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La urgència de viure
l’Evangeli

A tota la diòcesi de Barcelona estem aprofitant aquesta Qua-
resma per tal que sigui un temps fort d’evangelització i
de conversió. Recordem que la «Missió Metròpolis» no es

limita a la ciutat, sinó que desitgem que en major o menor inten-
sitat es visqui en les parròquies, comunitats i institucions de la
diòcesi.

Com ja deia en la meva carta pastoral Nova evangelització i
solidaritat, aquesta «Missió Metròpolis» encaixa perfectament
en el nostre Pla Pastoral centrat en l’evangelització. Per això de-

mano a tots —sacerdots, diaques, reli-
giosos, laics i laiques— que vulgueu
participar tant com pugueu en aquestes
realitzacions pastorals per ajudar a re-
descobrir la urgència de viure l’Evangeli
i fer-lo conèixer als batejats que s’han
allunyat de l’Església i també a aquells
que no coneixen Crist. 

Es vol donar molta importància a l’a-
nunci de la Paraula de Déu. Aquesta es-
tarà present en els diversos actes pre-
vistos, preparats per una comissió i el
seu treball es coordina amb el Consell
Episcopal i les Delegacions diocesanes
més directament relacionades. 

Per tal de donar el relleu necessari a
la Paraula de Déu s’ha concretat un acte que consistirà en la lec-
tura pública de l’Evangeli de sant Marc per part de personalitats
de la cultura, dels mitjans de comunicació i de l’esport. Això es
farà aquest mateix diumenge, a les sis de la tarda, al Palau de
la Música, amb assistència de representants de les parròquies
i altres realitats eclesials de la diòcesi. Serà una acció puntual,
però que pot ser inspiradora d’iniciatives semblants per a l’a-
nunci de Jesucrist als homes i les dones d’avui.

En aquest sentit, hem preparat una edició en català i en
castellà de l’Evangeli segons sant Marc —el que es llegeix
sobretot durant l’actual any litúrgic—, per tal que les par-

ròquies, comunitats, moviments i escoles d’Església els puguin
donar als seus membres perquè aquests els lliurin a algunes per-
sones conegudes amb una actitud evangelitzadora, per parlar
de Jesús o proposar-los un encontre personal amb Crist.

Amb aquest acte d’avui no cerquem l’espectacularitat o els re-
clams mediàtics, sinó que tots els diocesans aprofitem la Qua-
resma perquè sigui un temps fort d’evangelització i de conver-
sió. Tot el nostre treball pastoral ha de ser molt evangelitzador i
hem d’estar sempre disposats a anunciar Jesús als qui no el co-
neixen.

Cal posar en relleu el que l’Església ha fet i ha de fer: evange-
litzar i fer-ho amb l’esperit de la nova evangelització, coneixent
la realitat de la nostra societat, discernint els reptes d’avui i tro-
bant els camins més adequats per oferir als homes i les dones,
als noies i les noies del nostre temps la persona de Jesús i el seu
Evangeli.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Com cal promoure la doctrina avui
Fragment de l’homilia del beat Joan XXIII, pronunciada el dia
11 d’octubre de 1962 —ara fa 50 anys— en l’obertura del
Concili Vaticà II.

«El Concili ecumènic vint-i-unè [...] vol transmetre en tota la
integritat, sense atenuar-la ni alterar-la, la doctrina catòlica
que, malgrat dificultats i oposicions, ha esdevingut patrimo-
ni comú dels homes. Cert, aquest patrimoni no plau pas a

tothom, però és ofert com un tresor riquíssim a la disposició de tots els homes
de bona voluntat.
»El nostre deure, però, no és solament de guardar aquest tresor preciós, com si
només ens preocupéssim del passat, sinó que hem de dedicar-nos amb diligèn-
cia i sense por al treball que exigeix la nostra època, prosseguint la ruta que fa
l’Església de gairebé vint segles ençà.»

Beat Joan XXIII

En la malaltia, sentir-se 
estimat per Déu

GLOSSA

En un grup de matrimonis que fa més
de quaranta anys que es reuneix
mensualment, un dels seus mem-

bres, recuperat d’una intervenció quirúr-
gica important, compartia la següent re-
flexió amb els seus companys: «Una de
les experiències més intenses d’aques-
tes setmanes d’hospital ha estat el que
sentia quan resava el Parenostre». Emo-
cionat, explicà: «Quan deia, facis la vostra
voluntat, sentia que em posava del tot en
les mans de Déu». Una de les senyores,
també en fase de recuperació d’una ma-
laltia, afegí: «És la mateixa sensació que
jo experimento. Sentir, viure aquesta de-
pendència d’Ell, que ens estima, i accep-
tar el seu voler.» 

En la malaltia no és bo refugiar-se en
la introversió i el desànim, abandonar-se
al sentiment de desgràcia i viure la situa-
ció amb esperit d’aïllament dels altres i,
en ocasions, de Déu, sobretot quan és
llarga i es manifesta difícil i seriosa. És
un moment per redescobrir la nostra pe-
titesa, que la salut és un bé efímer; mo-
ment per a la serenor, per sentir-se estimat
i agraït per les persones que tenen cura
de nosaltres, per les persones que ens
visiten o s’interessen per la nostra salut;
moment per sentir-se estimat per Déu i

per experimentar la força de la fe, la força
del seu amor misericordiós. «Tot té el seu
moment, sota el cel hi ha un temps per
a cada cosa. Hi ha un temps d’infantar i
un temps de morir, un temps de plantar i un
temps de collir» (Coh 3,1-2).

Jesús dedicà molt de temps a guarir
els malalts que se li apropaven. Estava
especialment atent i proper a aquestes
persones. «Hi havia una dona que patia
d’hemorràgies des de feia dotze anys. Se
li va acostar per darrere i li tocà la borla
del mantell, perquè pensava: “Només
que li pugui tocar el mantell, ja em cura-
ré.” Jesús es girà i, en veure-la, digué:
“Coratge, filla, la teva fe t’ha salvat. I la
dona quedà curada des d’aquell moment”»
(Mt 9,20-22). Els cristians hem de tenir
aquesta mateixa actitud del Mestre: vi-
sitar, atendre, vetllar, compartir el dolor,
el temps, el silenci, les paraules... com ho
feia Jesús i, si és possible, pregar amb
ells i fer-los presents en les nostres pre-
gàries al Pare que estima. Presentar-los
al Senyor, confiadament i amb esperança,
com si els acompanyéssim personalment
a cercar Jesús, a sentir la seva paraula
d’ànim i alegria: «Coratge, filla, la teva fe
t’ha salvat.»

Enric Puig Jofra, SJ

Campanya solidària «Fes la teva cistella»
◗ Els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual Maragall, jun-
tament amb el cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, varen ser
guardonats durant un acte celebrat el passat 3 de febrer, a l’auditori cardenal Narcís
Jubany de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna, de
la Universitat Ramon Llull. En aquest acte també foren premiats 120 clubs de bàs-
quet per la seva col·laboració a la campanya solidària «Fes la teva cistella» per aju-
dar a Càritas en els seus programes socials. La campanya i l’acte estaven organitzats

per la Fundació del Bàsquet Català (FBC).

Portada de la Carta Pastoral
Nova evangelització i solida-
ritat, del cardenal Lluís Mar-

tínez Sistach



◗ Lectura del llibre del Gènesi (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18)

En aquells dies, Déu, per posar a prova Abraham, el cridà: «Abraham». Ell res-
pongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «Pren, si et plau, Isahac, el teu fill únic,
que tant estimes, vés-te’n al país de Morià i allà, dalt de la muntanya, que jo t’in-
dicaré, sacrifica’l en holocaust.»

Arribats a l’indret que Déu havia indicat a Abraham, hi aixecà l’altar i apilà la
llenya. Llavors agafà el ganivet per degollar el seu fill. Però l’àngel del Senyor el
cridà des del cel: «Abraham, Abraham». Ell li respongué: «Aquí em teniu». L’àngel
li digué: «Deixa estar el noi, no li facis res. Ja veig que reverencies Déu, tu que
no m’has refusat el teu fill únic». 

Llavors Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat per les banyes en una bar-
dissa. Hi anà, el prengué i el sacrificà en holocaust en lloc del seu fill. L’àngel del
Senyor tornà a cridar Abraham des del cel i li digué: «Escolta l’oracle del Senyor:
“Ja que has fet això de no refusar-me el teu fill únic, juro per mi mateix que t’om-
pliré de benediccions i faré que la teva descendència sigui tan nombrosa com
les estrelles del cel i com els grans de sorra de les platges de la mar; els teus
descendents heretaran les ciutats dels seus enemics, i tots els nadius del país,
per beneir-se, es valdran de la teva descendència, perquè has obeït el que jo t’ha-
via manat”.»

◗ Salm responsorial (115)

R. Continuaré caminant entre els qui viuen a la presència
del Senyor.

Crec amb tot el cor, tot i que deia: / «Que en sóc de dissor-
tat», / al Senyor li doldria / la mort dels qui l’estimen. R.

Ah, Senyor, sóc el vostre servent, / ho sóc des del dia que
vaig néixer. / Vós em trencàreu les cadenes. / Us oferiré
una víctima d’acció de gràcies, / invocant el vostre nom. R.

Compliré les meves prometences, / ho faré davant del po-
ble, / als atris de la casa del Senyor, / al teu bell mig, Je-
rusalem. R.

◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
(Rm 8,31b-34)

Germans, si tenim Déu a favor nostre, qui tindrem en contra? Ell que va en-
tregar el seu propi Fill per tots nosaltres i no el va plànyer, com no estarà dispo-
sat a donar-nos-ho tot, juntament amb el seu Fill?

Qui es presentarà per acusar els elegits de Déu? És Déu qui els declara inno-
cents. Qui gosarà condemnar-los? Jesucrist, el qui va morir, més encara, el qui
va ressuscitar, és el qui està a la dreta de Déu intercedint per nosaltres.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 9,2-10)

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué tots sols dalt
d’una muntanya alta i es transfigurà davant d’ells: els seus vestits es tornaren
fulgurants, i eren tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanque-
jar-los així. Se’ls aparegué Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Llavors
Pere diu a Jesús: «Rabí, que n’estem de bé aquí dalt! Hi farem tres cabanes,
una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies». No sabia pas què dir,
d’esglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els cobria, i del núvol
estant va sortir una veu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo».
Immediatament, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot
sol amb ells.

Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no referissin a ningú allò
que havien vist, fins després que el Fill de l’home hagués ressuscitat d’entre
els morts. Ells retingueren aquestes paraules i discutien entre ells què volia dir
això de «ressuscitar d’entre els morts».
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DIUMENGE II DE QUARESMA
◗ Lectura del libro del Génesis (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18)

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, llamándole: «¡Abrahán!» Él res-
pondió: «Aquí me tienes.» Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, a
Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los mon-
tes que yo te indicaré.»

Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar y
apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña.
Entonces Abrahán tomó el cuchillo para degollar a su hijo; pero el ángel del Señor
le gritó desde el cielo: «¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí me tienes.» El án-
gel le ordenó: «No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que
temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.»

Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la ma-
leza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El án-
gel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo: «Juro por mí mismo —orácu-
lo del Señor—: Por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único,
te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y co-
mo la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciu-
dades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descen-
dencia, porque me has obedecido.»

◗ Salmo responsorial (115)

R. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.

Tenía fe, aun cuando dije: / «¡Qué desgraciado soy!» / Mu-
cho le cuesta al Señor / la muerte de sus fieles. R.

Señor, yo soy tu siervo, / siervo tuyo, hijo de tu esclava: /
rompiste mis cadenas. / Te ofreceré un sacrificio de alaban-
za, / invocando tu nombre, Señor. R.

Cumpliré al Señor mis votos / en presencia de todo el pue-
blo, / en el atrio de la casa del Señor, / en medio de ti, Je-
rusalén. R.

◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo  
a los Romanos (Rm 8,31b-34)

Hermanos: Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que
no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará todo con él? 

¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién conde-
nará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de
Dios, y que intercede por nosotros?

◗ Lectura del santo evangelio según san Marcos (Mc 9,2-10)

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos
solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se vol-
vieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del
mundo. 

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro
tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a ha-
cer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Estaban asus-
tados, y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz
de la nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» De pronto, al mirar alrededor,
no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie lo que
habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.» Esto se
les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de «resucitar de entre los
muertos».

La Transfiguració. Pintura de Rafael. 
Museus del Vaticà

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

� Dilluns (litúrgia hores: 2a
setmana): Dn 9,4b-10 / Sl 78 /
Lc 6,36-38 � dimarts: Is 1,
10.16-20 / Sl 49 / Mt 23,1-12
� dimecres: Jr 18,18-20 / Sl
30 / Mt 20,17-28 � dijous: Jr
17,5-10 / Sl 1 / Lc 16,19-31
� divendres: Gn 37,3-4.12-
13a.17b-28 / Sl 104 / Mt 21,
33-43.45-46 � dissabte: Mi
7,14-15.18-20 / Sl 102 / Lc 15,
1-3.11-32 � diumenge vinent,
III de Quaresma (litúrgia hores
3a setmana): Ex 20,1-17 / Sl
18 / 1Co 1,22-35 / Jn 2,13-25.

La transfiguració presenta Jesús
amb la lluentor i la blancor de la
glòria de Déu. Per altra banda,

la solemnitat s’accentua amb la presèn-
cia d’Elies i Moisès. S’acostuma a dir
que l’escena és una anticipació de la re-
surrecció de Jesús. En realitat, la trans-
figuració és una confessió de fe esce-
nificada. Ve a dir: «el que Jesús és per
al veritable creient cristià ja ho era en
la seva existència terrenal». Els testimo-
nis d’aquesta confessió narrativa són
els tres deixebles escollits. La veu del
núvol és: «aquest és el meu fill, el meu
estimat, escolteu-lo». La represa de la
veu celestial del baptisme de Jesús és
inconfusible. Però aquí l’oracle es diri-
geix als deixebles.

Pere, portaveu dels deixebles, vol
romandre allà. És molt més fàcil que-
dar-se allà dalt, amb la plenitud de la
glòria de Déu i els testimonis privile-
giats de l’Antic Testament que no pas
baixar de la muntanya i encetar el ca-
mí de Jerusalem que Jesús acaba d’a-
nunciar (8,35-39). Per això no sorprèn
gens que Pere vulgui romandre a la
muntanya. No fa més que expressar el
desig dels cristians d’un messianisme
més planer i, sobretot, molt més cofoi
i molt menys feixuc. Pere diu en veu al-
ta el que els cristians de tantes gene-
racions continuen pensant: és millor
quedar-se a dalt de la muntanya que
baixar a la palestra del dia a dia feixuc
i pesarós.

L’ordre de silenci de Jesús, al final
de l’escena, ens remet a la comunitat
cristiana després de la resurrecció: «fins
que el fill de l’home ressusciti d’entre
els morts». 

El secret sembla que s’acabarà amb
la resurrecció de Jesús. Però, en la me-
sura que el secret és la petjada de la
creu de Jesús en la seva vida terrenal,
en aquesta mesura, el nucli del secret
seguirà vigent. 

Estem en el moll de l’os del missat-
ge de Marc. No deixa de ser paradoxal
que el missatge de la transfiguració
de Jesús sigui una crida al seguiment de
Jesús fins a la mort. 

Oriol Tuñí, SJ

La Transfiguració, una crida al seguiment de Jesús
COMENTARI
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ENTREVISTA

E l passat 3 de febrer es va
presentar l’Observatori
Blanquerna de Comunicació,

Religió i Cultura, adscrit a la Facultat
de Ciències de la Comunicació
Blanquerna (URL), i que dirigeix la
periodista i professora universitària
Míriam Díez Bosch. L’objectiu d’aquest
Observatori és analitzar el fet religiós
des de la vessant de la comunicació 
i la informació, amb l’originalitat
d’aglutinar una mirada interdisciplinar
i des de tots els àmbits que afectin 
a la comunicació: des de l’ètica 
al món de la imatge, de la publicitat 
o de la comunicació institucional.

Per què neix l’Observatori?
Hi havia altres observatoris sobre 
el fet religiós i el pluralisme, o sobre
aspectes més sociològics, però no un
observatori que vinculés comunicació,
religió i cultura, com aquest. Naixem
en àmbit universitari i amb vocació
internacional, per això ens preocupen
temàtiques locals, però també
mundials. Hem creat l’observatori
perquè calia unificar esforços i talent
en aquest àmbit, i perquè volem
convertir-nos en un referent. 
No hi havia un lloc millor per fer-ho
que en el si d’una facultat 
de comunicació d’inspiració cristiana 
i amb vocació interdisciplinar i
internacional com Blanquerna.

Què analitzarà?
Tenim tres pilars. El docent, amb
assignatures al Grau que tracten 
el fet religiós, i dos nous postgraus.
L’acadèmica, publicant i essent
presents en els congressos
internacionals sobre aquesta
disciplina de comunicació, religió 
i cultura. I una vessant més social,
com és la del servei tant a la
comunitat de recerca com als
periodistes: oferir materials útils,
llistats de periodistes experts 
en religió a nivell mundial... Ens
interessa molt analitzar la relació de
la religió amb les noves tecnologies,
així com la presència de l’Església 
a les xarxes socials o els aspectes
ètics lligats al ciberespai, sense
oblidar la cultura popular, el cinema,
la literatura, la religió...

Quins són els projectes més
immediats?
En col·laboració amb el Consolat dels
EUA hem començat amb una Jornada
sobre Mitjans, Diversitat Religiosa 
i Llibertat. I properament organitzarem
taules rodones sobre religió i política;
i a l’octubre llencem dos postgraus,
un en comunicació espiritualitat i
educació i un altre sobre comunicació
i religió a l’entorn digital.

Òscar Bardají i Martín

◗ MÍRIAM DÍEZ BOSCH

Observatori
interdisciplinar

En la narració de la Transfiguració
segons l’evangeli de Marc hi llegim
aquestes paraules. «Llavors es for-

mà un núvol que els anà cobrint, i del nú-
vol va sortir una veu: Aquest és el meu Fill,
el meu estimat; escolteu-lo» (Mc 9,7). El
núvol sagrat, la xequinà, és el signe de la

presència de Déu mateix. El núvol damunt la tenda de
l’aplec mostrava la presència de Déu. Jesús és la ten-
da sagrada que porta al damunt el núvol de la presèn-
cia de Déu, des d’on «cobreix amb la seva ombra» tam-
bé els altres. Es repeteix aquí l’escena del baptisme de
Jesús: una veu del cel va proclamar Jesús com a Fill: «Tu
ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut»
(Mc 1,11).

Aquesta proclamació solemne es completa ara amb
l’imperatiu: «Escolteu-lo» (Mc 9,7). Aquí apareix un altre
cop la relació d’aquest text amb el que conta la pujada
de Moisès al Sinaí i que abans ja hem presentat com a
fons de la història de la Transfiguració. 

Dalt la muntanya, Moisès va rebre la Torà, la parau-
la de la instrucció de Déu. I ara de Jesús se’ns diu: «Es-

colteu-lo». Hartmut Gese comenta amb encert aquesta
escena: «Jesús és la mateixa paraula divina de la revela-
ció». Els Evangelis no ho podien dir més clar ni amb més
força: Jesús és la mateixa Torà. Cal que els deixebles
baixin de la muntanya amb Jesús i que aprenguin de nou:
escolteu-lo. 

Dalt la muntanya els tres deixebles veuen en Jesús la
glòria del regne de Déu. Dalt la muntanya, l’ombra sagra-
da de Déu els cobreix. Dalt la muntanya —en la conver-
sa de Jesús amb la Llei i els profetes—, reconeixen que
ha arribat la veritable festa dels tabernacles. Dalt la mun-
tanya experimenten que Jesús mateix és la Torà vivent,
tota la paraula de Déu. Dalt la muntanya veuen el poder
(dynamis) del regne que arriba en Crist.

Aquest poder del regne que ve se’ls apareix en Jesús
transfigurat, que està conversant amb els testimonis de
l’Antiga Aliança sobre la «necessitat» del seu sofriment
com a camí de la seva glòria (cf. Lc 24,26). D’aquesta
manera, els tres deixebles són iniciats poc a poc en la pro-
funditat del misteri de Jesús. 

Joseph Ratzinger-Benet XVI
(Jesús de Natzaret, 1a part, Ed. Claret)

JESÚS DE NATZARET, PER BENET XVI

10. Transfiguració: Jesús és la presència 
de Déu mateix

4. c Diumenge II de Quaresma. Sant
Casimir (1458-1484), príncep polo-
nès; sant Luci I, papa (romà, 253-
254) i mr.; sants Nèstor, Eteri, Ar-
cadi, Capitó, bisbes i mrs.

5. Dilluns. Mare de Déu d’Àfrica; sant
Focas, mr.; sant Josep Joan de la
Creu, rel. franciscà; santa Olívia, vg.
i mr.; sant Luperc, mr.

6. Dimarts. Sant Oleguer (†1137),
bisbe de Barcelona i de la Tarragona
reconquerida; sant Virgili, bisbe; san-
ta Coleta Boylet (†1447), vg. refor-
madora clarissa.

7. Dimecres. Santa Perpètua i la se-
va serventa Felicitat, mrs. a Cartago
(203); sant Teòfil, bisbe.

8. Dijous. Sant Joan de Déu (1495-
1550), rel. portuguès, fund. a Grana-
da de l’Orde Hospitalari (OH), patró
dels malalts i dels bombers; sant Ve-
remon (Bermudo) d’Irache, abat; san-
ta Aurèlia de Niça, mr.

9. Divendres. Santa Francesca Ro-
mana (1384-1440), rel. viuda, fund.
Oblates benedictines; sant Pacià,
bisbe de Barcelona (s. IV); sant Dago-
bert, laic.

10. Dissabte. Sant Simplici, papa
(468-483); sant Macari, bisbe de Je-
rusalem; sant Càndid o Candi, mr.;
santa Maria Eugènia de Jesús Mille-
ret de Brou, vg., fund. de les Religio-
ses de l’Assumpció.

SANTORAL

—Todos hemos llorado; pocas, algunas o muchas veces. 
—Todos volveremos a llorar un día u otro. Es condición humana.

—Hay quien llora sin derramar una sola lágrima. Por dentro.
—Hay quien llora en silencio: lágrimas de sangre.

—Hay quien llora des de lo más profundo de su corazón, como escribía
Juan del Encina: «Llorando, que no hay quien calle, / en este doloro-
so valle, / de dolor muy dolorido / de aqueste destierro con gemido…»

—Si has llorado por una pena muda, destructiva, lacerante… recuerda
que nada se pierde…

—Si has llorado, por algo o por alguien a quien querías, amabas… Tu vi-
da, tus lágrimas no han sido inútiles. Sirven. Ayudan…

—Como decía Ruysbroek, el admirable, el Francisco de Asís de los Países
Bajos: «Los que lloran… son los que saben.»

—¡Qué tendrán las lagrimas derramadas, por parte de quien ama, sufre
y llora… para que Jesús dedicara y prometiera una de sus bienaven-
turanzas! 

—«¡Felices! —bienaventurados— los que ahora os afligís y lloráis, porque
seréis consolados y reiréis!». ¡La verdadera alegría!

J. M. Alimbau

«¡Felices los que lloran!»
Misión de las 

personas 
discapacitadas

La pedagogía de
El Arca se sitúa
precisamente ahí:

en ayudar a la persona
con discapacidad a re-
conocer su valor único
y su belleza, ayudarla
a tener confianza en sí
misma y en sus propias

capacidades para crecer y hacer cosas
bellas, cambiar la imagen negativa que
tiene de sí misma por una imagen positiva.

Me conmueve profundamente el hecho
de ser testigo de cómo avanzan hacia la
totalidad y la santidad las personas dis-
capacitadas con quienes vivo. Algunos de
nosotros hemos convivido durante veinte
o más años. Hay hombres y mujeres muy
maduros. Cuando vienen jóvenes para ayu-
dar en El Arca, descubrimos que son mu-
cho menos maduros.

Nosotros estamos acostumbrados a
que el débil necesite del fuerte. Es eviden-
te. Pero la unidad interior, la curación inte-
rior, se realiza cuando el fuerte descubre
que necesita al débil. El débil despierta
y revela el corazón; despierta energías de
ternura y de compasión, de bondad y de co-
munión. Despierta la fuente de la vida.

Esta transformación implica una suce-
sión de muertes interiores, sufrimientos,
quizás momentos de rebeldía. No es fácil.
Hacen falta tiempo y esfuerzos continuos
para ser fiel a la comunión. Pero esto lleva
al descubrimiento de nuestra verdadera
humanidad: una liberación interior profunda.
Al descubrir la belleza y la luz ocultas en
el débil, el fuerte comienza a descubrir la
belleza y la luz en su propia debilidad. Más
aún, descubre que la debilidad es un lugar
que favorece el amor y la comunión, es el
lugar donde mora Dios. Descubre el Dios
oculto en la pequeñez y esta es una libe-
ración todavía mayor. 

Jean Vanier
(Escritos esenciales, Editorial Sal Terrae)

CULTURA DE LA
COMPASIÓN



Joan Costa, el P. Hilari Raguer, el P. Joan
Carrera, Dolors Oller i Mons. Joan Enric
Vives. Dies 7, 12, 14, 19 i 21 de març
(19.30-21 h), (c/ Roger de Llúria, 13).
Cal inscripció prèvia a justiciaipau@jus-
ticiaipau.org o t. 933 176 177.
III Jornades universitàries de turisme
religiós. Amb el tema «Els espais sagrats
i el turisme religiós». Dies 5 i 6 de març
a l’Abadia de Montserrat. Inscripció prè-
via al t. 938 777 725 o fundacio2025@
abadiamontserrat.net.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

«El mestre és ací i et crida». Un cap de
setmana intens de trobada en silenci
amb Jesús. Exercicis espirituals amb el
mètode de sant Ignasi (c/ Xuclà, 19),
dies 17-18 de març. Dirigits per un mis-
sioner de l’associació catòlica Lumen
Dei en règim d’internat i de recolliment.
En castellà, obert a tothom. Informació:
t. 933 013 194. 
Recés per a voluntaris de la Pastoral
Social. Dissabte 10 de març, al Semina-

ri Conciliar (c/ Diputació, 231) de 9.30
a 13.30 h. Ens ajudarà a la reflexió l’E-
duard Ibáñez. Preguem que confirmeu la
vostra presència: sepap_bcn@yahoo.es
o al t. 933 176 397 (matins) (demaneu
per Eva Palau).

◗ PELEGRINATGES

Peregrinación a los Países Bálticos (Es-
tonia, Letonia y Lituania) y Estocolmo.
Del 6 al 14 de julio. Organiza el P. Fermín
Delgado, mercedari, de la Pquia. Virgen de
Nazaret (c/ Padre Mariana 1, t. 934 284
042), en colaboración con Ruth Travel.

◗ BREUS

Mil·lenari de la parròquia de Sant Adrià
del Besòs. Amb motiu del mil·lenari de
la localitat de Sant Adrià de Besòs i de la
seva parròquia, el diumenge 12 de fe-
brer, el cardenal Lluís Martínez Sistach
va fer una visita a aquesta localitat. A
dos quarts de dotze visità l’Ajuntament
i a les dotze presidí la celebració de l’eu-
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PALABRA Y VIDA

sión cuyos trabajos se coordinan con el Consejo
Episcopal y las Delegaciones diocesanas más di-
rectamente relacionadas.

Para que la Palabra de Dios tenga el relieve ne-
cesario se ha concretado un acto que consistirá
en la lectura pública del Evangelio de san Marcos
por parte de personalidades de la cultura, de los
medios de comunicación y del deporte. Esto se ha-
ce este mismo domingo, a las seis de la tarde, en
el Palau de la Música, con asistencia de represen-
tantes de las parroquias y otras realidades ecle-
siales de la diócesis. Se trata de un acto puntual,
pero que puede inspirar iniciativas semejantes pa-
ra el anuncio de Jesucristo a los hombres y muje-
res de hoy.

En este sentido hemos preparado una edición
en catalán y en castellano del Evangelio según san
Marcos —el que leemos sobre todo a lo largo de
este año litúrgico—, para que las parroquias, co-
munidades, movimientos y colegios de la Iglesia
los puedan entregar a sus miembros para que es-

En toda la diócesis de Barcelona aprovecha-
mos esta Cuaresma para que sea un tiempo
intenso de evangelización y de conversión.

Recordemos que la «Misión Metrópolis» no queda
limitada a la ciudad, sino que deseamos que en
mayor o menor intensidad sea vivida en todas las
parroquias, comunidades e instituciones de la dió-
cesis.

Como ya afirmaba en mi carta pastoral Nueva
evangelización y solidaridad, esta «Misión Metró-
polis» encaja a la perfección con nuestro Plan Pas-
toral centrado en la evangelización. Por lo cual pido
a todos —sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos
y laicas— que participéis cuanto podáis en estas
acciones pastorales para ayudar a redescubrir la
urgencia de vivir el Evangelio y darlo a conocer a los
bautizados que se han alejado de la Iglesia y tam-
bién a aquellos que no conocen a Jesús.

Se quiere dar mucha importancia al anuncio de
la Palabra de Dios. Esta se hará presente en los di-
versos actos previstos, preparados por una comi-

tos los hagan llegar con actitud evangelizadora a
otras personas conocidas, para hablar de Jesús
o proponerles un encuentro personal con Jesucristo.

Con este acto de hoy no pretendemos especta-
cularidad ni resonancias mediáticas sino que todos
los diocesanos aprovechemos la Cuaresma para
que sea un tiempo intenso de evangelización y de
conversión. Toda nuestra labor pastoral ha de ser
muy evangelizadora y siempre tenemos que estar
dispuestos a anunciar a Jesús a los que no le co-
nocen.

Hemos de poner de relieve aquello que la Igle-
sia ha hecho y ha de hacer: evangelizar y hacerlo
según el espíritu de la nueva evangelización, cono-
ciendo la realidad de nuestra sociedad, discernien-
do los retos de hoy y descubriendo los caminos más
adecuados para ofrecer a los hombres y mujeres,
a los chicos y chicas de nuestro tiempo la persona
de Jesús y su Evangelio.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

La urgencia de vivir el Evangelio
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caristia, en la qual concelebrà amb el
superior general de la Congregació dels
Pares Barnabites, P. Giovanni Villa; amb
religiosos que atenen la parròquia de
Sant Joan Baptista; el seu rector, P. An-
gel Scotti; i amb altres preveres de la
Congregació i de les parròquies de l’ar-
xiprestat.

◗ LLIBRE

La basílica de
la Sagrada Fa-
mília, icona de
la nova evange-
lització. El Pon-
tifici Consell per
a la Promoció
de la Nova Evan-
gelització, en
ocasió de la ce-
lebració de la
«Missió Metrò-
polis» a Barce-
lona i a altres onze ciutats europees, ha
realitzat una edició especial de l’Evange-
li de Marc en 10 llengües i ha il·lustrat
la portada —que reproduïm acompa-
nyant aquestes línies— amb la basílica
de la Sagrada Família, que Mons. Salva-
tore Fisichella ha escollit com a icona del
nou organisme de la Santa Seu encar-
regat de promoure la nova evangelitza-
ció. El llibre porta aquest títol en llatí:
«Missio Metropolis 2012», està editat
en paper bíblia i té 662 pàgines, en for-
mat de butxaca. Inclou una introducció
de Mons. Salvatore Fisichella i el text
de l’Evangeli de Marc en aquestes 10
llengües, seguint l’odre alfabètic de les
ciutats en què se celebra durant aques-
ta Quaresma la «Missió Metròpolis». Per
això, l’Evangeli de Marc es publica en
català, castellà, croat, alemany, anglès,
francès, hongarès, italià, polonès i por-
tuguès.

• Dins de la «Missió Metròpolis», que se celebra durant la
Quaresma a la nostra arxidiòcesi, hi ha previstes tres
catequesis del Sr. Cardenal arquebisbe. La que va adre-
çada als catecúmens se celebrà el passat diumenge,
26 de febrer, a la catedral. Avui diumenge (18 h) tin-
drà lloc la lectura de l’evangeli de sant Marc, al Palau
de la Música Catalana.

• La que s’adreça als joves se celebrarà el proper dis-
sabte, 10 de març, de 17.30 a 19.30 h, a la parròquia
de la Mare de Déu de Betlem. Són convocats tots els
joves de l’Església de Barcelona per reflexionar, com-
partir i celebrar qui és Jesús per a nosaltres. Més in-
formació a la Delegació de Joventut, t. 934 121 551
i www.delejovebcn.com. 

• El divendres 16 de març, a les 19.30 h, a la catedral, hi haurà la celebració comu-
nitària del sagrament del Perdó, amb la participació de totes les parròquies de l’ar-
xiprestat de la catedral. Aquest és un acte central dins de la «Missió Metròpolis»,
perquè es vol que es doni una importància molt sensible al sagrament de la Re-
conciliació.

• Dimarts 20 de març, a les 19 h, presentació i lectura de textos de les Confessions
de sant Agustí, adreçada als professors de les universitats de l’arxidiòcesi, a l’Au-
la Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. 

• La catequesi adreçada a les famílies tindrà lloc a la basílica de la Sagrada Família
el dissabte 24 de març, a les 17 h.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Facultat de Teologia de Catalunya (c/
Diputació, 231). Conferència: «L’Esglé-
sia de Catalunya i les festes constanti-
nianes de 1912-1913. La commemo-
ració eclesial de l’Edicte de Milà (313)».
Amb el Gmà. Valentí Serra de Manresa,
historiador i col·laborador científic de la
FTC. Dimecres 7 març (12.10 h). 

Pregària mensual dels equips de la Ma-
re de Déu. Aprenem a pregar amb el P.
Henri Caffarel, dimecres 7 març (18 h),
a la Pquia. Mare de Déu dels Àngels (c/
Balmes, 78). Informació: t. 934 675 551
(dimarts i dijous 10-13 h).

«Els dilluns dels Drets Humans». Con-
ferència sobre «Finances ètiques». Dia
5 març (19 h), Cristianisme i Justícia
(c/ Roger de Llúria, 13).

Pompeia Grups (Riera Sant Miquel, 1
bis). Conferència: «La presó, la gran des-
coneguda. És un fracàs social?», amb Je-
sús Roy Gaudu, capellà mercedari dels
centres penitenciaris de dones de Bar-
celona. Dijous 8 març (20 h).

Adoració nocturna a la Sagrada Famí-
lia. Dia 8 març, a la cripta, després de
la missa de les 20.15 h i fins a mitjanit.
Durant aquest temps hi haurà confes-
sors. www.sagradafamiliaadoracio.com.

Conferències quaresmals a la Concep-
ció (c/ Aragó, 229). Diumenge 4 març
(19 h), «L’ anunci i la pedagogia de la no-
va evangelització», per Mons. Xavier No-
vell i Gomà, bisbe de Solsona. 

Jubileu dels Perdons de Santa Anna.
Tindrà lloc el 7 de març, a les 20 h, a la
parròquia major de Santa Anna, de Bar-
celona, organitzat per l’Orde del Sant
Sepulcre. Els fidels podran guanyar la
indulgència plenària, en les condicions
habituals, i venerar la relíquia del Sant
Sepulcre. Prèviament, els dies 5 al 7, a
les 19 h, a la basílica de la Mercè, el ma-
teix Orde organitza amb altres entitats
una tanda de conferències quaresmals,
a càrrec de Mn. Jordi Farré, rector de la
basílica.

◗ CURSETS

Per un ordre mundial més just. Semina-
ri sobre «Els drets dels pobles a la llum
del pensament social cristià», amb Mn.
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