
Presència de l’Arquebisbat 
a les xarxes socials

«Una salutació a tothom
des de Santiago de Cu ba,
amb el Sant Pare, ciutat
d’on va ser arquebisbe
St. Antoni M. Claret, amb
el qual comparteixo lema
episcopal: La caritat de
Crist ens urgeix.» Aquest
va ser el primer missatge
del twitter del cardenal
Mar tínez Sistach, enviat
just abans de par ticipar
en la celebració de la mis -
sa presidida pel Sant Pa -
re a la plaça d’Antonio Ma -
ceo, amb ocasió del 400
aniversari de la descober-
ta de la sagrada imatge
de la Mare de Déu de la
Caritat del Coure, patro-
na de Cuba. Aquesta no-
va forma de presència a
Internet «és un més dels

diversos fruits de la Missió Metròpolis», va declarar el cardenal de Barcelona abans
de marxar cap a l’illa de Cuba, acompanyant el Sant Pare. Ara els fidels poden es-
tar encara més en comunicació amb el seu pastor a través del seu twitter (@sistach-
cardenal) i del seu blog (paraulesdelcardenal.blogspot.com.es), que tenen la seva
translació a Facebook i Google+. (Fotografia: Ramon Ripoll)
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Joia, senzillesa i austeritat
GLOSSA

T ercer trimestre als centres d’esplai i
agrupaments escoltes. Comença ran
i prendran un bon ritme les reunions

per preparar les colònies i els campaments
d’estiu d’enguany. Voldria compartir una
breu reflexió amb els monitors i caps cris -
tians. Formeu un col·lectiu que viu de prop
la realitat social, política, econòmica, edu -
cativa, religiosa o de qualsevol altra mena.
Compartiu el dia a dia amb els companys
educadors, amb els infants i adolescents
i amb les seves famílies. Gràcies a aquests
contactes, disposeu d’uns elements i d’u -
nes dades que us fan percebre que el mo -
ment històric és greu i que moltes famí-
lies properes en pateixen, cada vegada
més, les conseqüències. Pares i mares
en si tua ció d’atur i, en ocasions, ja sen-
se sub sidi; joves amb moltes dificultats
per accedir al mercat laboral, mesures per
conte nir i disminuir la despesa pública
que afecten persones i institucions... S’ha
viscut per sobre de les possibilitats per-
sonals i socials i aquestes són algunes
de les conseqüències. Déu ens inter pel -
la en els fets que vivim i és temps de res -
posta.

La vostra acció educativa ha d’oferir
propostes de sentit, de descoberta d’a-
cord amb la situació de dificultat que mol -
tes persones viuen o de solidaritat real
davant aquestes necessitats. És hora de

parlar d’austeritat i de ser austers. Viure-
ho en les activitats d’estiu que programeu:
apropar a la natura i aprofitar els recur-
sos naturals i històrics de l’entorn, utilit-
zar materials més senzills i econòmics als
tallers sense oblidar els materials de re-
ciclatge, potenciar les activitats d’expres-
sió personal i de grup... i escollir centres
d’interès que hi ajudin, pels valors que
permeten treballar, valors per al bé, vir-
tuts. Es tracta d’ajudar a redescobrir les
possibilitats d’una vida senzilla i auste-
ra i la joia que pot comportar. És, també,
temps d’esperança. Els monitors i caps
cristians heu de ser portadors de l’espe -
rança de Jesús, la de les benaurances,
la de l’amor i el servei a l’altre, amb qui
es comparteix la vida. Ajudant a conèixer
els fets i les paraules del Mestre és hora,
doncs, de treballar per una educació en
el lleure adequada al moment i de quali-
tat; hora d’interpel·lar amb les vostres pa -
raules, d’interpel·lar amb la vostra vida,
amb el vostre testimoni personal. Aquest
és el gran mestratge de qualsevol educa-
dor cristià. També dels monitors, moni -
tores i caps cristians. «Heu pogut veure
amb els vostres propis ulls les dures pro-
ves que ells hi van passar i els grans se -
nyals i pro digis que el Senyor hi va fer» (Dt
29,2).

Enric Puig Jofra, SJ

Vaticà II: la llibertat de l’Església
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

«Ningú no pot negar que les condicions noves de la vida al-
menys tenen l’avantatge d’haver suprimit aquells obstacles
innombrables amb els quals en altre temps els fills del segle
solien impedir la llibertat d’acció de l’Església [...]. Aquests

prínceps del món de vegades es proposaven, certament, de protegir sin ce ra -
ment l’Església, però, la major part de les vegades no es feia pas sense danys
ni sense perills, en l’ordre espiritual, ja que s’hi ficaven per motius polítics i bus -
caven massa els propis interessos.»

La família cristiana, 
font de vocacions

L ’Església, coincidint amb el diumenge quart de Pasqua, celebra ca -
da any una Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions al sacer -
doci i a la vida consagrada. Els cristians recordem ben bé l’exhorta -

ció de Jesús als seus deixebles: «Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats
que hi enviï més segadors.» Ens cal posar l’accent en la paraula de Je -
sús pregueu, que posa en relleu la urgent invitació del Senyor per tal que
la pregària per aquesta intenció sigui ininterrompuda i confiada.

Benet XVI ha escrit un ric missatge amb motiu d’aquesta jornada,
en el qual comenta el lema escollit per a aquest any: «Les vocacions, do
de la caritat de Déu.» És ben comprensible aquesta forta preocu  pa -

ció del Sant Pare per les voca -
cions al sacerdoci i a la vida re-
ligiosa, perquè aquesta és una
qüestió decisiva per al futur de
l’Església.

Tota vocació és una història
d’amor. I només pot entendre’s
plenament des de l’acceptació
de l’amor gratuït de Déu envers
la persona dels cridats. El Sant

Pare recorda una cèlebre pàgina de les Confessions de sant Agustí, en
què expressa amb gran intensitat el seu descobriment de Déu, summa
bellesa i amor: «Tard us vaig estimar, Bellesa tan antiga i tan nova, tard
us vaig estimar! I vós éreu dintre meu i jo a fora. Vós éreu amb mi, pe -
rò jo no era amb vós.»

El problema de les vocacions és sens dubte un test sobre la vitalitat
de la nostra fe i de les nostres comunitats cristianes. També han pogut
incidir en la manca de vocacions les incerteses sobre el camí que volia
seguir l’Església per poder disposar, en el present i en el futur immediat,
d’un nombre suficient de sacerdots i de religiosos i religioses al ser-
vei de les comunitats cristianes i de les nombroses obres de l’Es glé -
sia. Per això, el Sant Pare diu, en el missatge per a aquesta Jorna da,
que «és important que es creïn en l’Església les condicions favora bles
perquè puguin aflorar tants sí en resposta generosa a la crida de l’amor
de Déu».

E l Sant Pare fa, en aquest sentit, una crida sobretot als bisbes, pe -
rò també als preveres, diaques, religiosos i religioses, catequistes
i responsables de la pastoral vocacional: «Us exhorto amb viva

sol·licitud a prestar atenció a tots els qui a les comunitats parroquials,
les associacions i els moviments adverteixen la manifestació dels sig-
nes d’una crida al sacerdoci o a una especial consagració.» 

En les famílies, comunitat de vida i d’amor, les noves generacions
poden tenir una experiència admirable de l’amor oblatiu. Elles, efectiva -
ment, no sols són el lloc privilegiat de la formació humana i cristiana,
sinó que poden convertir-se en el seminari primer i millor de la vocació
a la vida de consagració pel regne de Déu. És molt necessari que en
l’Església hi hagi famílies cristianes com a «cases i escoles de comu-
nió», que segueixin el model de la Sagrada Família de Natzaret i on els
fills entenguin i visquin la vida humana com un do de Déu que hem re -
but per lliurar-la generosament seguint la vocació que el Senyor ha pen -
sat per a cadascú.

La família cristiana ha ofert sempre i continua oferint les condicions
favorables per al naixement de les vocacions. Donant un fill perquè se-
gueixi la vocació sacerdotal o religiosa, les famílies fan un preuat servei
tant a l’Església com a tota la societat. Per això invito els pares cristians
a demanar al Senyor que, si és la seva voluntat, cridi un fill seu per al
ministeri sacerdotal o per a la vida religiosa. El Senyor escolta la pregà-
ria generosa i confiada dels pares.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona



LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Dilluns (litúrgia hores: 4a
setm.): Ac 11,1-18 / Sl 41 /
Jn 10,1-10 dimarts: Ac
11,19-26 / Sl 86 / Jn 10,
22-30 dimecres: Ac 12,
24-13,5 / Sl 66 / Jn 12,
44-50 � dijous: 1Co 15,1-
8 / Sl 18 / Jn 14,6-14 di -
vendres: Ac 13,26-33 / Sl
2 / Jn 14,1-6 dissabte:
Ac 13,44-52 / Sl 97 / Jn 14,
7-14 diumenge vinent, V
de Pasqua (litúrgia hores:
1a setmana): Ac 9,26-31 /
Sl 21 / 1Jn 3,18-24 / Jn 15,
1-8.

L a imatge del pastor es troba en
textos antiquíssims de les civi -
litzacions del pròxim Orient per

designar la tasca de governar els po -
bles. 

L’Antic Testament l’apli ca no so la -
ment als reis i dignataris sinó tam -
bé als dirigents de la socie tat. I els
retreu que «vosaltres us alimenteu
de la seva llet, us vestiu amb la se -
va llana, mateu les ove lles més gras -
ses, però no pastureu el ramat... Sen -
se pastor, les ovelles s’han dis per sat»
(Ez 34,3.5). Per això la restauració
del poble prome sa per als temps mes -
 siànics pre sen ta David amb aques ta
imat ge: «Jo els donaré un pastor que
les pasturi: el meu ser vent David»
(Ez 34,33).

La figura del pastor del poble la
trobem en diversos textos del Nou
Testament que parlen de Jesús (Mc
6,34; Mt 18,12-14; Lc 15,4-7; 1Pe
2,25). Tanmateix, Jesús no només
és el pastor messiànic, és el bon pas -
tor. El mot bon afirma que Jesús és el
pastor adequat en tots els sentits:
bonic, bo, recte. Això queda encara
més remarcat pel fet que Je sús rei-
vindica per a la seva persona no sola -
ment la plena identificació amb aques -
ta metàfora (jo sóc), sinó també pel
fet que el bon pastor ho és plena-
ment perquè el seu ofici és ser per
a les ovelles. Per això diu que dóna la
vida o la posa a disposició de les ove -
lles. És una imatge molt adient per
a la funció salvadora de Jesús. 

El text d’avui té una segona part.
Jesús parla d’altres ovelles que no
són del ramat. Però també són ove-
lles seves: «Tinc altres ovelles». La
magnanimitat, la grandesa de cor
és una de les qualitats més extraor-
dinàries de Jesús. Tant en la tradició
joànica, com en la sinòptica. Recor -
dem sinó, la paràbola del bon sa-
marità o la paràbola de la fi del món
en la versió de Mateu. La raó de fons
l’ha explicat molt abans en el ma-
teix evangeli segons Joan: «Déu es-
tima el món i envia el fill perquè tot-
hom arribi a la plenitud» (3,16-17).
Aquest horitzó de salvació universal
és un dels trets més consoladors
de l’Evangeli de Joan.

Oriol Tuñí, SJ

El bon pastor
COMENTARI

◗ Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 4,8-12)

En aquells dies, Pere, inspirat per l’Esperit Sant, digué: «Magistrats i
notables del poble, si avui ens demaneu compte d’això que hem fet en
bé d’un invàlid, i voleu saber qui l’ha posat bo, sapigueu, vosaltres i tot
el poble d’Israel, que aquest home el teniu a davant vostre pel poder del
nom de Jesucrist, el Natzarè. Vosaltres el vau clavar a la creu, però Déu
el va res suscitar d’entre els morts. Ell és “la pedra que vosaltres, els
constructors, havíeu rebutjat, i ara corona l’edifici”. La salvació no es tro -
ba en ningú més, perquè, sota el cel, Déu no ha donat als homes cap
altre nom que pugui salvar-nos.»

◗ Salm responsorial (117)

R. La pedra que rebutjaven els constructors ara corona
l’edifici.
Enaltiu el Se nyor: Que n’és de bo! / Perdura eterna-
ment el seu amor. / Més val emparar-se en el Se nyor, /
que posar confiança en els homes. / Més val emparar-
se en el Se nyor, / que fiar-se dels poderosos. R.
Gràcies, perquè vós m’heu escoltat / i heu vingut a sal-
var-me. / La pedra que rebutjaven els constructors / ara
corona l’edifici. / És el Se nyor qui ho ha fet, / i els nos-
tres ulls se’n meravellen. R.

Beneït el qui ve en nom del Se nyor. / Us beneïm des
de la casa del Se nyor. / Vós sou el meu Déu, us dono
gràcies, / us exalço, Déu meu! / Enaltiu el Se nyor: Que
n’és de bo! / Perdura eternament el seu amor. R.

◗ Lectura de la primera carta de sant Joan (1Jn 3,1-2)

Estimats:
Mireu quina prova d’amor ens ha donat el Pare: Déu

ens reconeix com a fills seus, i ho som. Per això el món
no ens reconeix, com no l’ha reconegut a ell. Sí, estimats: ara ja som
fills de Déu, però encara no s’ha manifestat com serem; sabem
que, quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal
com és.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 10,11-18)

En aquell temps, Jesús parlà així: «Jo sóc el bon pastor. El bon pas-
tor dóna la vida per les seves ovelles. El qui no és pastor, sinó que tre -
balla només a jornal, quan veu venir el llop, fuig i abandona les ovelles,
perquè no són seves. És que ell només treballa pel jornal, i tant se li’n
dóna de les ovelles. Llavors el llop les destros sa o les dispersa. Jo sóc
el bon pastor. Tal com el Pare em coneix i jo conec el Pare, jo reconec
les meves ovelles, i elles em reconeixen a mi, i dono la vida per elles.

Encara tinc altres ovelles, que no són d’aquest ramat. També les he
de conduir jo, i faran cas de la meva veu. Llavors hi haurà un sol ramat
amb un sol pastor. El Pare m’estima perquè dono la vida i després la
recobro. Ningú no me la pren. Sóc jo qui la dono lliurement. Tinc poder
de donar-la i de recobrar-la. Aquesta és la mis sió que he rebut del Pa re.»
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DIUMENGE IV DE PASQUA

◗ Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (Ac 4,8-12)

En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: «Jefes del pue-
blo y ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos inte -
rrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre; pues,
quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre
de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios
resucitó de entre los muertos; por su nombre, se presenta este sano
ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arqui-
tectos, y que se ha convertido en piedra angular; ningún otro puede sal-
var; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos.»

◗ Salmo responsorial (117)

R. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora
la piedra angular.
Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es eter -
na su misericordia. / Mejor es refugiarse en el Señor /
que fiarse de los hombres, / mejor es refugiarse en el
Señor / que fiarse de los jefes. R.
Te doy gracias porque me escuchaste / y fuiste mi sal-
vación. / La piedra que desecharon los arquitectos /
es ahora la piedra angular. / Es el Señor quien lo ha he -
cho, / ha sido un milagro patente. R.
Bendito el que viene en nombre del Señor, / os bende-
cimos desde la casa del Señor. / Tú eres mi Dios, te doy
gracias; / Dios mío, yo te ensalzo. / Dad gracias al Señor
porque es bueno, / porque es eterna su misericordia. R.

◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Juan
(1Jn 3,1-2)

Queridos hermanos: 
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos

hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no le co-
noció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha mani fes -
tado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

◗ Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 10,11-18)

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da
la vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ove -
jas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estra-
gos y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas.

Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me cono-
cen, igual que al Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vi-
da por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este re-
dil; también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un
solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo en-
trego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la
entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para
recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.»

Crist, Bon Pastor (primera meitat del s. IV),
Museu de la Ciutat del Vaticà
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ENTREVISTA

L ’any 1522, Ignasi de Loiola 
va arribar a la ciutat de Manresa
després d’un llarg pelegrinatge

des de la seva casa natal a Azpeitia
(País Basc). A la capital del Bages,
Ignasi hi va viure una experiència
espiritual que el va marcar
profundament. Ara, arran d’una
iniciativa de la Companyia de Jesús,
s’ha presentat el Camí Ignasià, 
que recorre els 650 quilòmetres del
pelegrinatge que va fer sant Ignasi 
des de Loiola a Manresa. Aquest Camí
està en paral·lel amb les 13 rutes de
peregrinació que el Consell d’Europa
ja té reconegudes. El jesuïta Josep
Lluís Iriberri, professor de l’escola
universitària TSI - Turisme Sant Ignasi
(URL), és l’impulsor del Camí Ignasià.

Com neix la idea de fer un camí 
de pelegrinatge ignasià?
Sincerament, crec que es tracta 
d’un impuls de l’Esperit, com totes 
les altres rutes de pelegrinatge que
han trobat el seu espai en la història.
Quan el pare provincial em va enviar 
a treballar a TSI - Turisme Sant Ignasi
jo crec que ell ja portava aquest somni
dins seu: oferir als homes i les dones
del segle XXI un instrument que ajudés
a conèixer la figura de sant Ignasi 
i que fos un camí d’interiorització,
molt necessari en els nostres 
temps de crisi.

Quin acompanyament espiritual 
ens ofereix el recorregut?
El camí ignasià s’arrela en
l’experiència espiritual dels Exercicis
de Sant Ignasi i en la seva experiència
personal, expressada en l’Autobiografia.
Tota la ruta esdevé així un procés
d’autodescobriment que ens 
va endinsant en nosaltres mateixos, 
a través del contacte amb els altres 
i amb els esdeveniments que 
ens toquen a cada etapa. Al web 
hi ha indicacions per fer el camí
exterior-interior, amb pistes de
pregària adients a cada moment.

Què ens pot aportar el camí ignasià,
a nivell personal i espiritual?
Es tracta d’entrar en l’esperit dels
pelegrins de tots els temps, però
acompanyats de l’espiritualitat
d’Ignasi, molt marcada per
l’aprenentatge del discerniment. 
Tot pelegrinant els 650 quilòmetres,
anem millorant la nostra forma
d’enfrontar-nos a la nostra vida,
reconeixent els enganys superficials
en què sovint caiem, descobrint la
història d’altres homes com nosaltres
—penso ara en Verdú i el santuari 
de Sant Pere Claver— i renovant 
la nostra energia interior... i també
fent salut corporal!

Òscar Bardají i Martín

◗ JOSEP LLUÍS IRIBERRI

El camí ignasià

N omés hi ha un sol Pastor. El Logos que
es va fer home en Jesús és el pastor
de tots els homes, perquè tots van

ser creats per la seva paraula; en la disper-
sió són u des d’ell i vers ell. La humanitat,
en totes les seves dispersions, pot esdeve-
nir una en el veritable pastor, el Logos, que

es va fer home per donar la vida i així regalar vida a desdir (cf.
Jn 10,10).

La visió del pastor ja va ser una imatge característica del
cristianisme primitiu; això ja es pot comprovar a partir del se -
gle III. La figura del pastor que porta una ovella al coll, en l’am -
bient fatigós d’una societat urbana, podria despertar la il·lu-
sió d’una vida senzilla. Els cristians hi van veure tot d’una,
a partir de l’Escriptura, un sentit nou; primer, per exemple, a
partir del salm 23: «El Senyor és el meu pastor; no em man-
ca res. Em fa descansar en prats deliciosos... Ni que pas-
si per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal... Ben cert,
tota la vida m’acompanyen la teva bondat i el teu amor. I viu -
ré anys i més anys a la casa del Senyor.»

En el Crist reconeixien el bon pastor, que guia per les valls
tenebroses de la vida; el pastor que va passar ell mateix pel

camí angost de la mort; el pastor que coneix ell mateix el ca -
mí que passa per la nit de la mort, no em deixarà en aques-
ta meva darrera soledat, em traurà d’aquesta estretor; em
menarà a descansar en prats d’herbei tendre, al «lloc del re-
frigeri, de la llum i de la pau» (cànon romà).

Naturalment, els cristians recordaven també la paràbo-
la del pastor que cerca l’ovella perduda, se la carrega a les
espatlles i la porta a casa, recordaven aquest discurs del bon
pastor de l’Evangeli de Joan. 

Per als pares de l’Església, les dues coses es barregen.
El pastor que surt a cercar l’ovella perduda és la mateixa Pa -
raula eterna, i l’ovella que carrega damunt les espatlles i ple
d’amor porta a casa, és la humanitat, la naturalesa humana
que ell va prendre. En la seva encarnació i en la seva creu,
porta a casa l’ovella esgarriada —la humanitat—, també
em porta a mi. 

Ell ens cerca per les espines i deserts de la nostra vida.
A les seves espatlles arribem a casa. Ell ha donat la seva
vida per nosaltres. Ell mateix és la vida.

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

JESÚS DE NATZARET, PER BENET XVI

18 . Crist ens cerca pels deserts de la vida

29. c Diumenge IV de Pasqua. El Bon
Pastor i la Mare del Diví Pastor; santa
Caterina de Sena (1347-1380), vg. ter-
ciària dominicana, doctora de l’Esglé -
sia i copatrona d’Europa; sant Ramon
(Raimundo) de Fitero, abat; sant Ro -
bert, prev. cistercenc.

30. Dilluns. Sant Pius V (1504-1572),
papa (1566, dominicà); sant Josep-
Benet Cottolengo, prev., fund.; sants
Amador, Pere i Lluís, mrs. a Còrdova;
sant Indaleci, bisbe; santa Sofia, vg. i
mr.

1. Dimarts. Sant Josep, obrer; sant Je -
remies, profeta (s. VII-VI aC); sant Orenç,
bisbe; sant Teodard, bisbe; sant Segi -
mon, mr.; santa Grata, viuda; sant Aniol,
sotsdiaca i mr.; sant Ricard Pampuri,
rel. hospitalari.

2. Dimecres. Sant Anastasi (295-373),
bisbe d’Alexandria i doctor de l’Esglé -
sia; Mare de Déu d’Araceli; sant  Se -
gon, bisbe i mr.; santa Zoa, mare de
família mr.

3. Dijous. Sant Felip (de Betsaida) i sant
Jaume (anomenat el Menor, parent de
Jesús, bisbe de Jerusalem, †62), apòs -
tols; Trobament de la Santa Creu; san-
ta Antonina, vg. i mr.; sant Alexandre I,
papa i mr.

4. Divendres. Sant Silvà, bisbe i mr.;
sant Florià, mr.; sant Gotard, bisbe;
sant Pelegrí Laziosi, rel. servita; sant
Josep Maria Rubio, prev.

5. Dissabte. Sant Àngel de Sicília, prev.
carmelità; sant Amador, prev. i mr.; sant
Martí de Finojosa, bisbe; santa Irene,
vg. i mr. (304), a Tessalònica.

SANTORAL

INTENCIONS DEL SANT PARE (maig)

General: Que siguin promogudes en la societat les iniciatives 
que defensen i reforcen el paper de la família.

Missional: Que Maria, Reina del món i Estel de l’evangelització, 
acompanyi tots els missioners en l’anunci del seu Fill Jesús.

—Hay un nombre suave y dulce en todas las lenguas, venerado por todos los
pueblos, por todas las culturas y en todos los tiempos. 

—Es el primero que suena en los labios del niño y el último que murmura el jo-
ven accidentado ante la muerte. 

—Un nombre que la persona mayor invoca en las horas más solemnes y difíci-
les de la vida, incluso cuando ella ya no está en la tierra: es el de madre.

—La madre es el ángel que Dios nos ha puesto para que nos alimente, nos atien -
da, nos llene de besos y nos enseñe.   

—El amor maternal es tan grande que supera cualquier otro amor terrenal. Des -
de la cuna nos protege y acaricia. Nos endulza los gozos, nos arranca triste-
zas, nos mitiga dolores y nos enjuga las lágrimas. 

—Es ella la que inspira en el corazón los más nobles sentimientos y los más
grandes ideales. No hay esfuerzo ni sufrimiento ni pena alguna que le resul-
te demasiado dificultoso ni grave si se trata del bien del hijo. ¡Es el nombre
bendito de nuestra madre! 

J. M. Alimbau
(La Madre, Ed. Claret)

El nombre de ¡Madre! Las virtudes 
terapéuticas del amor

A pesar de todo lo
que vemos en
el mundo de las

pa rejas, creo también
firmemente en las vir-
tudes terapéuticas
del amor, que prácti -
ca mente lo cura todo,

y por eso los profesionales de la salud
sabemos que la práctica médica es
siempre eficaz cuando está impregna-
da de afecto. Ya decía al respecto mi
ilustre colega Gregorio Marañón que el
tratamiento de un enfermo comienza
con el apretón de manos (aunque les
confieso que me descorazono al pre-
guntar a mis alumnos, estudiantes de
medicina de los últimos cursos, cuán-
tas veces les han hablado de amor a
lo largo de la carrera, y ver la cara de
perplejidad y de sorpresa infinita que
ponen).

Asimismo, creo en lo pernicioso que
es para el organismo guardarse el ren-
cor y el odio, que sólo puede conducir
a cuadros maníacos o depresivos, jun-
to con retortijones de barriga, o futuras
úlceras de estómago, cuando no a fu-
nestos infartos.

Una cosa no hay que perder nunca
de vista: en el amor, como en el foo-
ting o en cualquier deporte, a base de
practicarlo se adquiere mayor destreza
y soltura, y se desarrollan los muscu-
litos del respeto, la tolerancia y la com-
prensión.

Asimismo, podremos descubrir con
alegría que en el fondo todos tenemos
un corazón sensible, con gran capacidad
para amar. Así pues, aplíquese bien en
amar a su pareja, ¡y a respetarla al má-
ximo! El amor y el respeto son las dos
muletas indispensables para aguan tar
la convivencia. ¡Dele gusto al amor, sin
restricciones! Vale la pena y la salud se
lo agradecerá. Hágame caso, se lo dice
el doctor.

Dr. Paulino Castells
(En pareja, Ed. Planeta; 

En parella, Ed. Pòrtic)

EN PAREJA



social. De l’1 al 15 de maig al claustre de
l’església de Sta. Anna (c/ Rivadeneyra,
3). Organitza l’Espai Von Balthasar, t. 933
233 368.

Parròquia de Sant Pere Nolasc (pl. Cas -
tella). Festa del titular i fundador de l’Orde
de la Mercè, diumenge 6 de maig eucaris-
tia presidida pel provincial de la província
mercedària d’Aragó i cants de la coral del
Centro Aragonés de Barcelona. Dies 3, 4
i 5 de maig (19.30 h) tridu preparatori i
eucaristia (20 h).

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Relectura de la vida amb l’enneagrama.
Un cap de setmana per endinsar-nos en
la pròpia història personal i fer una relec-
tura amb l’ajuda del sistema enneagrà-
mic. Només pels qui han assumit aquest
instrument. De l’11 al 13 de maig a la Co -
va de Manresa (recepció@covamanre sa.cat
o t. 938 720 422).

◗ BREUS

XXIII Premi Joan Maragall. Convocat per
la Fundació Joan Maragall per a una obra
d’assaig o d’investigació sobre cristianis-
me i cultura, entenent tots dos termes i la
seva relació en el sentit més ampli (que

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Recés de Pasqua 2012 de la Delegació
de Pastoral Familiar. Amb el lema «La fa-
mília, el treball i la festa», com a prepara -
ció per a la VII Trobada Mundial de les Fa -
mílies amb Benet XVI a Milà. El dissabte
5 de maig (10-14 h) a la Casa d’Exerci cis
de Sant Ignasi (c/ Carrasco i Formi gue ra,
32). Cal inscriure’s a secreta ria@pasto -
ralfamiliarbcn.cat o al t. 934 538 659 (9-
14 h).

Primers divendres de mes. Missa i Hora
Santa en honor del Sagrat Cor de Jesús a
la capella de Balmesiana (c/ Duran i Bas,
9). Organitzen: Fundació Balmesiana, Apos -
tolat de l’Oració i Schola Cordis Iesu, di-
vendres 4 de maig (19 h). 

Trobada del Grup Hineni. Dia 6 de maig
(17.30-20.30 h): «Matrimoni, solteria, ce-
libat, virginitat», al c/ Duran i Bas, 7-9,
prè via inscripció a l’Obra d’Exercicis Par ro -
quials (www.obraejercicios.org) de dl. a
dv. (10-13 h), després d’una trobada per-
sonal.

Cicle de conferències dels «Amics dels
Goigs». Maig, dia 9: Mn. Lluís Bonet, «Sants
i santuaris de la Sagrada Família.» Dia 16:
Sr. Joan Arimany, «Els sants patrons a tra-
vés dels goigs.» Dia 23: Sr. Ignasi  Carbo -
nell, «Els Mags.» Dia 31: Mn. Jaume Ay mar,
«Uns goigs fets en pedra: la porta del Ro -
ser de la Sagrada Família.» Totes les con-
ferències a les 19 h, al c/ Comte Borrell
307, 2n. 

Amics del P. Pio de Pietrelcina. Dilluns 30
d’abril (18.15 h) pregària i reunió, dirigi-
da per Fra Valentí Serra, caputxí. Pquia. de
la Concepció (c/ Llúria, 70), t. 934 576
552.

Equips de la Mare de Déu dels sectors de
Barcelona. «Aprenem a pregar amb l’en-
senyament del P. Henri Caffarel», dime-
cres 2 de maig (18-19.30 h) a la Pquia.
Mare de Déu dels Àngels (c/ València, 78).
Informació: t. 934 675 551 (dt. i dj. de 10
a 13 h).

Exposició fotogràfica. Amb el títol «Pa -
ràboles d’altruisme a la Bíblia» s’exposen
fotografies sobre activitats altruistes du-
tes a terme per diferents entitats d’acció

inclou, naturalment, aspectes religiosos o
interreligiosos, però també aspectes hu-
manístics, ètics i polítics). L’admissió dels
originals acaba el dia 4 d’octubre de 2012.
Per obtenir les bases: t. 934 880 888 o
fjm@fundaciojoanmaragall.org.

Nova col·lecció de
l’Editorial Balmes.
Aquesta nova col·lec -
ció, publicada en ca-
talà i en castellà, vol
posar a disposició
dels sacerdots i dels
fidels aquells textos
del Magisteri de l’Es -
glésia que es poden
considerar menors,
però que sovint te-
nen un interès nota -
ble. El títol de la col -
lecció és prou clar: «Magisteri de l’Es glé -
sia a l’abast de tots». El primer número in-
clou el text de la trobada de Benet XVI
amb el clergat de Roma amb motiu de la
passada Quaresma. Firma la presentació
el Dr. Ramon Corts, director de l’Editorial
Balmes.

Aliment per al desig infinit, de Francesc
Grané. Amb un llenguatge proper, a la ve-
gada místic i quotidià, l’autor d’aquest

Director: Dr. Sergi Rodríguez i López-Ros - Edició: MCS, c/ Bisbe 5, 08002 Barcelona; tel. 932 701 013; fax 932 701 305; a/e: premsa@arqbcn.cat - Administració: montsep@arqbcn.cat - Web: www.arqbcn.cat
Dip. legal B. 3028-1958 - Realització: Impresión Offset Derra, s.l.

PALABRA Y VIDA

tan nueva, tarde te amé! Y tú estabas dentro de mí
y yo fuera. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba con -
tigo.»

El problema de las vocaciones es sin duda un test
sobre la vitalidad de nuestra fe y de nuestras comu ni -
 dades cristianas. También han podido incidir en la fal-
ta de vocaciones las incertidumbres sobre el camino
que quería seguir la Iglesia para poder disponer, en el
presente y en el futuro inmediato, de un nú me ro sufi-
ciente de sacerdotes y de religiosos y religiosas al ser -
vicio de las comunidades cristianas y de las numero -
sas obras de la Iglesia. Por eso Bene dicto XVI dice en
su mensaje para esta Jornada que «es importante que
se creen en la Iglesia las condiciones favorables pa-
ra que puedan aflorar tantos sí en respuesta genero-
sa a la llamada del amor de Dios».

El Papa hace una invitación, en este sentido, a los
obispos, pero también a los presbíteros, diáconos,
religiosos y religiosas, catequistas y responsables de
la pastoral vocacional: «Os exhorto con viva solici-
tud a prestar atención a todos los que en las comu -
ni dades parroquiales, las asociaciones y los movi-
mientos adviertan la manifestación de los signos de
una llamada al sacerdocio o a una especial consa -
gración.»

L a Iglesia celebra cada año, coincidiendo con el
cuarto domingo de Pascua, una Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones al sacerdocio y a

la vida consagrada. Los cristianos recordamos muy
bien la exhortación de Jesús a sus discípulos: «Rogad
al amo de los sembrados para que envíe más segado -
res.» Tenemos que poner el acento en la palabra de Je -
sús rogad que pone de relieve la urgente invitación del
Señor para que la oración por esta intención sea conti-
nua y confiada.

Benedicto XVI ha escrito un rico mensaje con moti -
vo de esta jornada, en el que comenta el lema escogi -
do para este año: «Las vocaciones, don de la caridad
de Dios.» Resulta muy comprensible esta gran preo-
cupación del Papa por las vocaciones al sacerdocio y
a la vida religiosa, ya que esta es una cuestión decisi -
va para el futuro de la Iglesia.

Toda vocación es una historia de amor. Y sólo pue-
de entenderse plenamente desde la aceptación del
amor gratuito de Dios hacia la persona de los llama-
dos. 

El Santo Padre recuerda una célebre página de las
Confesiones de san Agustín, en la que expresa con
gran intensidad su descubrimiento de Dios, suma
belleza y amor: «¡Tarde te amé, Belleza tan antigua y

En las familias, comunidad de vida y de amor, las
nuevas generaciones pueden tener una experiencia
admirable del amor oblativo. Ellas, en efecto, no sólo
son el lugar privilegiado de la formación humana y cris-
tiana, sino que pueden convertirse en el seminario pri -
mero y mejor de la vocación a la vida de consagración
al reino de Dios. Es muy necesario que en la Iglesia
haya familias cristianas como «casas y escuelas de
comunión», que sigan el modelo de la Sa gra da Fami -
lia de Nazaret y donde los hijos entiendan y vivan la vi -
da humana como un don de Dios que hemos recibido
para entregarla generosamente siguiendo la vocación
que el Señor ha pensado para cada uno.

La familia cristiana ha ofrecido siempre y continúa
ofreciendo las condiciones favorables para el nacimien-
to de las vocaciones. Dando un hijo para que si ga la vo -
cación sacerdotal o religiosa, las familias hacen un pre -
ciado servicio tanto a la Iglesia como a toda la socie dad.
Por eso invito a los padres cristianos a pedir al Señor
que, si es su voluntad, llame a un hijo suyo para se-
guirle en el ministerio sacerdotal o en la vida religiosa.
El Señor escucha la oración generosa y confiada de los
padres.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

La familia cristiana, fuente de vocaciones
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llibre publicat per
l’Editorial Claret ens
invita a reflexionar
sobre el lloc de tro-
bada entre l’eterni-
tat i el temps. El lli-
bre fou presentat el
passat dijous dia
22 de març a la Lli -
breria Claret amb in   -
tervencions de Fran -
 cesc Torralba, Jo sep
M. Rovira Belloso, Sergi Gordo i l’autor
Francesc Grané.

◗ IN MEMORIAM

Mn. Frederic d’A le -
many Ferrer. Morí a
Barcelona el dime-
cres 21 de març, als
87 anys. Va servir
les comunitats par-
roquials de Marto -
rell i de la Mare de
Déu de Montserrat
i de Sant Ramon de
Penyafort, de Bar ce -
lo na. Durant molt temps fou capellà de les
Religioses de Maria Reparadora, al carrer
de Casp. Una especial dedicació d’aquest
prevere fou la direcció espiritual i el sagra-
ment de la Penitència. La missa exequial
en sufragi de la seva ànima fou celebrada
a la Residència Sacerdotal i presidida per
Mons. Pere Tena. 

Mn. Joan Ferrando
Momi. Va morir a la
parròquia de Sant
Francesc d’Assís de
Badalona, a la qual
estava adscrit, el dia
27 de març passat.
Nascut a  Ro ma, du-
rant uns anys va per -
tànyer a la con gre -
ga ció dels pares so -
mascs. Incardinat més tard a l’arxidiòce-
si de Barcelona, va treballar pastoralment
a les parròquies de la Mare de Déu del Ro -
ser i de Sant Francesc d’Assís, a Badalo -
na. La missa exequial fou presidida per
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar. Du -
rant els darrers anys es va dedicar sobre-
tot al ministeri de l’atenció a les persones
grans, en especial com a capellà de la Re -
sidència Roca i Pi.

La germana Teresa Losada, guardonada
amb el Memorial Cassià M. Just 2011

J oana Ortega, vicepresiden-
ta del Govern de la Gene ra -
litat de Catalunya, va lliu -

rar el passat dia 21 de març el
segon Memorial Cassià M. Just
a la germana Teresa Losada,
franciscana missionera, per la
seva llarga tasca a favor de les
persones provinents de països
musulmans, sobretot del Ma grib.
El jurat ha valorat especial ment
la feina que realitza aquesta re -
ligiosa al capdavant de l’asso -
ciació Bayt Al-Thaqafa (Casa de
Cultu ra), una entitat amb seu a
Bar celona i a Sant Vicenç dels

Horts que té com a objectiu aconseguir la inserció social dels musulmans residents a
Catalunya, sense que perdin les seves arrels. En la foto, d’esquerra a dreta, Lucía Caram,
Xavier Puigdollers,  Te resa Lo sada, Joana Ortega i Francesc Torralba. El primer Memorial
Cassià M. Just fou atorgat al cardenal Carlo Maria Martini, arquebisbe emèrit de Milà.


	BCN 29 4 12 p1
	BCN 29 4 12 pp2i3 web
	p2
	p3

	BCN 29 4 12 p4

