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Vetllar per Déu 
i vetllar per l’home

L ’articulació de la causa de Déu i la causa de l’home ha estat en el
centre dels missatges que ens ha deixat Benet XVI durant la seva re-
cent visita a Barcelona i a Santiago. Ens ha dit que «no es pot donar

culte a Déu sense vetllar per l’home, el seu fill, i no se serveix l’home sen-
se preguntar-se per qui és el seu Pare i respondre-li la pregunta per Ell».

De forma conseqüent, el Papa va fer una aplicació d’aquesta afirma-
ció a tot Europa, en demanar que aquest continent nostre de la ciència
i de les tecnologies, de la civilització i de la cultura, sigui també un con-
tinent obert a la transcendència i a la fraternitat amb els altres conti-
nents. Cal subratllar aquesta profunda connexió entre la confessió de la
fe en Déu i la solidaritat amb la causa de l’home, sobretot de l’home que

sofreix i de l’home pobre i amena-
çat. Benet XVI ens demana obrir-nos
al «Déu viu i veritable des de l’home
viu i veritable. Això és el que l’Esglé-
sia vol portar a Europa: vetllar per
Déu i vetllar per l’home, des de la
comprensió que se’ns ofereix de tots
dos en Jesucrist».

Aquest és un gran objectiu que
el Papa ens demana que perseguim
com una tasca de cada cristià i de
les nostres comunitats i institucions
d’Església. És una feina engresca-

dora. Demana la participació de tots els qui estimem Déu, l’Església i
els germans. Per assolir-ho, la construcció de l’exterior de la Sagrada
Família que s’està fent pot ser com una paràbola per dur a terme aques-
ta proposta que ens ha ofert Benet XVI. Ens cal un esperit de fe i d’espe-
rança; ens cal un treball constructiu ben solidari i complementari, fent-
nos costat els uns als altres. I per a aquest treball tots som necessaris.

Enmig de la crisi econòmica que estem vivint al món i també entre nos-
altres, amb conseqüències tan doloroses per a moltes persones i famí-
lies, el Sant Pare va voler agrair als catòlics del nostre país «la generosi-
tat amb què sostenen tantes institucions de caritat i de promoció humana».
I de forma ben explícita ens va demanar: «No deixeu de mantenir aques-
tes obres que beneficien tota la societat, l’eficàcia de les quals s’ha po-
sat de manifest de manera especial en l’actual crisi econòmica, així com
en ocasió de les greus calamitats naturals que han afectat diversos
països.»

En les paraules pronunciades abans de la pregària de l’àngelus, da-
vant la façana del Naixement, Benet XVI ens va recordar el testi-
moni de solidaritat efectiva d’Antoni Gaudí, que «en col·laboració

amb mossèn Gil Parés, va dissenyar i va finançar amb els seus propis
estalvis la creació d’una escola per als fills dels paletes i per als nens
de les famílies més humils del barri, llavors un suburbi marginat de
Barcelona». Gaudí feia així realitat la convicció que expressava amb
aquestes paraules: «Els pobres sempre han de trobar acollida en el tem-
ple que és la caritat cristiana.»

Aquest missatge va quedar encara més clar, amb la invitació a fer-lo ope-
ratiu, amb la visita que, la tarda del 7 de novembre, el Papa va fer a l’obra
del Nen Déu, actualment especialitzada en l’educació i atenció a persones
afectades per diverses disminucions. Allí va dir que la seva presència en
aquesta institució volia ser un reconeixement i un encoratjament a totes
les altres obres similars que treballen a la nostra societat.

A l’audiència general del dia 10 de novembre, ja a Roma, Benet XVI,
que sempre dóna una visió personal del darrer dels seus viatges, en
aquesta ocasió va dedicar una bona part del seu discurs al treball ge-
nerós en aquesta institució de les Germanes Franciscanes dels Sagrats
Cors, dels metges i educadors, dels professionals i dels voluntaris. Amb
tot això ens ha indicat un camí que estem cridats a continuar fent d’a-
cord amb les necessitats d’avui.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El Sant Pare prega a la capella de
l’Obra Diocesana del Nen Déu, el 7

de novembre de 2010

Càritas demana una major política social
◗◗ El passat 15 de desembre, Càritas presentà en roda de premsa el balanç de
l’acció social 2010 i l’informe Amb sostre i sense llar. Participaren en la roda
de premsa Jordi Roglà, director de l’entitat, Mercè Darnell i Mn. Salvador Ba-
cardit. Càritas detecta els sofriments que la crisi econòmica produeix en moltes
persones i en moltes famílies. Per això, el director, davant dels mitjans de comu-
nicació, va dir que «cal crear un fons de rescat per ajudar les persones, com
es va fer amb les entitats financeres». De gener a novembre de 2010, Càritas
de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa ha atès 55.000 persones. L’any 2009 es van

atendre 51.372 persones. 

Perquè ens doni la vida

Morí un pare que tenia tres fills.
Mentre el vetllaven al tanatori,
en una estona llarga sense vi-

sites, es posaren a parlar d’ell, del que
havien viscut i compartit al seu costat,
de les apreciacions que feia, també de
la seva fe sòlida i treballada. El més
gran recollí el que deien els germans.
Ho volia exposar, l’endemà, en iniciar-
se la missa exequial. Aquest fou el
text que llegí: «Pare, eres un home de
somriure afable, amb una mirada tra-
pella i tímida alhora, sovint amb l’acu-
dit als llavis, i sempre vivint amb in-
tensitat i bevent a glops la vida que,
aquests últims temps, se t’escapava.
Has estat un home sentimental, tre-
ballador, il·lusionat permanentment
per un projecte nou, que substituïa
el que havies enllestit. Molt més fort
del que aparentaves. Molt més frà-
gil del que volies deixar veure! Un ma-
rit, amant i amic, amatent amb la mare,
la teva esposa, la insubstituïble com-
panya de tota la vida, en la salut i en la
malaltia, en la joia i en el plor. No hau-
ries pogut sobreviure fins avui sense
ella. Un pare protector dels teus fills,
potser fins i tot massa, que paties sen-
se dir-ho —o dient-ho— quan les coses
no anaven com a tu et semblava que
havien d’anar. Un avi que va gaudir dels

seus néts amb avidesa, sabent com
sabies que no els veuries créixer gai-
re temps més. 

»Malgrat que tots érem conscients
que te n’anaves, pare, ens prendrà
temps d’acceptar que ja no hi ets. Així
i tot, ara sí que t’obeirem: trobarem la
força necessària, prendrem el teu relleu
i seguirem el que hem après del teu
exemple: veure i viure la vida que ens
ha estat donada amb plenitud, confian-
ça, responsabilitat i amor a Déu i al proïs-
me. Sempre en mans de Déu, com tu
t’hi senties. Seguirem portant la tor-
xa encesa que ens traspasses i conti-
nuarem fent el nostre camí.»

«Per a nosaltres és el Déu que sal-
va; són del Senyor Déu les portes de
la mort» (Sl 68,21). La mort, germa-
na nostra des del moment del nai-
xement, ens permet realitzar aquest
abandonament total en la fe. És la que
possibilita l’acte de confiança incondi-
cional i absoluta en Ell quan s’acos-
ta el traspàs. Ens abandonem a Déu
perquè ens doni la vida. Conèixer Je-
sús, estimar Jesús esdevé possibilitat
d’abandonament en el Pare. Sabem en
mans de qui estem, sabem en qui hem
posat la nostra confiança.

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Avui, per la primera i dolça volta,
m’ha sorprès la blancor dels ametllers
traient el cap per sobre dels recers
de l’hort blanc de les monges caputxines:
semblaven esfereïts
de sentir-se tan florits
tan sols entre les boirines.

(Els ametllers, Barcelona, 
23/01/1901)

ANY MARAGALL



S i haguéssim de triar una parau-
la per definir què volem real-
ment en la vida, segurament

que molts diríem la felicitat. El desig
de ser feliç és inscrit amb força en el
cor humà. Els camins per assolir la fe-
licitat són tan variats com ho són les
persones humanes. Els uns la bus-
quen en els diners, molts en el plaer,
alguns en l’acumulació d’experiències,
d’altres en el poder... I la veritat és
que no resulta freqüent trobar perso-
nes que se sentin felices de debò.

Jesús no és gens indiferent a aques-
ta antiga i moderna recerca humana.
En realitat, ell es presenta com el por-
tador de la veritable felicitat. No és
estrany, doncs, que l’Evangeli de Ma-

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Dilluns (litúrgia hores: 4a
setm.): He 11,32-40 / Sl 30 /
Mc 5,1-20 �� dimarts: He 12,1-
4 / Sl 21 / Mc 5,21-43 dime-
cres: Ml 3,1-4 (o bé He 2,14-
18) / Sl 23 / Lluc 2,22-40 (o
més breu: 22-32) �� dijous: He
12,18-19.21-24 / Sl 47 / Mc 6,
7-13 �� divendres: He 13,1-8 /
Sl 26 / Mc 6,14-29 �� dissabte:
He 13,15-17.20-21 / Sl 22 / Mc
6,30-34 �� diumenge vinent, V
de durant l’any (lit. hores: 1a set-
mana): Is 58,7-10 / Sl 111 /
1Co 2,1-5 / Mt 5,13-16.

◗◗ Lectura de la profecia de Sofonies (So 2,3;3,12-13)

Busqueu el Senyor, tots els humils del país que compliu els seus pre-
ceptes; busqueu la bondat, busqueu la humilitat. Potser així quedareu
protegits el dia rigorós del Senyor. 

Deixaré en el teu país un poble humil i pobre. La resta d’Israel buscarà
refugi en el nom del Senyor. No faran injustícies ni mentiran, no tindran
una llengua enganyadora. Podran pasturar i reposar sense que els inquie-
ti ningú.

◗◗ Salm responsorial (145)

R. Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és
per a ells.

El Senyor fa justícia als oprimits, / dóna pa als qui te-
nen fam. / El Senyor deslliura els presos. R.

El Senyor dóna la vista als cecs, / el Senyor redreça els
vençuts. / El Senyor estima els justos; / el Senyor
guarda els forasters. R.

El Senyor manté les viudes i els orfes, / i capgira els
camins dels injustos. / El Senyor regna per sempre, /
és el teu Déu, Sió, per tots els segles. R.

◗◗ Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians
de Corint (1Co 1,26-31)

Germans, mireu qui sou els qui heu estat cridats:
als ulls dels homes, sou pocs els instruïts, sou pocs
els poderosos o de família noble. Déu, per confon-
dre els savis, ha escollit els qui el món té per igno-
rants; per confondre els forts, ha escollit els qui el món
té per dèbils i els qui, als ulls del món, són gent de clas-
se baixa, gent de qui ningú no fa cas; per destituir els
qui són alguna cosa, ha escollit els qui no valen per a
res; així ningú no pot gloriar-se davant Déu. Però vosaltres, per obra de
Déu, teniu en Jesucrist tot el que sou, ja que Déu ha fet d’ell la nostra sa-
viesa, la nostra justícia, la nostra santedat i la nostra redempció, perquè,
tal com diu l’Escriptura, «si algú es gloria, s’haurà de gloriar del Senyor».

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 5,1-12a)

En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la muntanya, s’as-
segué i els deixebles se li acostaren. 

Llavors es posà a parlar i els instruïa dient: «Feliços els pobres en
l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els qui estan de dol: vin-
drà el dia que seran consolats. Feliços els humils: són ells qui possei-
ran el país. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que
seran saciats. Feliços els compassius: Déu els compadirà. Feliços els
nets de cor: són ells els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu
els reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de ser justos:
el Regne del cel és per a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva,
us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de
calúmnies: alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és
gran en el cel.»

COMENTARI

◗◗ Lectura de la profecía de Sofonías (So 2,3;3,12-13)

Buscad al Señor los humildes, que cumplís sus mandamientos; bus-
cad la justicia, buscad la moderación, quizá podáis ocultaros el día de la
ira del Señor. 

«Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el
nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá men-
tiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera; pastarán y se ten-
derán sin sobresaltos.»

◗◗ Salmo responsorial (145)

R. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos
es el Reino de los cielos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, / él ha-
ce justicia a los oprimidos, / él da pan a los hambrien-
tos. / El Señor liberta a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endereza a
los que ya se doblan, / el Señor ama a los justos, /
el Señor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huér fano y a la viuda / y trastorna el ca-
mino de los malvados. / El Señor reina eternamente, /
tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

◗◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios (1Co 1,26-31)

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos, no hay en
ella muchos sabios en lo humano, ni muchos podero-
sos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, lo necio
del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sa-
bios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para
humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja
del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anu-
lar a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriar-

se en presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este
Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación
y redención. Y así —como dice la Escritura— «el que se gloríe, que se glo-
ríe en el Señor».

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 5,1-12a)

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sen-
tó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, enseñándoles:
«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los cie-
los. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los
sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen ham-
bre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los mi-
sericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios
de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la
paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios. Dichosos los persegui-
dos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vues-
tra recompensa será grande en el cielo.»

teu posi a l’inici del primer gran discurs
de Jesús les Benaurances. Jesús no
dóna receptes o secrets per ser feliç;
tan sols fa una llista dels qui ja ho
són. Segurament no hi apareixen els
que la majoria haurien imaginat: no hi
ha els rics, els poderosos o els famo-
sos, sinó que Jesús proclama feliços
els pobres, els qui sofreixen, els qui
es preocupen dels altres, els qui tre-
ballen per la pau...

Les Benaurances són un resum
perfecte de l’ensenyament de Jesús.
I encara més: són un retrat excel·lent
d’ell mateix. Jesús no demana als seus
seguidors res que ell no hagi experi-
mentat primer. No és una autoritat
que imposa normes als seus súbdits,

sinó un mestre que ensenya amb l’e-
xemple. Ell sap per experiència que viu-
re en plena atenció a la voluntat del
Pare i en total dedicació als altres, si
bé comporta incomprensions i perse-
cucions, omple el cor de pau. No hi ha
res que doni una felicitat més gran.

De vegades el camí aparentment
més curt no porta enlloc. L’acumula-
ció de béns materials, de comoditats
físiques, de plaers corporals, de po-
der humà... aboca a la insatisfacció.
La proposta de Jesús és sorprenent
i agosarada, però l’experiència dels
qui l’han seguida fins al final assegu-
ra que porta a la felicitat autèntica i
duradora.

Agustí Borrell

Qui és feliç?
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Crist, mestre i amic. Pintura d’Albert Durero
(1471-1528). Ciutat del Vaticà. Apartament del

Sant Pare
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ENTREVISTA

Oriol: —Mare, alguns diuen que creure és una
manera de consolar-se.
Gràcia: —Segons com es cregui i segons què
es cregui.

—Però, creure en Déu consola.
—De què creus que consola?
—De l’envelliment, de la malaltia, del fra-

càs, de la mort.
—Creure en Déu no ens salva de cap d’a-

questes experiències. Els creients també envellim, emmalal-
tim, fracassem i morim.

—Però creure és un consol.
—És reconfortant saber que Déu, l’Amor omnipotent, ens

acollirà en la seva glòria, ens donarà una nova terra i un cel
nou. Certament, això conhorta, però també exigeix.

—Creure exigeix?
—Creure és dolorós en molts sentits. És acostumar-se a en-

trar en un regne de perplexitats, habituar-se a no entendre. És

Creure és un consol?
patir els sofriments de la pertinença a la comunitat, però tam-
bé el goig de sentir la força que travessa la comunitat. Creure
és exigent, perquè sempre és un intent de veure-hi més clar i
de ser més transparent. També consola, però el consol no
pot ser l’únic mòbil de la creença.

—Doncs, quina ha de ser la raó per creure?
—En cada persona la motivació per creure és un enigma

sense fons. S’hi mesclen factors conscients i inconscients,
emocionals i racionals. Creure té les seves raons, però no hi
cap raó determinant que mogui a creure.

—I jo, quan sabré que he de creure?
—La fe és un do que pot ser acceptat o no. És un do que as-

pira sempre a més. És un coneixement que desperta l’anhel
per la claredat i aspira a la trobada amb Déu. Tu també aniràs
creixent en la fe.

Francesc Torralba
(Ah, sí? Com parlar de Déu als infants, 

Editorial Claret)

DIÀLEGS SOBRE LA FE

Bienaventurados 
los que lloran, porque

serán consolados

Los seres humanos
creen que pueden
conseguir todo lo

que desean. Al hombre
actual le cuesta acep-
tar que no se puede te-
ner todo al mismo tiem-

po. En un mundo en el que todo parece
factible, no hay lugar para los dolien-
tes. Quienes están en duelo sienten
vergüenza, se sienten excluidos de la
comunidad humana, sienten que no
deben mostrar sus sentimientos. 

Sin embargo, el ser humano aspira
a una vida en la que pueda confrontar-
se con la realidad sin encubrirla, en la
que pueda tener cabida también su
duelo. Desearía afrontar la realidad e
intuye que esta posibilidad pasa sólo
a través del duelo. Pero no sabe qué
hacer.

En esta situación anuncia Jesús su
segunda bienaventuranza. Nos dice
que, para que la vida sea plena, es im-
portante llorar, de un modo justo y con-
veniente, por la muerte de los seres
queridos, pero también del duelo por la
pérdida de la infancia y la juventud, por
todo lo que no pudimos vivir o hacer,
en general por las frustraciones de to-
da vida humana. La elaboración del
duelo es decisiva para una vida plena,
pero es difícil hacerlo, sobre todo para
los varones, porque afrontan mucho
menos que la mujer la necesidad de
renunciar.

Los monjes antiguos distinguían en-
tre duelo y tristeza. La tristeza es la ac-
titud lastimera de quien se lamenta
porque no tiene lo que desea. El duelo
es la disponibilidad a elaborar el due-
lo hasta el punto de entrar en contac-
to, a través de él, con mi corazón y, en
el corazón, con Dios. Afrontar el duelo
es el presupuesto del consuelo.

El propio Cristo es quien nos con-
suela. Sí, él mismo es el consuelo. Si
fijamos los ojos en él, en medio del do-
lor experimentamos ya el consuelo. El
Espíritu Santo, el Paráclito, es quien
socorre, él es el Consolador óptimo.

Anselm Grün
(Las bienaventuranzas. Un camino de

plenitud. Ed. Sal Terrae, 2009)

LAS BIENAVENTURANZAS

L a visita del Papa Benet XVI a
Barcelona ens ha deixat una
petjada inesborrable. Els dies 6 

i 7 de novembre de 2010 seran
inoblidables i veritablement històrics.
Mn. Sergi Gordo, secretari general i
canceller de l’arquebisbat de Barcelona
i secretari de la Província Eclesiàstica
de Barcelona, afirma que «la seva
estada entre nosaltres ha estat 
un autèntic do de Déu; ens 
ha confirmat en la fe, ens ha mostrat
la seva sol·licitud pastoral i ens 
ha infós l’alegria que brolla de la fe
cristiana». Mn. Sergi, que ha estat
membre de la comissió diocesana 
de la visita apostòlica del Sant Pare 
a Barcelona, explica com aplicar els
missatges que ens ha deixat Benet XVI.

Quin és el missatge que ens ha deixat
Benet XVI?
D’una banda, hi ha el missatge
corresponent a tots els textos
pontificis, rics de pregones
orientacions pròpies d’un Papa teòleg.
Remarco la seva homilia a l’eucaristia
de dedicació de la basílica de la
Sagrada Família. Tenim el repte que
aquesta catedral dels pobres estigui 
al servei del culte, de l’evangelització 
i de la catequesi. Benet XVI ho va
sintetitzar exemplarment dient-nos 
que Gaudí es va inspirar en tres llibres:
el llibre de la naturalesa, el llibre de
les Sagrades Escriptures i el llibre 
de la litúrgia.

I el de la visita al Nen Déu?
Sí, és el segon missatge que ens 
va deixar, que ens ve precisament 
del seu testimoni personal a l’Obra
Beneficosocial Nen Déu, on els nens 
i les nenes discapacitats i llurs
famílies eren abraçats i beneïts pel
Sant Pare, un Papa feliç de trobar-se
amb els més petits de la societat, que
són els amics preferits de Jesucrist.

Què cal fer a partir d’aquesta visita
apostòlica?
La visita del Papa Benet XVI és tot un
llegat per fer fruitar des d’ara en l’acció
pastoral de les nostres comunitats. 
A l’arxidiòcesi de Barcelona estem
treballant l’exhortació pastoral del
cardenal Martínez Sistach titulada
Preparem amb el Papa els camins del
Senyor. En ella hi ha unes pautes per a
la reflexió personal o comunitària 
per a l’aplicació diocesana de les
orientacions proposades pel Sant Pare
en la seva visita. Moltes d’aquestes
orientacions ens estimulen a continuar
aplicant els tres objectius de l’actual
Pla Pastoral Diocesà Anuncieu 
a tothom l’Evangeli.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ SERGI GORDO

El missatge 
de Benet XVI 
a Barcelona

Un aspecte important de la vida de l’Església a la ciutat és aquest:
la caritat. La dinàmica de totes les ciutats modernes és que es
tanquen en espais protegits, on mor la plaça en què tothom es

pot trobar, es pot relacionar, malgrat les diferències socials i culturals.
En aquest quadre els cristians fan una important contribució especial-
ment envers els pobres, els més dèbils, aquells qui no tenen res per
donar en contrapartida, els ferits per la vida: les comunitats cristianes

són un dels pocs ambients oberts a tothom i particularment als pobres.
Hi ha una vasta onada de voluntariat en servei dels pobres i dels marginats. Moltes

iniciatives han nascut en l’entorn de l’Església. Cal remotivar la caritat partint de
l’Evangeli, perquè sigui duradora, creativa, però també comunicativa de la fe.

Fa deu anys i més, hi havia una demanda de compromís social. Avui els joves no
demanen fàcilment de comprometre’s, només ho demanen després d’un camí de ma-
duració. Avui potser els joves cerquen més espiritualitat que compromís. Però no no-
més els joves. L’opció pels pobres és més l’expressió d’una opció madura que
d’un sentiment immediat.

Hi ha el perill que la caritat es desvinculi massa del si eclesial: ja sigui en les
motivacions, ja sigui en la institucionalització d’obres poc connectades amb la co-
munitat cristiana. Cal, doncs, reunir caritat, Evangeli, comunitat. Com va dir Joan Pau
II —a Novo millennio ineunte— «hem de fer per manera que els pobres se sentin, en
tota comunitat cristiana, com a casa. ¿No seria aquest estil la més gran i eficaç
presentació de la bona nova del Regne?»

Andrea Riccardi
(Déu no té por, Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

DÉU NO TÉ POR

La caritat com a llengua universal

30. c Diumenge IV durant l’any. Santa
Martina, vg. i mr.; sant Adelelm (Lesmes),
bisbe de Burgos (benedictí, s. XI); sta. Ja-
cinta de Mariscotti, vg. terciària francisca-
na; sant Mucià-Maria Wiaux, rel. La Salle.  

31. Dilluns. St. Joan Bosco (1815-1888),
prev. de Torí, fund. congregacions sale-
sianes (SDB), patró del cinema; santa
Marcel·la, viuda. 

1. Dimarts. Sant Cecili, bisbe de Granada
i mr.; santa Brígida d’Escòcia, vg.; beates
Maria-Anna Vaillot i Otília Baumgarten,
rel. paüles.

2. Dimecres. Presentació del Senyor, an-
tigament Purificació de Maria, i popular-
ment la Candelera (pel ritu de la llum);
Mare de Déu patrona dels cerers i dels
electricistes. Altres advocacions maria-
nes: Candela (Valls), Candelaria (Teneri-
fe), Ajuda (Barcelona), Calle (Palència)...;
sant Corneli, bisbe.

3. Dijous. Sant Blai, bisbe de Sebaste (Ar-
mènia) i mr. (s. IV), invocat pel mal de coll;

sant Anscari (Òscar), bisbe d’Hamburg
(†865), originari de les Gàl·lies i evange-
litzador d’Escandinàvia; santa Claudina
Thévenet, vg. fund. rel. Jesús-Maria (RJM);
sant Francesc Blanco i companys, mrs.
al Japó; beat Esteve Bellesini, prev. agus-
tinià; beat Joaquim de Siena, rel. servita.

4. Divendres. Sant Andreu Corsini (†1373),
bisbe (carmelità); sant Joan de Brito,
prev., i beats Rodolf Acquaviva, prev., i
companys, Francesc Pacheco, Carles Spí-
nola, preveres, i companys, Jaume Ber-
thieu, prev., i Lleó-Ignasi Magin, prev., i
companys, jesuïtes, mrs.; sant Gilbert
(1083-1189), monjo anglès i fund.; san-
ta Joana de Valois (†1505), princesa
francesa i fund.; santa Caterina de Ricci,
vg. dominicana; sant Josep de Leonessa,
prev. caputxí. 

5. Dissabte. Santa Àgata o Àgueda, vg. i
mr. siciliana (s. III), patrona de les dones
d’Aragó; santa Calamanda, vg. i mr., pa-
trona de Calaf.

SANTORAL

INTENCIONS DEL SANT PARE (febrer)

General: Que la família sigui respectada en la seva identitat.
Missionera: Que els cristians sàpiguen testimoniar Crist davant dels qui pateixen.
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PALABRA Y VIDA

hermanos. Para alcanzarlo, la construcción del ex-
terior de la Sagrada Familia en marcha, puede ser co-
mo una parábola para llevar a cabo esta propuesta
que nos ha ofrecido Benedicto XVI. Necesitamos un
espíritu de fe y de esperanza; necesitamos un traba-
jo constructivo bien solidario y complementario, ayu-
dándonos los unos a los otros. Y para este trabajo to-
dos somos necesarios.

En medio de la crisis económica que estamos
viviendo en el mundo y también entre nosotros, con
consecuencias tan dolorosas para muchas perso-
nas y familias, el Santo Padre quiso agradecer a los
católicos de nuestro país «la generosidad con que
sostienen tantas instituciones de caridad y de promo-
ción humana». Y de forma muy explícita nos pidió:
«No dejéis de mantener esas obras, que benefician
a toda la sociedad y cuya eficacia se ha puesto de
manifiesto de modo especial en la actual crisis
económica, así como con ocasión de las graves ca-
lamidades naturales que han afectado a varios paí-
ses.»

En las palabras pronunciadas antes de la oración
del Ángelus, frente a la fachada del Nacimiento, Be-
nedicto XVI nos recordó el testimonio de solidaridad
efectiva de Antonio Gaudí, quien «en colaboración
con mosén Gil Parés, diseñó y financió con sus pro-
pios ahorros la creación de una escuela para los hi-

La articulación de la causa de Dios y la causa del
hombre ha estado en el centro de los mensa-
jes que nos dejó Benedicto XVI durante su re-

ciente visita a Barcelona y a Santiago. Nos dijo que
«no se puede dar culto a Dios sin velar por el hombre,
su hijo, y no se sirve al hombre sin preguntarse por
quién es su Padre y responderle a la pregunta por Él».

De forma consecuente, el Papa hizo una aplica-
ción de esta afirmación a Europa entera, al pedir que
este nuestro continente de la ciencia y de las tecno-
logías, de la civilización y de la cultura, sea también
un continente abierto a la trascendencia y a la frater-
nidad con los otros continentes. Debemos subrayar
esta profunda conexión entre la confesión de la fe
en Dios y la solidaridad con la causa del hombre,
sobre todo del hombre que sufre y del hombre pobre
y amenazado. Benedicto XVI nos pide que nos abra-
mos al «Dios vivo y verdadero desde el hombre vi-
vo y verdadero. Esto es lo que la Iglesia desea aportar
a Europa: velar por Dios y velar por el hombre desde
la comprensión que de ambos se nos ofrece en Jesu-
cristo».

Este es un gran objetivo que el Papa nos pide
que persigamos como una tarea de cada cristiano y
de nuestras comunidades e instituciones de Iglesia.
Es un trabajo que entusiasma. Exige la participación
de todos los que amamos a Dios, a la Iglesia y a los

jos de los albañiles y para los niños de las familias
más humildes del barrio, entonces un suburbio mar-
ginado de Barcelona». Así Gaudí hacía realidad la
convicción que expresaba con estas palabras: «Los
pobres siempre han de encontrar acogida en el tem-
plo, que es la caridad cristiana.»

Este mensaje se hizo todavía más patente, con
la invitación a hacerlo operativo, con la visita que, la
tarde del 7 de noviembre, el Papa realizó a la obra del
«Nen Déu», actualmente especializada en la educa-
ción y atención a personas afectadas por diversas
disminuciones. Allí dijo que su presencia en esta
institución quería ser un reconocimiento y un apo-
yo a todas las obras similares que trabajan en nues-
tra sociedad. 

En la audiencia general del día 10 de noviembre,
ya en Roma, Benedicto XVI, quien siempre expresa
una visión personal del último de sus viajes, en es-
ta ocasión dedicó buena parte de su discurso al tra-
bajo generoso en esta institución de las Hermanas
Franciscanas de los sagrados Corazones, de los mé-
dicos y educadores, de los profesionales y de los vo-
luntarios. Con todo ello nos ha indicado un camino
que estamos llamados a continuar actuando según
las necesidades de hoy.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Velar por Dios y velar por el hombre
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Bicentenari del beat P. Francesc Palau
i Quer. El dia 29 desembre, el cardenal
Lluís Martínez Sistach presidí, a la cate-
dral de Barcelona, l’eucaristia d’obertura
dels actes del bicentenari del beat Fran-
cesc Palau i Quer, carmelita descalç, que
nasqué l’any 1811 a Aitona, comarca del
Segrià, prop de Lleida. Fou carmelita des-
calç exclaustrat (pels decrets civils de
l’any 1835) i fou sacerdot de la diòcesi
de Barcelona, on fundà la famosa «Es-
cola de la Virtut», que era una catequesi
d’adults molt oberta a les exigències so-
cials de la fe. Visqué dos exilis i moltes
contradiccions. És el fundador de les Car-
melites Missioneres Teresianes i de les
Carmelites Missioneres. Cal destacar els
seus escrits sobre l’Església, que en molts
punts són una anticipació dels ensenya-
ments del Concili Vaticà II. 

◗ PELEGRINATGES

Peregrinación a Tierra Santa. Organiza-
da por la parroquia del Espíritu Santo de
Almería. Duración 9 días. Salida desde
Barcelona o Almería el día 22 de marzo
de 2011. Información y reservas: Viajes
«Magister», tel. 934 879 423.

◗ IN MEMORIAM

Mn. Domènec Cols i
Puig. Morí a Barcelona
el 5 de gener de 2011,
als 82 anys de vida cris-
tiana i 58 de ministeri
sacerdotal. Mn. Cols era
ben conegut per les se-
ves obres musicals, so-
bretot per les composicions referents a
l’Ofici diví complet en català i en caste-
llà, els llibres del salmista, i l’Oratori de
les Hores, cimall de la seva producció.
Penedesenc d’origen, fou un treballador
incansable al servei de la renovació litúr-
gica i musical.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Trobada del Grup Hineni. Adreçat a joves
entre 18 i 28 anys que volen discernir
què els demana Déu en la seva vida. Es
fa cada primer diumenge de mes, essent
la propera el diumenge 6 de febrer de
2011 (17.30 a 20.30 h). Dirigida per Mn.
Ramon Corts sobre el tema «Les perso-
nes i jo: el projecte de Déu sobre la me-
va sexualitat». A l’edifici de la Balmesia-
na (c/ Duran i Bas, 7-9), prèvia inscripció
que es fa després d’una trobada perso-
nal. Inscripció: Obra d’Exercicis Parro-
quials http://www.obraejercicios.org/ de
dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Pastoral del Sord de Barcelona. Diu-
menge 6 febrer (11.45 hores), Missa in-
terpretada en llengua de signes en re-
cord del venerable P. Jaume Clotet, a la
parròquia del Cor de Maria (c/ Sant An-
toni M. Claret, 45). A les 13 h, acte d’ho-
menatge al monument de Frai Ponce de
León (Pg. St. Joan/Trav. de Gràia), orga-
nitzat pel Casal de Sords de Barcelona.

Biblioteca Pública Episcopal. El director
de la BPEB, Josep M. Martí Bonet, comu-
nica que el dia 2 de febrer proper (12 h)
tindrà lloc la inauguració de la nova sala
de lectura d’aquesta biblioteca fundada
l’any 1776, que és la biblioteca pública
més antiga de Barcelona. Presidirà l’ac-
te el cardenal arquebisbe.

◗ CURSETS

Curs monogràfic sobre la missa amb in-
fants. Organitzat pel Centre d’Estudis Pas-
torals i pel Centre de Pastoral Litúrgica.
Professors: Miquel Àlvarez, Josep M. Cot,
Ignasi Flores, Jaume Fontbona, Enric Ter-
mes i Jordi Tres. Cada dijous del 3 de febrer
al 3 de març de 2011. Horari: 19-20.30 h.
Preu del curs: 25 euros. Inscripcions al
CPL, tel. 933 022 235 i c/e: cpl@cpl.es.

Jornades d’Ètica i món contemporani
«La pau, clam i exigència del nostre
temps». Tindran lloc els dies 14 i 15 de
febrer de 19 a 21.30 h a l’aula magna
del Seminari Conciliar. Seran inaugura-

des pel cardenal Lluís Martínez Sistach
i intervindran el Dr. Antoni Babra, el Sr.
Senén Florensa, el Sr. Federico Mayor
Zaragoza, el Dr. Joan Costa, la Sra. Fla-
minia Giovanelli i el Sr. Mario Giro. Cal
inscripció prèvia a la Secretaria de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya: c/ Dipu-
tació 231, tel. 934 534 925 - congresos@
teologia-catalunya.cat.

Diplomatura i llicenciatura en Ciències
Religioses a l’ISCREB. Després de cur-
sar el batxillerat/diplomatura, l’alumne
pot, amb dos cursos més, obtenir la lli-
cenciatura en Ciències Religioses, esco-
llint entre l’especialitat de Teologia Bí-
blica o la de Diàleg Interreligiós, Ecu-
mènic i Cultural. Presencial. Matrícula
oberta del 31 de gener a l’11 de febrer.
Informació: de dilluns a divendres, de
17 a 21 h. Horari classes presencials
de 18.30 a 21.00 h, c/ Diputació, 231,
08007 Barcelona, telèfon 934 541 963,
www.iscreb.org - secretaria@ iscreb.org.

◗ BREUS

Missa gitana de Reis al Gornal. Mig cen-
tenar de persones van assistir, el passat
dia 9 de gener, a la Missa Gitana de Reis
organitzada pel Secretariat de Pastoral
Gitana de l’Arquebisbat de Barcelona,

que enguany va tenir com a marc la par-
ròquia de Santa Maria del Gornal, a l’Hos-
pitalet de Llobregat. La celebració va
estar presidida pel rector, Mn. Joaquim
Cervera. En les pregàries dels fidels els
gitanos van demanar espontàniament
pel manteniment dels seus valors i per
la solidaritat envers les famílies gitanes
que més estan patint la crisi. 

Parròquia de Sant Paulí de Nola. En una
celebració de preparació al Nadal, amb
més de cent fidels, hi van participar cinc
membres de la Comunitat Islàmica del
Besòs, entre ells el president i l’imam. Va-
ren manifestar la gran satisfacció de tro-
bar-se pregant amb creients del mateix
barri, de constatar que allò que ens uneix
és més que el que ens separa i varen aca-
bar oferint un preciós ram de flors com ob-
sequi als cristians amb motiu de la nostra
festa. El comiat el férem amb encaixades
de mans i abraçades de pau. Un respir
evangèlic enmig de les tensions culturals,
polítiques i religioses del moment.

Sessió acadèmica oberta a tothom 
sobre la visita del Sant Pare

E l proper dia 10 de febrer de 2011, a les 19 h, a l’aula magna del Seminari Con-
ciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231), se celebrarà una sessió acadèmica sobre
«Els missatges de la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona». La

sessió estarà presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, és oberta a tothom i no
cal fer cap inscripció prèvia. 

Intervencions:
—«L’Església, misteri de comunió i d’amor als més petits», pel Dr. Salvador Pié (de la

FTC i de Blanquerna).
—«Del llenguatge de la bellesa al llenguatge de l’amor», pel Dr. Antoni Bosch-Veciana

(de FTC, FFC i ISCREB).
—«La Sagrada Escriptura i la litúrgia, columnes del creure i del celebrar», pel Dr. Ar-

mand Puig i Tàrrech (degà de la FTC).
—«La relació entre Déu i l’home com a centre del missatge papal», pel Dr. Lluís Mar-

tínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona.

Organització: Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), Facultat de Filosofia de Catalunya
(FFC), Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), Fundació Blan-
querna i Fundació Pere Tarrés. Amb la col·laboració de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel.




