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Inici de curs 
i visita del Sant Pare

Quan arribem a mitjans de setembre tot torna a la normalitat des-
prés del parèntesi estival. El retorn dels infants a les escoles
marca també el retorn a la normalitat en la vida de les famí-

lies. I succeeix el mateix en la vida de les parròquies, dels moviments,
de les escoles cristianes i de les altres institucions de l’Església. 

Comença un nou curs, doncs, i comença quan falten menys de
dos mesos per acollir, els propers 6 i 7 de novembre, la visita apostò-

lica que el Sant Pare farà a Barce-
lona per a la dedicació del temple
de la Sagrada Família. En aquests
dos mesos hem d’intensificar la
nostra preparació. 

Em sembla que la visita apostò-
lica del Sant Pare és prou impor-
tant, com a esdeveniment espiri-
tual, perquè marqui el to de la re-
presa de les activitats religioses i
pastorals de tota la diòcesi. Com
hem de preparar-nos per a la vin-
guda del Sant Pare?

En primer lloc, amb una actitud
d’agraïment a Benet XVI i amb una
pregària constant perquè aquesta
visita del Sant Pare doni molts
fruits espirituals i pastorals. La vi-
sita del Papa a una diòcesi i a una
ciutat és quelcom extraordinari,
perquè no pot anar a totes les diò-
cesis del món.

No podem deixar passar la visita del Sant Pare com si fos un esde-
veniment ciutadà entre d’altres. Per això, la diòcesi ha preparat unes ca-
tequesis o uns temes de reflexió dels quals s’ha fet una àmplia divul-
gació i que poden ser un ajut per a aquesta preparació espiritual per a
la visita. S’ha dit que la visita del Papa és un repte per a l’Església de
Barcelona. I tots ens hem de disposar per respondre bé a aquest repte.

Per això ens hi hem de preparar intensament i hem d’emmarcar
aquesta santa visita amb tota la pastoral ordinària que estem
fent dia a dia a la diòcesi, a les parròquies i a les institucions

eclesials. I volem que tot Catalunya i tot Espanya se sentin implicades
en aquesta visita del Papa per a la dedicació del temple de la Sagrada
Família.

El dia 7 del proper novembre farà els vint-i-vuit anys de la visita del
Papa Joan Pau II a Barcelona i a Montserrat i concretament també al
temple de la Sagrada Família. Fou el mateix dia i el mateix mes de l’any
1982. Ara rebrem amb joia el seu successor.

Penso que el Sant Pare ens donarà el que és propi del seu minis-
teri de successor de l’apòstol Pere: ens confirmarà en la fe. Ell té
una missió principalíssima al servei de tota l’Església i, per tant, con-
tribuirà a enriquir-nos amb la catolicitat que ha de viure sempre tota
l’Església diocesana.

D’altra banda, la sol·licitud del Papa per totes les Esglésies hauria
de fer créixer en tots nosaltres l’esperit missioner dintre de casa i de
cara als països de missió. La visita del Papa pot suscitar noves voca-
cions missioneres entre els sacerdots i els laics. I sens dubte reafirma-
rà la romanitat de la nostra arxidiòcesi i de Catalunya, que ha de ser
una característica nostra per ser fidels a la nostra identitat. No podem
oblidar que en la versió catalana del Credo diem que creiem en l’Es-
glésia, catòlica, apostòlica i romana.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

GLOSSA

El temple de la Sagrada Família serà basílica
◗◗ El passat 23 de juliol va celebrar-se a la seu del Museu Diocesà una roda de
premsa per informar dels detalls de la visita del Sant Pare a Barcelona dels dies
6 i 7 del proper mes de novembre. A més de dedicar el temple de la Sagrada Famí-
lia, el Sant Pare la declararà basílica. Durant la tarda del 7 de novembre, Benet XVI
visitarà l’Obra del Nen Déu, dedicada preferentment a famílies amb fills disca-
pacitats i situada al barri del Guinardó. D’esquerra a dreta de la foto, el P. En-
ric Puig i Jofra, SJ, coordinador de la visita apostòlica del Sant Pare a Barcelona;
el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i el Sr. Jordi Roi-
gé i Solé, responsable de l’estructura informativa de la visita. En aquest sentit,
es va recordar que tots els mitjans que vulguin informar de la visita papal cal que
s’acreditin durant aquest mes de setembre. Ho poden fer a través del web
que s’ha preparat, on també es poden trobar les notícies relatives a aquest

esdeveniment: www.papabarcelona2010.cat.

A la part de Llevant, místic exemple,
com una flor gegant floreix un temple
meravellat d’haver nascut aquí,
entremig d’una gent tan sorruda i dolenta,
que se’n riu i flestoma i es baralla i s’esventa
contra tot lo humà i lo diví.
Mes, enmig de la misèria i la ràbia i fumera,
el temple (tant se val!) s’alça i prospera
esperant uns fidels que han de venir.

(Oda nova a Barcelona, fragment. Oda escrita arran dels greus 
esdeveniments de 1909, publicada a Barcelona el 1910)
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El Papa Joan Pau II va visitar el temple
de la Sagrada Família el 7 de novembre

de 1982, ara fa 28 anys

Després d’un lliurament generós

Després de quasi una dècada de
ser vei a una comunitat parro-
quial, el rector, arribada l’edat re-

glamentària i el moment del relleu,
adreçà un escrit de comiat a la feligre-
sia, mitjançant el full informatiu. Deia
així: «Les escoles han acabat el curs.
Moltes de les activitats de la parròquia,
també. Som en el moment de final d’e-
tapa que coincideix amb el pic de l’es-
tiu. Per a mi també ho és. Després de
deu anys deixo de ser rector de la parrò-
quia. He demanat ser rellevat d’aques-
ta responsabilitat, d’aquest servei. Deu
anys és un bon període i convé que s’a-
portin noves idees i perspectives a la vi-
da de la nostra comunitat.

»El final d’etapa fa mirar enrera. Acti-
vitats, ensurts, joia, encerts, dolor… i
sobretot persones companyes de camí
en el seguiment de Jesús. És temps de
donar gràcies a Déu pels petits encerts
i a les persones que han col·laborat
tant per aconseguir-los. És temps de de-
manar perdó amb humilitat per les erra-
des, també a les persones que he po-
gut ferir amb la meva actuació.

»No puc deixar de recordar en aquest
moment el mestratge dels que m’han
precedit en aquest servei i dels com-
panys preveres i laics que ens han dei-
xat. Un record agraït per a tots. També
per tots els que han estat membres del
Consell. Sempre m’he sentit ben acom-
panyat. 

»Convé mirar el futur amb esperança.
Del nou rector sé que ho farà bé, coneix
la parròquia. Ens estimarà i ens senti-
rem estimats i ben acompanyats, fent
via rere Jesús.»

Final d’etapa a la parròquia i final
d’etapa a la vida. Han estat uns anys de
plenitud en l’exercici del ministeri sa-
cerdotal. Com a pastor propi de la co-
munitat ha congregat els fidels perquè
amb esperit fraternal celebrin l’eucaris-
tia i rebin els beneficis dels sagraments,
practiquin la caritat amb bones obres:
l’atenció als necessitats, la cura dels
malalts…, perquè grans i petits siguin
iniciats en els ensenyaments de Jesús:
catequesis, catecumenats, grups d’a-
dults…; ha exhortat al testimoniatge en
el món: moviments, grups eclesials,
instàncies ciutadanes… i vetllat per la
vida espiritual: amb el bon consell, l’a-
companyament continuat, els recessos,
la pregària… Tot amb un lliurament ge-
nerós. «Pastureu el ramat de Déu que
teniu confiat; vetlleu per ell no pas per
obligació, sinó de bon grat, per amor a
Déu; no amb afany de lucre, sinó gene-
rosament; no com els qui regeixen des-
pòticament les hisendes, sinó fent-vos
models del ramat» (1Pe 5,2-3).

Final d’etapa. Continuarà, però, col·la-
borant en el que pugui i mentre pugui, en
aquesta parròquia o en una altra. Sap
que és sacerdot per sempre.

Enric Puig Jofra, SJ



La litúrgia d’aquest diumenge és un
càntic a la misericòrdia de Déu. En
la lectura del llibre de l’Èxode, Déu

perdona la infidelitat del poble que en un
tres i no res es deixa enlluernar pel ve-
dell d’or. El Salm responsorial ofereix uns
fragments del Miserere, la pregària de
contrició més universal. En la primera
car ta a Timoteu, Pau proclama que Je-
sús ha vingut al món per salvar els peca-
dors. Totes aquestes lectures són una in-
troducció al capítol 15 de Lluc que molts
consideren un evangeli de la misericòrdia
en miniatura. Es compon de tres parà-
boles enllaçades per un mateix pensa-
ment: l’alegria de Déu pel pecador que
es converteix.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Dilluns (litúrgia hores: 4a
setm.): 1Co 11,17-26.33 / Sl 39 /
Lc 7,1-10 �� dimarts: Nm 21,4b-
9 (o bé: Fl 2,6-11) / Sl 77 / Jn
3,13-17 dimecres: He 5,7-9 /
Sl 30 / Jn 19,25-27 (o bé: Lc
2,33-35) �� dijous: 1Co 15,1-
11 / Sl 117 / Lc 7,36-50 di-
vendres: 1Co 15,12-20 / Sl 16 /
Lc 8,1-3 �� dissabte: 1Co 15,35-
37.42-49 / Sl 55 / Lc 8,4-15
�� diumenge vinent, XXV durant
l’any (lit. hores: 1a setm.): Am
8,4-7 / Sl 112 / 1Tm 2,1-8 / Lc
16,1-13 (o bé: 10-13). 

◗◗ Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 32,7-11.13-14)

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Vés, baixa a la plana: s’ha perver-
tit el teu poble, que tu havies fet pujar de la terra d’Egipte. De seguida s’han
desviat del camí que jo els havia prescrit. S’han fet un vedell de fosa i l’han ado-
rat, li han sacrificat víctimes i diuen: “Poble d’Israel, aquí tens els teus déus, els
qui t’han fet sortir d’Egipte”.» Per això el Senyor digué a Moisès: «Veig que aquest
poble és rebel al jou. Deixa’m que s’inflami la meva indignació, i no en deixaré ras-
tre. Després et convertiré en un gran poble.»

Però Moisès apaivagava el Senyor, el seu Déu, i li deia: «Senyor, ¿per què s’en-
cén el vostre enuig contra el vostre poble, que havíeu fet sortir de la terra d’Egipte
amb gran poder i amb mà for ta? Recordeu-vos d’Abraham, d’Isahac i d’Israel,
els vostres servents; recordeu que els vau jurar per vós mateix i els vau dir: “Faré
que la vostra descendència sigui tan nombrosa com les estrelles del cel i tot
aquest país que jo us havia dit, el donaré als vostres descendents i el posseiran
per sempre”.» 

Llavors el Senyor es desdigué del mal que havia amenaçat de fer al seu poble.

◗◗ Salm responsorial (50)

R. Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare he pecat.
Compadiu-vos de mi, Déu meu, / vós que estimeu tant; / vós
que sou tan bo, / esborreu les meves faltes; / renteu-me ben
bé de les culpes, / purifiqueu-me dels pecats. R.
Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, / feu renéixer en mi un
esperit ferm. / No em llenceu de la vostra presència, / ni em
prengueu el vostre esperit sant. R.
Obriu-me els llavis, Senyor, / i proclamaré la vostra lloança. /
La víctima que ofereixo és un cor penedit; / un esperit que es
penedeix, / vós, Déu meu, no el menyspreeu. R.

◗◗ Lectura de la primera carta de sant Pau a 
Timoteu (1Tm 1,12-17)

Estic agraït a Jesucrist, el nostre Senyor. És ell qui m’ha
donat forces. Li agraeixo que m’hagi considerat prou fidel per
a confiar-me un servei a mi, que primer blasfemava contra ell
i el perseguia i l’injuriava. Però Déu s’apiadà de mi perquè, quan encara no tenia
fe, no sabia què feia. La gràcia del nostre Senyor ha estat pròdiga amb mi, junta-
ment amb la fe i l’amor en Jesucrist.

Això que ara et diré és cert, i del tot digne de crèdit: que Jesucrist vingué al món
a salvar els pecadors, i entre els pecadors jo sóc el primer. Però Déu se n’apia-
dà perquè Jesucrist pogués demostrar primerament en mi tota la grandesa de la
seva paciència, fent de mi un exemple dels qui es convertiran a la fe i tindran així
la vida eterna.

Al rei de tot el món, Déu únic, immortal, invisible, honor i glòria pels segles dels
segles. Amén.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 15,1-10)

En aquell temps, veient que tots els cobradors d’impostos i els altres pecadors
s’acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la Llei murmu-
raven entre ells i deien: «Aquest home acull els pecadors i menja amb ells». Jesús
els proposà aquesta paràbola: «¿Qui de vosaltres, si tenia cent ovelles i en per-
dia una, no deixaria en el desert les noranta-nou i aniria a buscar la perduda fins
que la trobés? I quan l’hagués trobada, ¿oi que se la posaria tot content a les es-
patlles i, arribant a casa, convidaria els amics i els veïns dient-los: “Veniu a cele-
brar-ho: he trobat l’ovella que havia perdut”? Us asseguro que al cel hi haurà tam-
bé més alegria per un sol pecador convertit, que no pas per noranta-nou justos,
que no necessiten convertir-se.

»I si una dona tenia deu monedes de plata i en perdia una, ¿no encendria el
llum, i escombraria la casa, i la buscaria amb tot l’interès fins que la trobés? I quan
l’hagués trobada, ¿oi que convidaria les amigues i les veïnes dient-los: “Veniu a
celebrar-ho: he trobat la moneda que havia perdut”? Us asseguro que hi ha una
alegria semblant entre els àngels de Déu per un sol pecador convertit.»

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro del Éxodo (Ex 32,7-11.3-14)

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja del monte, que se ha per-
vertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del cami-
no que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran an-
te él, le ofrecen sacrificios y proclaman: “Éste es tu Dios, Israel, el que te sacó
de Egipto.”»

Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz.
Por eso, déjame: mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti
haré un gran pueblo.» Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por qué,
Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran
poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel, a quie-
nes juraste por ti mismo, diciendo: “Multiplicaré vuestra descendencia como las
estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra des-
cendencia para que la posea por siempre.”» 

Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su
pueblo.

◗◗ Salmo responsorial (50)

R. Me pondré en camino adonde está mi padre.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, / por tu inmensa com-
pasión borra mi culpa; / lava del todo mi delito, / limpia mi
pecado. R.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, / renuévame por dentro
con espíritu firme; / no me arrojes lejos de tu rostro, / no me
quites tu santo espíritu. R.
Señor, me abrirás los labios, / y mi boca proclamará tu ala-
banza. / Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; / un cora-
zón quebrantado y humillado, / tú no lo desprecias. R.

◗◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
Timoteo (1Tm 1,12-17)

Querido hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Se-
ñor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministe-
rio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un in-

solente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo
que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo
Jesús. 

Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo: que Cristo Jesús vino
al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se com-
padeció de mí: para que en mí, el primero, mostrara Cristo Jesús toda su pa-
ciencia, y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida
eterna. 

Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amén.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 15,1-10)

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a es-
cucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los
pecadores y come con ellos.»

Jesús les dijo esta parábola: «Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le
pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada,
hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros,
muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles:
“¡Felicitadme!, he encontrado la oveja que se me había perdido.” Os digo que
así también habrá mas alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta
que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.

»Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lám-
para y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la
encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: “¡Felicitadme!, he en-
contrado la moneda que se me había perdido.” Os digo que la misma alegría ha-
brá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.»

Concentrem-nos en la paràbola del
fill pròdig o, més ben dit, del pare prò-
dig en misericòrdia que no és, com se
sol dir, la paràbola d’una crisi sinó la
història d’un retorn. La primera escena
culmina en la decisió del jove de tornar
al pare i demanar-li perdó pel seu com-
portament. La segona escena presenta
el personatge central de la paràbola, el
pare ric en misericòrdia que mai no va
perdre l’esperança d’abraçar de nou el
seu fill. Des del dia en què aquest se’n
va anar de casa, cada vespre sortia a la
porta per veure si tornava. I quan un dia
el va veure tornar de lluny, va experi-
mentar el pas de la mor t a la vida, el
pas de la tristesa a la joia: havia retro-

bat el fill perdut. La tercera i última es-
cena de la paràbola descriu la reacció
del germà gran davant la festa de ben-
vinguda en què tots participen. Satisfet
de la seva honradesa i responsabilitat,
menysprea aquells que necessiten con-
ver tir-se. Incapaç d’entendre la mise-
ricòrdia del pare, li recorda tots els anys
de servei ininterromput. El pare l’escol-
ta i el convida a participar a la festa, a
compartir la seva alegria, a no ser fari-
seu de cor.

Acollir, perdonar, salvar és el que fa el
Pare amb nosaltres i el que nosaltres
hauríem de fer amb els nostres germans
i germanes.

Dra. Núria Calduch-Benages

L’Evangeli de la misericòrdia
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DIUMENGE XXIV DE DURANT L’ANY

Faç de Jesucrist. 
Fragment d’una pintura d’El Greco
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E l P. Lluís Duch, monjo de
Montserrat i antropòleg de la
religió, considera que els mitjans

de comunicació estan adquirint avui
cada cop més importància com a 
nova estructura d’acollida, en
detriment de les tres estructures
d’acollida clàssiques: codescendència
(família), coresidència (ciutat) i
cotranscendència (religió). Aquest
argument el desenvolupa a bastament
en el seu darrer llibre: Religió i
comunicació (Fragmenta Editorial).

Vostè lliga comunicació i ésser humà.
Per què sempre han d’anar de la mà?
Si no hi ha comunicació, que és al
mateix temps comunió i comunitat,
resulta totalment impossible la
constitució de l’ésser humà com a tal.
El procés d’humanització és —hauria
de ser— la conseqüència directa d’unes
transmissions basades en la comunicació
i no pas en la simple informació.

Quin paper juguen avui els mitjans de
comunicació, com a nova estructura
d’acollida?
En l’actualitat, els mitjans de
comunicació ocupen el lloc que 
abans posseïen les tres estructures
d’acollida clàssiques (família, ciutat i
religió). Al meu entendre, la raó
fonamental d’aquest fet deriva de la
plena confiança —molt sovint en
termes de simple credulitat— de què
disposen els mitjans de comunicació
entre una gran majoria dels nostres
conciutadans. Les tres estructures
d’acollida clàssiques, en canvi, 
més aviat desvetllen una forta
desconfiança entre un nombre 
creixent d’homes i dones. Caldria 
tenir molt present que sense
confiança l’existència humana,
individualment i col·lectiva, a tots 
els nivells, resulta pràcticament
invivible, inviable i violenta.

Quina diagnosi fa de la comunicació
eclesial?
Malgrat l’enorme cabal d’informació
segregat per les instàncies
eclesiàstiques, el meu diagnòstic és
més aviat negatiu. Hi manca el requisit
obligat de tota autèntica comunicació
–transmissió: la confiança en forma de
proximitat, misericòrdia i avivament 
de l’esperança per part d’innombrables
homes i dones en les cúpules
eclesiàstiques. Només tindran futur
—sobretot en un moment de crisi global
com l’actual— aquelles institucions
capaces de suscitar esperança, 
de crear llaços afectius i efectius i de
posar l’accent molt més en l’ètica 
que no pas en la moral.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ LLUÍS DUCH

ENTREVISTA

Religió i 
comunicació

12. c Diumenge XXIV durant l’any. El
Nom de Maria; Mare de Déu de Lluc, pa-
trona de Mallorca, i altres advocacions;
sant Guiu, pelegrí; beat Miró, prevere
agustinià, a Sant Joan de les Abadesses. 

13. Dilluns. Sant Joan Crisòstom (†407),
bisbe de Constantinoble i doctor de
l’Església; sant Felip, pare de santa
Eugènia.

14. Dimarts. Exaltació de la Santa
Creu, titular de la catedral de Barcelo-
na; sant Crescenci, noi mr., fill de sant
Eutimi; santa Ròsula, mr.

15. Dimecres. Mare de Déu dels Do-
lors; sant Nicomedes, mr.; santa Ca-
terina de Gènova, viuda. 

16. Dijous. Sant Corneli, papa (251-
253), i sant Cebrià (Cipriano), bisbe de
Cartago (249-258), mrs.; santa Edita,
vg., princesa; beat Víctor III, papa (1086-
1087). 

17. Divendres. Sant Robert Bel·larmi-
no (1542-1621), bisbe de Càpua i doc-
tor de l’Església, cardenal (jesuïta);
sant Pere d’Arbués, prev. i mr. a Sara-
gossa; santa Coloma, vg. i mr. a Còr-
dova; santa Ariadna, mr. 

18. Dissabte. Sant Josep de Cupertino
(1603-1663), prev. franciscà conven-
tual, patró dels astronautes; sant Fer-
riol, mr.; santa Sofia, mr.; santa Irene,
mr.

SANTORAL

Oriol: —Mare, de què em serveix creure
en Déu?
Gràcia: —No t’has de preguntar si és útil
o no ho és, perquè aleshores et relaciones
amb Déu per interès i res del que és inte-
ressat agrada a Déu. La pregunta que t’has
de fer no és què vols treure tu de Déu, si-
nó què vol Déu de tu.

—I què vol Déu de mi?
—Això no ho sé jo, fill.
—Ah no?
—No. Ho has de descobrir tu mateix. Déu ens ha regalat
el do de la vida, però la vida és missió, tasca. Tots estem
cridats a fer de la vida un projecte únic, a realitzar una
missió.
—Ah sí? I jo, quina missió tinc en el món?
—No t’ho puc respondre. Ho hauràs d’anar aclarint tu ma-
teix. Hauràs de fer silenci de tant en tant, escoltar la

Què vol Déu de mi?
Paraula de Déu, deixar que el mateix Déu et parli en la
teva interioritat i discernir què has de fer en el món.
—Però, quan ho tindré clar?
—No t’ho puc respondre tampoc. Hi ha persones que, es-
sent molt joves, ja saben què és el que Déu espera d’elles
i s’hi entreguen a cor què vols. D’altres, en canvi, es pas-
sen la vida cercant una resposta i no la troben.
—De veres, mare. No és injust això?
—Més que injust és un misteri. Déu crida tothom, però no
tothom el sent, no tothom l’escolta, no tothom el com-
prèn.
—I per què no crida més?
—No ho sabem. El fet és que tu ets en el món per realit-
zar alguna missió, però ningú no la pot saber de bell an-
tuvi. Ningú no pot respondre per tu.

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

DIÀLEGS SOBRE LA FE

La dignidad del débil

No tenemos que
olvidar que exis-
te una especial

dignidad del débil. Una
de las ideas más va-
liosas, tanto para el
progreso de la medici-
na como para la edu-

cación de cada ser humano, consiste
en comprender que las personas dé-
biles son importantes.

Pero el respeto a los débiles, y aquí
incluimos a los ancianos, sigue encon-
trando resistencia en el interior de ca-
da uno de nosotros y en el seno de la
sociedad. Hoy en día el rechazo de la de-
bilidad es aceptado y ejercido en una
escala sin precedentes.

En la tradición médica, ser débil era
condición suficiente para hacerse acree-
dor de respeto y protección. Hoy, en
ciertos ambientes, la debilidad es un
estigma que marca para la destruc-
ción.

Por desgracia, estas ideas han cala-
do en algunos sectores de la medici-
na, de tal manera que su fin exclusivo
ya no es tanto curar al enfermo o aliviar
sus sufrimientos y consolarle, sino res-
taurar un nivel exigente, casi perfecto,
de calidad de vida, para alcanzar una
sociedad eugenésica —etimológica-
mente, de bien nacidos—, fenómeno
que ya se ha intentado en otros mo-
mentos históricos, desde los griegos de
Esparta que despeñaban a los disca-
pacitados desde la cima de la Roca Tar-
peia, hasta los campos de exterminio
nazis que suspiraban por la raza aria.

Y, por tanto, no es descabellado pen-
sar que de seguir así las cosas, algún
hospital se pueda convertir en un sim-
ple taller de reparaciones y, al igual que
con los coches, se arreglan los desper-
fectos o se destina a la chatarra… 

Las personas mayores y los enfer-
mos terminales, incapacitados por el
deterioro físico y mental, merecen el mis-
mo cuidado y atención que los seres
que están iniciando sus vidas, con la
incapacidad propia de sus primeros
meses de existencia.

Dr. Paulino Castells
(Queridos abuelos, Ediciones Ceac. 

Estimats avis, Ed. Columna)

QUERIDOS ABUELOS

Per usar la significativa expressió d’Émile Poulat, el se-
gle XX ha estat «un segle sortit fora de Déu». Déu i l’Es-
glésia ja no són la màxima referència del viure col·lectiu

i personal: no s’inspiren en ells els comportaments públics i
privats. Però, a l’inici del segle XXI, ho podem dir: Déu no ha
sortit del cor i de la vida de no pocs cristians a Europa i al
món. El món ha sortit fora de Déu, però Déu no ha sortit de
la vida de nombrosos homes i dones. Religió privada? —t’es-

talona l’estudiós amb les seves definicions. Privada, sí, però no pas gaire si
mirem la vida de l’Església, comunitat en la societat en aquest inici de mil·lenni.

L’Església no ha sortit triomfant del segle XX, però sí vivent. El món ha sor-
tit fora de Déu, però Déu és en la vida dels cristians. Un segle que ha canviat
en profunditat la manera d’ésser cristians. S’ha perdut la nostàlgia d’un món
i d’un Estat cristians, perquè ja no ho seran mai més: això és un punt perdut
en l’espai sideral que no retorna. Però no s’ha perdut la fe, transmesa a través
de comunitats vivents, pròsperes, oprimides, cansades, dinàmiques, sofrents,
adormides… Comprenc millor per què, en el darrer balanç del seu pontificat,
Pau VI quasi es limità —entre moltes de les coses que podia recordar com a
fets positius— a dir amb Pau l’apòstol: fidem servavi («he conservat la fe»). 

S’ha conservat la fe passant per aquest segle tan diferent dels que l’han
precedit. El Concili Vaticà II ajudà a comprendre la gran transformació del se-
gle XX no pas com a espoliació o malaltia o decadència. El Vaticà II ha il·lumi-
nat la transició i ha donat una perspectiva per al demà.

L’herència del segle XX no és la d’un cristianisme triomfant, omnipresent,
arrogant, sinó la d’una força dèbil o, si ho preferim, humil, davant i dintre d’un
món gran, bell i contradictori. Potser ens tempta la por. I per això Joan Pau II,
a l’inici del seu pontificat, captà un problema decisiu del món cristià, la temp-
tació de la por.

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

Força i debilitat dels cristians
DÉU NO TÉ POR
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PALABRA Y VIDA

tuales y pastorales. La visita del Santo Padre a una
diócesis y a una ciudad es algo extraordinario, ya que
él no puede viajar a todas las diócesis del mundo.

No podemos dejar pasar la visita del Santo Padre
como si fuera un acontecimiento ciudadano más. Por
ello, la diócesis ha preparado unas catequesis o unos
temas de reflexión de los que se ha hecho amplia
divulgación, y que han de ser una ayuda para esta
preparación espiritual de la visita. Se ha dicho que la
visita del Papa es un desafío para la Iglesia de Barce-
lona. Y todos hemos de disponernos para responder
bien a este desafío.

Por ello debemos prepararnos intensamente y he-
mos de enmarcar esta santa visita con toda la pastoral
ordinaria que estamos realizando día tras día en nues-
tra diócesis, en las parroquias y en las instituciones
eclesiales. Y deseamos que toda Cataluña y España
entera se sientan implicadas en esta visita del Papa
para la dedicación del templo de la Sagrada Familia.

El día 7 del próximo mes de noviembre se cumpli-
rán los veintiocho años de la visita del Papa Juan
Pablo II a Barcelona y a Montserrat, y concretamen-

Cuando llegamos a mediados de septiembre to-
do vuelve a la normalidad, después del parén-
tesis estival. La vuelta de los niños al colegio,

marca también la vuelta a la normalidad en la vida de
las familias. Y otro tanto sucede en la vida de las
parroquias, de los movimientos, de las escuelas cris-
tianas y de las otras instituciones de la Iglesia.

Empieza un nuevo curso, y empieza cuando faltan
menos de dos meses para acoger, los próximos 6 y
7 de noviembre, la visita apostólica que el Santo Pa-
dre hará a Barcelona para la dedicación del templo de
la Sagrada Familia. En estos dos meses hemos de in-
tensificar nuestra preparación.

Me parece que la visita apostólica del Papa es lo
suficientemente importante, como acontecimiento es-
piritual, para que marque el tono del reemprender las
actividades religiosas y pastorales de toda la dióce-
sis. ¿Cómo debemos prepararnos para la venida del
Santo Padre?

En primer lugar, con una actitud de agradecimien-
to a Benedicto XVI y con una plegaria constante pa-
ra que esta visita del Papa dé muchos frutos espiri-

te también al templo de la Sagrada Familia. Fue el
mismo día y el mismo mes del año 1982. Ahora reci-
biremos con gozo a su sucesor.

Pienso que el Santo Padre nos dará lo que es pro-
pio de su ministerio como sucesor del apóstol Pedro:
nos confirmará en la fe. Él tiene una misión muy es-
pecial al servicio de toda la Iglesia y, por tanto, con-
tribuirá a enriquecernos con la catolicidad que ha de
vivir siempre la Iglesia diocesana entera.

Por otra parte, la solicitud del Papa hacia todas las
Iglesias debiera hacer crecer en nosotros el espíritu
misionero dentro de casa y cara a los países de mi-
sión. La visita del Papa puede suscitar nuevas voca-
ciones misioneras entre los sacerdotes y los laicos.
Y sin duda reafirmará la romanidad de nuestra archi-
diócesis y de Cataluña, que ha de ser una caracte-
rística nuestra para ser fieles a nuestra identidad. No
podemos olvidar que en la versión catalana del Credo
proclamamos que creemos en la Iglesia, católica,
apostólica y «romana».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Inicio de curso y visita del Santo Padre

A G E N D A
◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Parròquia de Sant Pere Nolasc (Pl.
Castella 6). Novena a la Mare de Déu
de la Mercè del 15 al 23 de setembre.
A les 19.30 h celebració mariana i a
les 20 h missa concelebrada. Dia 23,
misses vespertines a les 20 i a les 24
h. Aquesta última en commemoració
de la vinguda de la Mare de Déu a Bar-
celona per fundar l’Orde de la Mercè,
presidida pel P. Provincial. Dia 24, eu-
caristies a les 11, 12, 13 i 19.30 h. El
cambril de la Mare de Déu estarà obert
els dies 23 i 24.

Eucaristia en el «Dia Mundial de l’Al-
zheimer». Presidida per Mn. Josep M.
Forcada, el proper diumenge dia 19
de setembre (11.30 h), a l’església de
l’Hospital de Sant Pau (entrada pel car-
rer Pare Claret). L’Associació de Fami-
liars amb Alzheimer de Barcelona or-
ganitza la celebració, a la qual totes
les persones sensibilitzades amb el
món dels malalts hi són invitades.

◗ PELEGRINATGE

Peregrinación a Tierra Santa y Petra.
Del 11 al 20 de octubre, organizado
por «Sagrat Cor del Tibidabo». Informa-
ción e inscripciones: Tibidabo, tel. 934
175 686 y 934 174 904; o Viajes Ma-
gister, tel. 934 879 423.

◗ BREUS

La Llar del Sant
Crist d’Igualada
visita la catedral.
El dijous dia 8 de
juliol un grup de 70
persones, entre
les quals hi havia
força ancians i per-
sones amb disca-
pacitats, acollits a la Llar del Sant Crist
d’Igualada, varen visitar la catedral de
Barcelona. Foren acollits i acompanyats
pels canonges Josep M. Martí Bonet i
Josep Vives, i també per alguns mem-
bres de l’equip de monitors i volunta-
ris que acullen els grups que visiten la
nostra seu.

PREPAREM LA VISITA DEL
SANT PARE

8. Mons. Jaume Traserra, 
bisbe de Solsona: 

«Aquesta visita contribuirà 
a donar a conèixer al món 

la figura de Gaudí»

«La dedicació del
temple de la Sagra-
da Família, a Barce-
lona, serà un mo-
ment privilegiat per
escoltar la veu del
Sant Pare sobre te-
mes tan importants
com la fe en la societat actual, la fa-
mília cristiana i les relacions entre fe
i cultura, i entre teologia i art.

En quina mesura aquesta visita
pot contribuir a un major coneixe-
ment d’Antoni Gaudí com a exem-
ple excel·lent del diàleg entre fe i
cultura?
Sens dubte contribuirà a donar a
conèixer al món la figura del genial
arquitecte i d’un cristià exemplar
com fou Gaudí. L’any 1915, el nunci
del Sant Pare a Espanya, Francesco
Ragonesi, després d’escoltar dels
llavis de Gaudí el projecte del tem-
ple, li va dir entusiasmat: «Vostè és
el Dant de l’arquitectura». Ara serà el
mateix Sant Pare qui tindrà el goig
de dedicar a Déu aquesta catedral
del segle XXI, única en el món.

Com valora la recent visita del car-
denal Bertone?
El cardenal Bertone coneix i aprecia
Montserrat i Catalunya. Així ho ma-
nifestà als fidels de Solsona, quan
vàrem anar a Roma amb motiu del pe-
legrinatge diocesà. Considero molt
positiva la seva presència a Barcelo-
na, Igualada i Montserrat, perquè és
una oportunitat per conèixer millor i
de prop les persones, institucions
i diòcesis del nostre país.

(Fragment traduït de les declaracions 
a la periodista Maria Paz López, 

La Vanguardia, 11.07.2010)
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12. Testimoni final

En acabar la col·lecció de records i imatges de la Rosa, pen-
so que cal que manifesti què ha representat per a mi la
vida i sobretot la malaltia i la mort de la meva filla. Since-

rament, jo no sóc el mateix, la seva empremta m’ha il·luminat el
camí. Sempre he tingut fe i he procurat educar els meus fills en
la fe, però al final de la jornada han estat ells els qui m’han re-
educat; i sobretot ella, que no sols ho ha fet amb mi sinó amb
tots nosaltres.

El fet d’haver complert 80 anys fa que molts me’n parlin i, com que gràcies a
Déu em trobo bé, em van preguntar quin era el meu secret; i jo els vaig contes-
tar: «Estimar Déu sobre totes les coses.» Estic segur que això, que em va sortir
espontàniament, m’ho va dictar ella. I ara, quan hi penso amb més deteniment,
entenc que és el veritable secret de la nostra existència. Estimar és donar-se i, per
tant, no és mai incompatible amb els altres amors; i si ho fos ja no ens convé de
cap de les maneres. Si en l’amor busquem sobretot plaer, comoditat, fama o qual-
sevol altre ingredient egoista, tinguem present que no és amor.

Si estimem Déu sobre totes les coses, el primer que farem és confiar en Ell i
el protagonista de la nostra vida ja serà Jesús, no nosaltres. El món actual vol
suprimir Déu i ens diu que la veritat és la nostra veritat, amb la qual cosa queda
clar que aquesta asseveració és mentida.

El que he après de la Rosa és que es pot parlar amb tothom, escoltar i fins i tot
acompanyar, però sempre tenint ben present que el nostre camí és el que ens ha
ensenyat el Senyor: «Estimeu-vos els uns als altres», però a Déu sobre totes les
coses. No és un camí fàcil però molt més difícil és el que ens ofereix el món, que
ens el pinta de color rosa i està corromput per dintre.

Per tant, acabaré amb un salm que li agradava molt a la Rosa: «Confia en el Se-
nyor, sigues valent.»

Joan Deulofeu

◗ LLIBRES

L’Evangeli i l’Església catòlica, per
Arthur Michael Ramsey (Facultat de
Teologia de Catalunya i Editorial Pòrtic,
Barcelona 2010, 320 pàgines). El Dr.
Ramsey fou el centè arquebisbe de
Canterbury i cap de la Comunió angli-
cana. Abans de ser arquebisbe fou un
acreditat professor de teologia. Aquest
llibre el publicà l’any 1936, essent bis-
be de York. Hereu del Moviment d’Ox-
ford, en el qual destacà John Henry
Newman, el Dr. Ramsey se significà en
el camp ecumènic. Participà en as-
semblees del Consell Mundial de les
Esglésies, instituí, amb el patriarca de
Constantinoble Atenàgoras, el diàleg
anglicano-ortodox, i de la trobada amb
el Papa Pau VI (1966) sorgí la comis-
sió internacional de teòlegs catòlics i
anglicans. El llibre és el volum sisè de
la col·lecció «Clàssics cristians del se-
gle XX».

Recordem que aquesta col·lecció ha
publicat aquests cinc volums:
1. Dietrich Bonhoeffer, Cartes des de
la presó.
2. Yves Congar, Un poble messiànic.
3. J. Maragall, C. Cardó, J.B. Manyà i B.
Xiberta, Pensament cristià i Catalunya.
4. Hans Urs von Balthasar, Qui és un
cristià?
5. Vladimir Lossky, Teologia mística de
l’Església d’Orient.

Pètals del meu cor. Llibre de Mn. Joa-
quim Vives i Aragó, editat per Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 184
pàgines. Mn. Vives, que és rector de la
parròquia barcelonina de Sant Miquel
dels Sants, celebra aquest any les se-
ves noces d’or sacerdotals. Per aquest
motiu ofereix en aquest llibre les se-
ves vivències i les seves creacions en
els camps de l’apostolat, la poesia i la
música, amb les composicions que ha
fet durant mig segle.

ROSA DEULOFEU EN EL MEU RECORD


