necessita d’uns mitjans materials,

petits o grans. L’acció pastoral de l’Església té necessitat d’un suport
econòmic per a poder desenvolupar la seva missió. Sense aquest su-
port, l’Església difícilment podria portar a terme les tasques pastorals que
demanen els nostres dies ni, sobretot, recolzar les persones i les famílies
més afectades per la crisi econòmica actual. I cal dir que és molt el que
les parròquies i les institucions de l’Església fan en aquest sentit, sobre-
tot per mitjà de Càritas Diocesana i les Càrites parroquials.

A la nostra diòcesi de Barcelona, com a les altres diòcesis de Catalu-
nya, estem fent un esforç per fer una economia ben transparent, per do-
nar-la a conèixer a tots i per sensibilitzar els cristians i totes les perso-
nes que coneguin i valorin les activitats de l’Església perquè vulguin aju-
dar econòmicament de les maneres que tenen al seu abast.

He esmentat abans la visita del Sant Pare. La visita del Papa a les Es-
glésies locals esdevé una presa de consciència del que és l’Església dioce-
sana. La nostra arxidiòcesi de Barcelona és l’Església que està en comu-
nió amb l’Església de Roma i, per mitjà de la comunió, afectiva i efectiva,
amb el successor de sant Pere. La nostra Església no és —i no vol ser—
una Església aïllada i solitària. És i vol ser una comunió ben arrelada en la
nostra terra, però també ben oberta a la comunió catòlica i ben solidària
amb les necessitats de la nostra societat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Una jornada històrica
◗◗ D’històrica i molt significativa fou qualificada pels observadors la jornada vis-
cuda a Barcelona per Benet XVI el diumenge 7 de novembre, en complir-se, dia
per dia, 28 anys de la primera visita d’un Sant Pare a la capital de Catalunya.
Fou el 7 de novembre de 1982, quan Joan Pau II, a migdia, resà l’Àngelus des
de la façana del Naixement del Temple de la Sagrada Família. També ho va fer
el passat diumenge Benet XVI, que apareix en la foto amb el cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach, el cardenal secretari d’Estat Tarcisio Bertone, i el mestre de ce-
rimònies pontifici Guido Marini. El P. Federico Lombardi, s.j., cap de premsa del
Vaticà, declarà en la roda de premsa davant els periodistes que seguien el viat-
ge: «La litúrgia d’aquest matí és l’expressió més solemne que he vist durant els

5 anys de pontificat.»

Llibre del cardenal Lluís Martínez Sistach
◗◗ Es titula Revitalitzar la nostra identitat cristiana i el
sotstítol diu: «Les claus de la visita de Benet XVI a
Barcelona.» N’ha escrit el pròleg el cardenal Tarcisio
Bertone, secretari d’Estat del Sant Pare Benet XVI.
Editat per Pòrtic, el llibre té 234 pàgines en l’edició
catalana. Se n’ha fet també una edició en castellà.
El llibre fou presentat a l’edifici de la Pia Almoina el
passat dia 3 de novembre, en un acte presidit pel
mateix cardenal Martínez Sistach i per Mons. Sebas-
tià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona. A més del
cardenal, també van intervenir l’editor, el Sr. Fèlix

Riera, i Mn. Sergi Gordo, secretari general de l’Arquebisbat de Barcelona. 

Signe d’esperança 
en el camp vocacional

La Cadena de pregària per les vo-
cacions que organitzem conjunta-
ment les delegacions de pastoral

vocacional de les diòcesis
amb seu a Catalunya, està
marcada per la proximitat
del papa Benet XVI a casa
nostra. D’una banda, la se-
va visita a Barcelona per
dedicar la Sagrada Família
i, de l’altra, la seva presèn-
cia a Madrid amb motiu de
la Jornada Mundial de la Jo-
ventut de l’agost de 2011.

Són dues opor tunitats
extraordinàries per acon-
seguir que aquell qui té la
missió de mantenir l’Esglé-
sia en la unitat ens impulsi
a mantenir-nos més inten-
sament «arrelats i edificats
en Crist, ferms en la fe», com diu el le-
ma d’enguany de la cadena de pregà-
ria. Creiem que val la pena aprofitar
el fet que la visita del Sant Pare és un
moment especial de l’Esperit i un mo-
ment en què la crida de Déu es fa sen-
tir amb més claredat.

A la nostra arxidiòcesi de Barcelo-
na, a més, la Cadena de pregària ens
arriba després de l’ordenació de set

nous diaques en camí cap al sacerdo-
ci, un esdeveniment que és un signe
d’esperança en el camp vocacional.

Com en les anteriors
edicions, cada diòcesi tin-
drà cura que durant tres
dies del mes es pregui per
les vocacions. A l’arxidiò-
cesi de Barcelona se’ns
han encarregat els dies 8,
18 i 28 del mes de novem-
bre. Qualsevol grup o comu-
nitat, en qualsevol moment
del dia, de la manera que
cregui més opor tú, pot a-
profitar per fer aquesta
pregària. Us agrairem que
ens feu arribar a la secre-
taria de la Delegació de
Pastoral Vocacional (934
541 600 —de 9 a 14 h—,

seminari@seminaribarcelona.net) la in-
formació sobre en quin moment i de
quina manera preveieu pregar per les
vocacions. Aquesta informació, junta-
ment amb el material en format elec-
trònic, la podreu trobar al web del Se-
minari (www.seminaribarcelona.net).

Mn. Josep M. Turull
Delegat diocesà de Pastoral Vocacional

SEMINARI CONCILIAR



E l penúltim diumenge de l’any li-
túrgic, l’evangelista Lluc ens pre-
senta la introducció i la primera

part del que se sol denominar sermó
escatològic de Jesús: una col·lecció
d’avisos i reflexions sobre la caducitat
de les coses terrenes, sobre el final
irrevocable del món. D’aquest final, te-
ma freqüent en els profetes, ens en
parla Malaquies en la primera lectura.
Davant la desil·lusió i indiferència reli-
giosa dels jueus que havien tornat de
l’exili, el profeta vol despertar les se-
ves consciències. Per això, els convida
a mirar cap endavant, a tenir present
el dia del Senyor, moment decisiu en
què la història humana rebrà el judici
diví.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 1a setm.):
Ap 1,1-4;2,1-5a / Sl 1 / Lc 18,
35-43 �� dimarts: Ap 3,1-6.14-
22 / Sl 14 / Lc 19,1-10 dime-
cres: Ap 4,1-11 / Sl 150 / Lc
19,11-28 �� dijous: Ap 5,1-10 /
Sl 149 / Lc 19,41-44 ( Barce-
lona Ac 28,11-16.30-31 / Sl 97)
�� divendres: Ap 10,8-11 / Sl
118 / Lc 19,45-48 �� dissabte:
Ap 11,4-12 / Sl 143 / Lc 20,27-
40 diumenge vinent, XXXIV
durant l’any, Jesucrist, Rei de tot
el món (lit. hores: 2a setm.): 2S
5,1-3 / Sl 121 / Col 1,12-20 /
Lc 23,35-43.

◗◗ Lectura de la profecia de Malaquies (Ml 3,19-20)

Vindrà aquell dia abrusador com una fornal. Tots els orgullosos i els in-
justos seran igual que rostoll, i aquell dia, quan arribi, els incendiarà, no en
deixarà ni l’arrel ni la tija, diu el Senyor de l’univers. Però per a vosaltres, que
venereu el meu nom, sortirà el sol de la felicitat, i els seus raigs seran salu-
dables.

◗◗ Salm responsorial (97)

R. Ve el Senyor a judicar amb raó tots els pobles.

Canteu al Senyor les vostres melodies, / canteu-li al so de les cítares; / acla-
meu el rei, que és el Senyor, / amb trompetes i tocs de corn. R.

Bramula el mar amb tot el que s’hi mou, / el món i tots els
qui l’habiten; / tots els rius aplaudeixen, / i aclamen les mun-
tanyes, / en veure que ve el Senyor / a judicar la terra. R.

Judicarà tot el món amb justícia, / tots els pobles amb raó. R.

◗◗ Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de
Tessalònica (2Te 3,7-12)

Germans, ja sabeu què heu de fer si voleu imitar-nos.
Entre vosaltres no vivíem mai desvagats, i a ningú no de-
manàvem de franc el pa que menjàvem, sinó que ens es-
carrassàvem treballant nit i dia, per no afeixugar ningú dels
vostres. No és que no tinguem dret a la nostra manuten-
ció, però volíem donar-vos un exemple amb la nostra vida,
perquè vosaltres l’imitéssiu. Recordeu que quan érem en-
tre vosaltres us repetíem aquesta regla: «Qui no vulgui tre-
ballar que no mengi.» Us escrivim això perquè sentim dir
que alguns de vosaltres viuen desvagats i, a més de no tre-
ballar, es posen on no els demanen. A tots aquests, els or-
denem i els recomanem en nom de Jesucrist, el Senyor,
que treballin en pau per guanyar-se el pa que mengen.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 21,5-19)

En aquell temps, alguns parlaven del temple, fent notar les seves pedres
magnífiques i les ofrenes que el decoraven. Jesús digué: «Això que veieu, vin-
dran dies que tot serà destruït: no quedarà pedra sobre pedra.» Llavors li pre-
guntaren: «Mestre, quan serà tot això i quin senyal anunciarà que està a punt
de succeir?»

Jesús respongué: «Estigueu alerta, no us deixeu enganyar, perquè vindran
molts que s’apropiaran el meu nom. Diran: “Sóc jo”, i també: “Ja arriba el mo-
ment”. Deixeu-los estar; no hi aneu, amb ells. I quan sentireu parlar de guerres
i de revoltes, no us alarmeu. Això ha de succeir primer, però la fi no vindrà de
seguida.» Després els deia: «Una nació prendrà les armes contra una altra, i un
regne contra un altre regne. Hi haurà grans terratrèmols, fams i pestes pertot
arreu, passaran fets espantosos i apareixeran al cel grans senyals d’amenaça.

Però abans de tot això se us enduran detinguts, us perseguiran, us con-
duiran a les sinagogues o a les presons, us presentaran als tribunals dels
reis o als governadors, acusats de portar el meu nom. Serà una ocasió de do-
nar testimoni. Feu el propòsit des d’ara de no preparar-vos la defensa: jo ma-
teix us donaré una eloqüència i una saviesa, i cap dels vostres acusadors no
serà capaç de resistir-la o de contradir-la. Sereu traïts fins i tot pels pares,
pels germans, parents i amics, en mataran alguns de vosaltres, i sereu odiats
de tothom pel fet de portar el meu nom. Però no es perdrà ni un dels vostres
cabells. Sofrint amb constància us guanyareu per sempre la vostra vida.»

COMENTARI

◗◗ Lectura de la profecía de Malaquías (Ml 3,19-20) 

Mirad que llega el día, ardiente como un horno: malvados y perversos se-
rán la paja, y los quemaré el día que ha de venir —dice el Señor de los ejér-
citos—, y no quedará de ellos ni rama ni raíz. 

Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva
la salud en las alas.

◗◗ Salmo responsorial (97)

R. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.

Tañed la cítara para el Señor, / suenen los instrumentos: / con clarines y al
son de trompetas, / aclamad al Rey y Señor. R.

Retumbe el mar y cuanto contiene, / la tierra y cuantos la
habitan; / aplaudan los ríos, aclamen los montes / al Se-
ñor, que llega para regir la tierra. R.

Regirá el orbe con justicia / y los pueblos con rectitud. R.

◗◗ Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los
tesalonicenses (2Te 3,7-12)

Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro
ejemplo: no vivimos entre vosotros sin trabajar, nadie nos
dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y
nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para na-
die. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero
quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con
vosotros os lo mandamos: El que no trabaja, que no co-
ma. 

Porque nos hemos enterado de que algunos viven sin
trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a ésos
les mandarnos y recomendamos, por el Señor Jesu-
cristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el
pan.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 21,5-19)

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la cali-
dad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llega-
rá un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.» Ellos
le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que
todo eso está para suceder?» 

Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán
usurpando mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: “El momento está cerca”;
no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no
tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá
en seguida.»

Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, ha-
brá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. Habrá tam-
bién espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echa-
rán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os
harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis
ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defen-
sa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni
contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes,
y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y
todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza pere-
cerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.»

El mateix objectiu persegueix el frag-
ment llucà. L’escena se situa al tem-
ple de Jerusalem. Els deixebles estan
enlluernats per aquella construcció
imponent que semblava indestructible
i es desfan en elogis. Jesús els res-
pon amb duresa i els anuncia que
molt aviat el temple serà arrasat. Els
qui l’acompanyen no capten la profun-
ditat de la seva profecia i reaccionen
de manera infantil preguntant només
pels detalls relatius a l’esdeveniment
anunciat. A Jesús, però, no li interes-
sa fer prediccions sobre el futur sinó
provocar en els qui l’escolten una trans-
formació interior. Ell utilitza expres-
sions i símbols apocalíptics no per fer
elucubracions sobre la fi del món sinó

per estimular amb un llenguatge popu-
lar el temps de la conversió. Cal es-
tar atents a no deixar-se ensarronar
pels falsos messies i els falsos profe-
tes.

El discurs acaba esmentant les per-
secucions. La passió del Crist continua
en el deixeble. Així com Jesús abans
de ser glorificat va patir la passió, tam-
bé el cristià abans de la vinguda glorio-
sa del Regne serà arrestat, perseguit i
traït. Sembla que Lluc estigui pensant
en el martiri de sant Esteve i sant Pau.

La tensió escatològica de les lectu-
res d’avui és un toc d’atenció, un es-
tímul per a la nostra conversió.

Dra. Núria Calduch-Benages

Estigueu alerta
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DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY

El judici final (fragment). 
Pintura del segle XIII, església del Sant

Salvador, Chora (Istambul)
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ENTREVISTA

14. c Diumenge XXXIII durant l’any.
Sant Serapi, primer màrtir merceda-
ri; sant Josep Pignatelli, prev. jesuïta;
santa Veneranda, vg.

15. Dilluns. Sant Albert el Gran (†1280),
bisbe de Ratisbona i doctor de l’Esglé-
sia (dominicà), patró dels naturalistes;
sant Eugeni, bisbe de Toledo; sant Leo-
pold (s. XII), noble, patró d’Àustria.

16. Dimarts. Santa Margarida d’Escò-
cia (†1093), reina, nascuda a Hongria;
santa Gertrudis (1256-1303), vg. cis-
tercenca a Helfta; sant Edmon, bisbe;
sants Roc (Roque) González, Alons Ro-
dríguez i Joan del Castillo, jesuïtes mrs.

17. Dimecres. Santa Isabel d’Hongria
(1207-1231), princesa viuda, serventa
dels malalts; sant Gregori Taumaturg,
bisbe de Neocesarea (s. III); sant Iscle
o Aciscle i santa Victòria, germans
mrs. a Còrdova (303). 

18. Dijous. Sant Romà, mr.; sant Aure-
li, mr.

19. Divendres. Sant Crispí, bisbe d’Èci-
ja; sant Faust o Fost, diaca i mr.; sant
Abdies, profeta (s. V aC). 

20. Dissabte. Sants Octavi i Adventor,
soldats mrs.; sant Benigne, bisbe i mr.
(s. II); santa Silva, vg. i mr. 

SANTORAL

Oriol: —Mare, per què hi ha persones
que neguen Déu?
Gràcia: —Perquè no veuen motius per
creure-hi, no entenen que calgui referir-se
a Déu per explicar el cosmos. Entenen
que el món és el resultat d’una evolució
de la matèria, fruit de l’atzar i de la ne-
cessitat, i que nosaltres som el producte

de la matèria organitzada i que estem immensament sols
en aquest món.
—Però, per què permet Déu que hi hagi ateus?
—Déu ens ha deixat lliures per a creure o no creure. L’ac-

ceptació de la fe cal que sigui lliure. Però, per a molts
ateus, Déu nega la llibertat de l’home i ells diuen que
volen escollir el camí de la llibertat.

—Però tu m’has dit que Déu és una força d’alliberament,
empenta cap a una Vida plena.

—Ho crec així.

Per què hi ha persones que neguen Déu? (I)
—Per què el neguen aleshores?
—Quan un ateu nega Déu, caldria preguntar-li, abans,

què entén per Déu.
—Això també val per al creient.
—Sí, ets viu. De vegades, l’ateu, en negar Déu, només

nega una visió tòpica de Déu, que la persona autènti-
cament religiosa ja ha purificat fa temps. El camí cap
a la fe madura exigeix negar moltes imatges de Déu,
imatges que, de vegades, són una caricatura de Déu.

—I com es poden alliberar de la caricatura?
—La caricatura de Déu pot haver calat tan profundament en

una persona, que mai no arribi a una imatge del Déu ve-
ritable i vivent. Tanmateix, on sigui que algú descobreixi
l’amor autèntic i el visqui, descobreix i viu alguna cosa de
Déu mateix, encara que no cregui en la seva existència.
On hi ha caritat i amor, allí hi ha Déu.

Francesc Torralba
(Ah, sí? Com parlar de Déu als infants. Editorial Claret)

DIÀLEGS SOBRE LA FE

—¡Ánimo! Echa de ti el abatimiento… es causa de muchos males. 
—Superemos con ánimo cualquier desaliento. Venga de donde venga.
—Ríete como lo hace un niño, que se alegra por cualquier cosa o menu-

dencia.

—Que tu ánimo sea más fuerte… que tu decepción.
—Que nuestra grandeza espiritual… nos empuje a obrar el bien.
—Que nuestro valor y fuerza… sean capaces de vencer toda lasitud y fatiga.

—¡Coraje! Hemos de cargar con la cruz. Jamás arrastrarla. Sigamos a Je-
sús. 

—¡Resurge! No nos quedemos caídos en el suelo. ¡Hemos de levantar-
nos! 

—En horas bajas sepamos entonar una canción y emprender de nuevo el
vuelo.

—¡Hemos de renovarnos por dentro! ¡Hemos de recuperar el ánimo y la ale-
gría! 

—¡Necesitamos más brío, más ardor, más fuego interior! Jesús nos dijo:
«He venido a traer fuego sobre la tierra» (Lc 12,49).

—¡Ánimo! ¡Aguanta! ¡Véncete! ¡No te rindas ni te hundas, por nada ni por
nadie!

—¡No te deprimas! ¡No abandones! Nos hace falta más confianza en Jesús.
—¡Tú y yo hemos de esparcir bondad! ¡Dar aliento! ¡Empujar! ¡Ofrecer co-

raje a quien vive en el mundo del pesimismo, del desaliento, del desa-
mor!

—En el libro de los Proverbios (4,23) leemos: «Más que sobre toda cosa,
vigila tu corazón, porque de él brota la vida.»

—De ahí el «Sursum corda!», «¡Levantemos el corazón!» 
J. M. Alimbau 

«¡Levantemos el corazón!» Proyectos solidarios

En los programas
intergeneraciona-
les a que me he

referido, el término
solidaridad aparece
de manera repetitiva.
Estos proyectos fun-
damentalmente se ba-

san en el servicio a los demás, que se
concreta por ejemplo en estos puntos:
1. Los adultos mayores sirven a ni-

ños y jóvenes: como tutores, men-
tores, preceptores, amigos o cui-
dadores. Por ejemplo, enseñan
valores a los niños y jóvenes por
medio de cuentos y otras narracio-
nes y, al mismo tiempo, actúan co-
mo modelos de comportamiento.

2. Los niños y jóvenes sirven a los
mayores: los visitan, conviven,
los acompañan. Por ejemplo, en-
señan informática a los mayores.

3. Los mayores colaboran con niños
y jóvenes para servir a la comuni-
dad en proyectos de desarrollo
medioambiental, en atención a
problemas sociales concretos.

4. Los mayores, niños y jóvenes se
comprometen juntos y se prestan
mutuo servicio en actividades in-
formales de aprendizaje, diversión,
ocio o deporte.

En Cataluña ya se ha trabajado en
esta sociedad para todas las edades.
Deseo recordar el caso del insigne ra-
diofonista y recordado amigo Joan Vi-
ñas i Bona, que en su vejez activa or-
ganizó con gran éxito el movimiento
Vida Creixent (Vida Creciente o Vida
Ascendente), a base de charlas y acti-
vidades para las personas mayores. Y
hay otras iniciativas promovidas por
las Cajas de Ahorro por medio de sus
obras sociales. Como escribió Cice-
rón en De Senectute: «¿Qué cosa hay
más agradable que una vejez rodeada
de una juventud deseosa de apren-
der?» Como ha escrito Mary H. Wal-
drip: «Los nietos son la recompensa
de Dios por haber llegado a viejos.»

Dr. Paulino Castells
(Queridos abuelos, Ediciones Ceac.

Estimats avis, Ed. Columna)

QUERIDOS ABUELOS

L ’any 1992, arran d’un viatge a
Egipte per conèixer de prop
l’Església copta ortodoxa, el Grup

Claret d’Ecumenisme va descobrir una
Església d’orígens apostòlics, oblidada
d’Occident i fidel a Jesucrist durant
llargs segles d’opressió musulmana. 
A Egipte, els coptes són 10 milions i
se’ls dificulta el pa i la vida en diverses
àrees de la societat. La diòcesi que
van visitar és la de Quosia, al Nil mitjà,
una àrea fonamentalista. El seu bisbe
es diu Thomas i ha creat tres
institucions, veïnes geogràficament:
Anafora, Anastasia i Anamnesia. 
Els missioners claretians que van fer
aquella expedició —entre els quals
l’Anton M. Vilarrubias— van quedar
captivats per aquell bisbe i per això el
van convidar aquest estiu a Catalunya,
on va oferir la seva riquesa espiritual 
i humana.

Per què us va captivar, el Bishop Thomas?
Per l’espiritualitat que traspuen el seu
parlar i el seu rostre, un apotegma viu,
un monjo-bisbe que et llegia 
l’ànima en només iniciar la conversa, 
i la creativitat pedagògica pastoral
sorprenent que posseeix. Des que el
vaig conèixer em vaig proposar de
portar-lo un dia a casa nostra perquè
ens oferís la seva riquesa espiritual 
i humana, i també perquè connectés
amb idees i persones nostres 
que l’ajudarien en la seva obra.

Quin missatge us va deixar?
Va ser triple. Primer: la nostra fe 
ha de ser forta, joiosa i esperançada, 
a Déu se li han de demanar coses
dures, valentes i comunitàries, 
no petiteses personals, i amb la
insistència que Ell espera, perquè vol
donar-nos moltíssim; però hi hem de
ser, li hem de fer el joc. Segon: la vida
monàstica té quelcom a dir al món
modern. I tercer: viure una catequesi
nova de base ben cohesionada i des
de petits, familiar, comunitària… 
amb constància, no abandonar-la mai.

A què es dediquen les tres institucions
que ha creat?
Anafora és un centre d’espiritualitat
ecumènica proper al Caire, obert a
tothom i inspirat —a la manera copta 
i defugint les multituds— en l’esperit de
Taizé. Anastasia és un centre dedicat 
a trobades de joves, on se’ls ajuda a
ascendir en la seva formació i vida 
per no caure en la superficialitat de
l’ambient postmodern i materialista
que també s’ha infiltrat en les
comunitats cristianes d’Egipte.
Anamnesia és una institució que vetlla
perquè els cristians egipcis no perdin
la memòria dels seus orígens. Té dos
museus: el bíblic i el d’història de la fe.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ ANTON M. VILARRUBIAS

Missatge copte
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PALABRA Y VIDA

La esperanza es la virtud teologal por la cual desea-
mos el reino de Dios, ahora incoado en la tierra y que
tendrá su plenitud en el cielo. Procuremos vivir esta vir-
tud confiando en las promesas de Cristo y apoyándo-
nos no en nuestras fuerzas sino en el auxilio de la gra-
cia del Espíritu Santo.

La caridad es la virtud teologal con la que amamos
a Dios por sí mismo y sobre todas las cosas, y a nues-
tro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios.
Esta caridad, como las otras dos virtudes, tiene una di-
mensión vertical, esto es, hacia Dios, pero tiene tam-
bién una dimensión horizontal, hacia nuestro prójimo,
porque Jesús, en el Evangelio, une inseparablemente
el amor a Dios y el amor al prójimo, sobre todo al más
débil, pobre y necesitado.

La Iglesia existe para evangelizar, para suscitar en
las personas la vivencia, en su espíritu y en sus obras,
sobre todo de las tres virtudes teologales. Esta es su
misión fundamental, que denominamos la pastoral.

Ahora bien, cualquier actividad pastoral necesita
de unos medios materiales, pequeños o grandes. La
acción pastoral de la Iglesia necesita de un apoyo eco-
nómico para poder desarrollar su misión. Sin este apo-
yo, la Iglesia difícilmente podría llevar a cabo las tareas
pastorales que exigen nuestros días ni, sobre todo,

Cuando todavía tenemos muy viva en nuestra con-
ciencia la visita del Papa a Barcelona, celebra-
mos este domingo la jornada dedicada a la Iglesia

diocesana, llamada entre nosotros día de «Germanor».
Dice así el lema de este año: «La Iglesia, comunidad de
fe, de caridad y de esperanza.»

Todos los que formamos la Iglesia nos hemos de
sentir solidarios y responsables de su misión, que con-
siste en continuar la misión de Jesucristo en el mun-
do, que consiste básicamente en anunciar su Buena
Noticia. El lema de la jornada de este año nos habla
de que la Iglesia está formada por comunidades que
viven la fe, la caridad y la esperanza. Son las tres vir-
tudes llamadas teologales, porque adaptan las facul-
tades del hombre a la participación de la naturaleza di-
vina. Como dice el Catecismo de la Iglesia católica,
«las virtudes teologales hacen referencia directa a
Dios, disponen a los cristianos a vivir en relación con
la Santísima Trinidad y tienen a Dios por origen, por
motivo y por objeto.

La fe es la virtud teologal por la que creemos en
Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, sobre
todo en su Hijo Jesucristo, quien, como afirma san
Juan de la Cruz, es su palabra y no tiene ninguna me-
jor que decirnos.

apoyar a las personas y a las familias más afectadas
por la crisis económica actual. Y hemos de reconocer
que es mucho lo que las parroquias y las institucio-
nes de la Iglesia hacen en este sentido, sobre todo por
medio de Cáritas Diocesana y las Cáritas parroquiales.

En nuestra diócesis de Barcelona, como en las otras
diócesis de Cataluña, hacemos un esfuerzo para hacer
la economía muy transparente, para darla a conocer a
todos y para sensibilizar a los cristianos y a todas las
personas que conozcan y valoren las actividades de
la Iglesia para que quieran ayudar económicamente por
los medios que tienen a su alcance.

Antes he mencionado la visita del Papa. La visita del
Santo Padre a las Iglesias locales comporta una toma
de conciencia de lo que es la Iglesia diocesana. Nues-
tra archidiócesis de Barcelona es la Iglesia que está en
comunión con la Iglesia de Roma y, por medio de la co-
munión, afectiva y efectiva, con el sucesor de san Pe-
dro. Nuestra Iglesia no es —ni quiere ser— una Iglesia
aislada y solitaria. Es y quiere ser una comunión muy
arraigada en nuestra tierra, pero también muy abierta
a la comunión católica y muy solidaria con las necesi-
dades de nuestra sociedad.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Solidaridad con la Iglesia diocesana

A G E N D A
◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Presentació del llibre amb les col·labora-
cions del bisbe Carrera. Tindrà lloc dilluns
15 de novembre (19.30 h), al Petit Palau
del Palau de la Música Catalana. Ara ma-
teix. 25 anys a Catalunya Cristiana (ed. La
Magrana) recull totes les col·laboracions
de Mons. Joan Carrera en aquest mitjà. Hi
parlaran el cardenal Martínez Sistach, el
Dr. Joan E. Jarque i el Sr. Joan Rigol.
Pastoral de la Salut. Dia 17 de novem-
bre (18.30 h), conferència de Mn. Mar-
cel·lí Carreras, assistent espiritual, sobre
«Atenció als malalts fora i dintre de la co-
munitat», al Centre d’Estudis Pastorals (c/
Rivadeneyra 6, 3r). Hi són convidats els
agents de pastoral i persones relaciona-
des amb el món de la salut i la malaltia.
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
(Anglí 55). Taller d’escriptura espiritual.
Laia de Ahumada fa un recorregut i una
interpretació de textos místics. Diven-
dres 19, a les 19.30 h. Les Vespres s’a-
vancen a les 19 h.
Estació d’enllaç. Francesc Romeu, ca-
pellà i periodista, modera polítics de les
Joventuts dels diversos partits que trac-
taran el tema «Jove + cristià + política =
Transformació social». Divendres 19 (22 h)
a Rivadeneyra 6, 9è.
Fundació Joan Maragall. Muriel Casals,
presidenta d’Òmnium Cultural, comen-
tarà l’actualitat cultural i religiosa del
mes, dilluns 15 novembre (19 h), a l’au-
ditori (c/ València 244, 1r).
Unió Espiritual de Mares. Dimecres 17
de novembre, a 2/4 de 5 missa i a 2/4 de
6, conferència de Carlos Losada, exdi-
rector d’ESADE: «La crisi econòmica i fi-
nancera». Lloc: Riera St. Miquel 1, bis.
Solemne Vetlla de Crist Rei al Tibidabo.
Serà el dissabte 20 (21 h), amb la pre-
sència del nunci del Sant Pare a Espa-
nya, Mons. Renzo Fratini, i dels Consells
Nacional i Diocesans de Catalunya, amb
motiu del 50 aniversari de la fundació de
la Secció Nocturna del Tibidabo.
Setmana Bíblica «El Déu de la Vida».
Dissabte 20 de nov. (18 h), conferència:
«Déu Pare i Creador de Vida», per Mons.
Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Bar-

Pàgina 4 14 de novembre de 2010

El cine espiritual como oportunidad evangelizadora

La Semana del Cine Espiritual dedicada al público joven, desde su vocación educa-
tiva y pastoral, se presenta como una excelente posibilidad para profundizar en la
dimensión espiritual y religiosa a través del cine. La experiencia de estos siete años,

la amplia participación del público, con más de 100.000 jóvenes en la última edición,
y la implicación de casi 500 centros educativos suponen una difusión y una calidad ya
contrastada. La elaboración de los materiales didácticos para el profesor y las guías
para los alumnos editadas por Edebé suponen un crecimiento progresivo de calidad y
elaboración de los contenidos. El lema de este año, «Firmes en la fe», y las películas ele-
gidas (Invictus, The Blind Side, El concierto, Cartas a Dios, Amazing Grace y Planet 51)
suponen una interesante oportunidad de ver buen cine y profundizar en las claves espi-
rituales. La VII Muestra de Cine Espiritual de Barcelona, que se celebrará entre el 12 y
el 21 de noviembre, presentará en los Cines Alexandra una selección del mejor cine
espiritual que veremos en pantalla los próximos meses. La selección de películas de pre-
estreno y estreno, acompañada por las reflexiones de los presentadores, será una
oferta atractiva de profundización evangelizadora a través del cine.

Peio Sánchez
Responsable del Departament de Cinema de l’Arquebisbat de Barcelona

celona, a Llibreria Paulines (Rda. St. Pe-
re 19), i concert (21.30 h) a la parròquia
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa
(Consell de Cent 110). Diumenge 21
nov. (11 h), conferència «Déu comunica-
dor de Vida», per Pepe Pedregosa, SSP,
a la mateixa parròquia. Més informació:
tel. 652 078 868 i quimil66@yahoo.es.
XXXIX Congrés de les Hospitalitats de
la Mare de Déu de Lourdes d’Espanya.
Tindrà lloc a Barcelona i a Sant Feliu de
Llobregat del 25 al 28 de novembre, amb
la participació dels bisbes d’ambdues
diòcesis, Lluís Martínez Sistach i Agustí
Cortés respectivament, de Mn. Andreu
Oller com a consiliari de l’Hospitalitat de
Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Ter-
rassa, i del Dr. Salvador Pié, professor de
la Facultat de Teologia de Catalunya. Més
informació: tel. 934 874 009.

◗ BREUS

Inauguració de curs a la Fundació Joan
Maragall. Es va celebrar el 7 d’octubre a
l’aula magna del Seminari Conciliar de
Barcelona, presidida pel bisbe auxiliar
de Barcelona, Sebastià Taltavull. El Dr.
Antoni Matabosch, president de la FJM,

anuncià la participació d’aquesta institu-
ció en la celebració de l’Any Maragall,
col·laborant en l’estudi del pensament
religiós de Maragall. Formen part de la
comissió d’honor d’aquesta commemo-
ració el cardenal Martínez Sistach, Mons.
Joan E. Vives, el P. Josep Maria Soler,
abat de Montserrat, i Antoni Matabosch,
president de la FJM. L’escriptor i perio-
dista Antoni Puigverd pronuncià la lliçó
inaugural dedicada a Joan Maragall.

◗ CURSETS

Reordenació pastoral. Amb aquest e-
nunciat el Centre d’Estudis Pastorals
farà la primera «Sessió de Formació» el
dilluns 22 de novembre, amb prof. Mn.
Bernard Quintard, de la diòcesi de Rodez
(França). Tindrà dues parts: d’11 a 13 h,
preferentment per a preveres, «Remode-
lació de les diòcesis: criteris, procés i
decisions»; de 6.30 a 8.30, obert a tot-
hom, «Renovació de les parròquies en
un marc diocesà remodelat». Més infor-
mació: secretaria del Centre, tel. 933 174
858 (Rivadeneyra 6, 3r, Bcn).

Instituto Teología y Humanismo. «El abor-
to humano ante la ley civil española y la
moral cristiana», por el P. Evelio J. Ferre-
ras, O. P. Días 22 al 25 de noviembre
(18.45-19.45 h) en la Sala Ramon Pe-
nyafort (c/ Bailén 10).

Aules d’història eclesiàstica de Cata-
lunya. Biblioteca Balmes-Fundació Bal-

mesiana-Cultura Religiosa. 16 sessions
al c/ Duran i Bas, 9 (a tocar del Portal
de l’Àngel), de 19 a 20.30 h. 1r cicle:
15, 22 i 29 de novembre «Primer Con-
grés sobre Balmes, 1910», a càrrec del
prof. Joaquim Pallàs. 2n cicle: 18, 25 de
novembre i 2 de desembre, «Introducció
a l’arqueologia cristiana», a càrrec del
Dr. Alexis Serrano.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Recés d’Advent per a matrimonis. Orga-
nitzat per la Delegació de Pastoral Fa-
miliar per a matrimonis que vulguin apro-
fundir en la preparació del temps del Na-
dal. A la casa d’Exercicis Sant Ignasi (c/
Carrasco i Formiguera 32 - Bcn), el dis-
sabte 27 de novembre de 10 a 14 h. fi-
nalitzant amb l’Eucaristia. No hi poden
anar nens. Cal inscriure’s a secretaria@
pastoralfamiliarbcn.cat o bé 934 538
659 de 9 a 14 h.

◗ PUBLICACIONS

Benedicto XVI, el Pa-
pa alemán. El sacer-
dote Pablo Blanco,
profesor de teología
en la Universidad de
Navarra, ha dedicado
muchos trabajos al es-
tudio del pensamien-
to de Joseph Ratzin-
ger, incluso antes de que fuera elegido
Papa. En este libro de más de 600 pá-
ginas ofrece una completa biografía, muy
humana y a la vez una biografía intelec-
tual, del que ya es conocido como el Pa-
pa teólogo. Publicada por Planeta.

Quaderns de Pasto-
ral. El número de ju-
liol-setembre de 2010
està dedicat especial-
ment als canvis reli-
giosos del món actual,
amb col·laboracions
de Miquel Barbarà,
Xavier Morlans, Jordi
Llisterri, Mar Galceran, Joan Planellas,
Joan Costa, Jordi López, Joaquim Cer-
vera, Laia de Ahumada, Ramon M. No-
gués, Felip-Juli Rodríguez, Sharifa-Alicia i
Victòria Molins (c/ Rivadeneyra 6, 3r,
08002 Bcn, telèfon 933 174 858, www.
cepastorals.cat).


