
E stem celebrant l’Any de la Fe, que es va iniciar amb motiu
d’haver-se acomplert, l’any passat, els 50 anys de l’inici del
Concili Vaticà II. Són del beat Joan Pau II aquestes paraules:

«Sento més que mai el deure d’indicar el Concili com la gran gràcia
de la qual l’Església s’ha beneficiat en el segle XX». I són del seu suc -
cessor, Benet XVI,
aquestes altres: «Si
el llegim i acollim
guiats per una her-
menèutica correc-
ta, pot ser i esdeve-
nir cada cop més
una gran força per
a la renovació sem-
pre necessària de
l’Església.»

En aquest breu
comentari voldria
fer un record del dos
Pa pes del Concili:
el beat Joan XXIII i el
seu successor, Pau
VI. Celebrem també mig segle d’uns esdeveniments relacionats amb
aquests dos grans pontífexs romans del segle XX.

El 3 de juny de 1963 moria Joan XXIII, quan tot just havia comen -
çat el Concili Vaticà II, que només havia celebrat la primera sessió
i li quedava molta feina per fer. Uns dos mesos abans, el dia 11 d’a -
bril d’aquell any de 1963 —ara fa 50 anys— el bon Papa Joan ha-
via publicat la seva encíclica Pacem in terris, un veritable testament
seu a l’Església i al món, amb aquest document dedicat als drets
hu mans i a la pau.

E l Sant Pare que va tenir la inspiració de convocar el Concili,
di  rigia aquesta encíclica «sobre la pau entre tots els pobles
que ha de fonamentar-se en la veritat, la justícia, l’amor i la

llibertat» i que adreçà a tots els bisbes, els fidels de tot el món i
—significativa novetat— també «a tots els homes de bona voluntat». 

El 21 d’aquell juny en que moria Joan XXIII —per tant ara fa tam-
bé mig segle— era elegit Pau VI, que tingué la missió de continuar
el Concili i portar-lo a bon port. Ell va tenir la tasca de cloure el Con -
cili i de començar la seva aplicació. Foren un temps de moltes no-
vetats i de fruits, però també un temps de dificultats, tensions i so-
friments. A Pau VI li va tocar dirigir l’Església catòlica en els difícils
anys successius al Concili. 

Pau VI va inaugurar el viatges del Sant Pare a diversos països del
món, una pràctica que ha esdevingut habitual ens els Papes que l’han
succeït. El 10 de desembre passat Benet XVI aprovà el decret de
les «virtuts heroiques» del Papa Montini, primer pas cap a la seva
beatificació. D’aquesta manera, els dos Papes del darrer Concili són
proposats a tots els fidels com a models de vida cris tiana. Aquella
vida cristiana que el Concili Vaticà II va voler envigo-
rir i impulsar i que estem cridats a continuar sota el
guiatge del nou Sant Pare.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Els Papes del Concili Vaticà II
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PARAULA I VIDA

Entre nosaltres, amb nosaltres,
amb Jesús

U ns joves esposos, després
d’uns anys de matrimoni sen -
se perspectives de descen -

dència, decidiren adoptar un infant
en un país africà. Després de seguir
el procés legal, aconseguiren fer
realitat l’adopció. Uns mesos des-
prés, quan la filla encara no havia
fet un any, el dia del bateig, en aca -
bar la celebració religiosa, la ma-
re s’adreçà als presents amb aques -
tes paraules: «El dia que ens vàrem
casar us agraírem el vostre acompa -
nyament en la infantesa i la joven tut,
les vostres paraules i el tes ti mo ni,
així com el fet que ens ajudés siu a
créixer i madurar. Avui volem reite-
rar-vos l’agraïment: gràcies per com
ens heu fet costat en aquest llarg i
dur camí de l’adopció. Hem passat
moments molt difícils, hem plorat,
ens hem il·lusionat, hem tingut por...
Però sempre, sempre, per riure o
per plorar, per consolar-nos i enco -
ratjar-nos, us hem tingut al costat,
i sabem que molts heu pregat per
nosaltres.»

«Us en volem donar les gràcies.
També a la que ja és la nostra filla:
ara no entens res del que els pares
et volem dir. Quan siguis més gran,
llegiràs aquestes ratlles i confiem
que et sentiràs contenta de tenir-nos
de pares i de ser la persona que ets.

Gràcies per fer-nos les coses tan fà -
cils i per estimar-nos sense cap por
des del primer dia que vas arribar
a la nostra família. Sabem que per a
tu era molt difícil tornar a estimar;
tenies por d’un nou abandonament;
però, així i tot, des del moment que
et tinguérem en els nostres bra ços,
ens vas mirar i abraçar i, sense un
plor, mirant-les amb afecte, t’acomia -
dares de les persones que havien
tingut cura de tu fins aquell mo ment.
Ens obrires el cor i ens començares
a estimar. Amb tu hem descobert la
joia de ser pares. En donem gràcies
a Déu i li demanem que ens acom-
panyi i ajudi en aques ta responsabi -
litat, que assumim con fiant, també,
que ens continuareu fent costat». 

La celebració del baptisme és ple -
na de símbols de la irrupció i pro tec -
 ció de Déu en la vida de l’infant: la
pa raula, el vestit blanc, la llum, l’ai -
 gua... i el compromís de la comuni-
tat que acull una nova criatura entre
els creients amb gran alegria. En
aquest entorn joiós, esperen els es -
 posos que la se va filla desenvolu-
pi el do de la fe. «Jesús [...] els di-
gué: Deixeu que els infants vinguin
a mi [...] i els pre nia en braços i els
beneïa tot imposant-los les mans»
(Mc 10,14.16).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

El papa Francesc s’encomana 
a la Mare de Déu de Lourdes

◗ El Papa Francesc prega da-
vant de la reproducció de la gru -
ta de les aparicions de la Mare
de Déu de Lourdes que hi ha al
Vaticà. Amb aquesta fotografia
poc divulgada volem recordar
que ahir, a Catalu nya, vàrem ce-
lebrar la festa de la Mare de Déu
de Mont ser rat i que el proper
dimecres comencem el mes de

maig, tradicionalment dedicat a Santa Maria, amb actes de devoció i lloan -
ça, entre els quals excel·leixen l’Ave Maria, la Salve Regina i el Rosari.
La devoció del nou Sant Pare a la Verge Maria es manifestà l’endemà de
la seva elecció amb la visita que va fer a la basílica romana de Santa Ma -
ria Major, per encomanar el seu pontificat a la Salus Populi Romani, una
icona de Maria molt venerada pels romans.

Joan XXIII i Pau VI, els dos Sants Pares del Concili
Va ticà II
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Amb els anys, la fe de
l’exdirector general 
de la UNESCO i president

de la Fundació Cultura de Pau,
Federico Mayor Zaragoza, 
ha evolucionat «del com sóc 
al qui sóc, del jo al nosaltres». 
A la pregunta de per què li 
està més agraït a Déu, respon: 
«Del misteri de l’existència». 
La lliçó inaugural de la Fundació
Joan Maragall es va titular
«Humanisme i cultura de pau,
claus per a un canvi d’època.»

Per què creu en Déu?
Perquè no tinc resposta a les
preguntes essencials i tinc 
la facultat distintiva de pensar,
imaginar, crear. Déu és
inintel·ligible i indemostrable.
Si es pogués demostrar que
existeix o que no existeix,
l’existència humana quedaria
condicionada, limitada.
L’espècie humana tindria 
unes capacitats exclusives 
de les que no podria gaudir. 
El do suprem és la llibertat.

Com sintetitzaria la seva lliçó
a la Fundació Joan Maragall?
Ho puc resumir amb uns
fragments del Cant Espiritual
de Joan Maragall: «Ja ho sé
que sou, Senyor, però on sou,
qui ho sap?»; «I quan vingui
aquella hora de temença en
què s’acluquin aquests ulls
humans, obriu-me’n, Senyor,
uns altres de més grans...»

Què va voler transmetre?
Els grans dons de la llibertat 
i de l’esperança... Falta camí,
però per primera vegada
l’humanisme pot deixar de ser
quelcom minoritari i retòric per
ser comportament diari, basat
en l’amor. Per primera vegada
des de l’origen del temps, avui
la humanitat pot saber què passa
al món, pot comparar, pot
apreciar el que tenim uns en
veure les precarietats de molts
d’altres. I es pot expressar
lliurement. I l’equitat de gènere
augmenta progressivament...

Òscar Bardají i Martín

◗ FRANCISCO MAYOR ZARAGOZA

Del com sóc 
al qui sóc

QUÈ ÉS LA PERSONA HUMANA

Un cor de carn, amarat
per l’Esperit Sant

D éu, per Crist, s’inclina sobre nos -
altres perquè ens estima i, fruit
d’aquesta estimació, és la co-

municació del do de l’Esperit que ens
dóna un cor nou —el cor de pedra que
teníem se’ns canvia en cor de carn—

i ens afaiçona a semblança de Jesucrist.
La vida cristiana seria impossible sense la comu-

nicació de l’Esperit Sant de Déu al cor humà. Déu ens
fa entrar en la seva vida —incoativament en aquest
món— pels dons i els fruits de l’Esperit Sant. Déu
Pare i Jesucrist ens donen la saviesa, l’enteniment,
el consell, la ciència (el sentit de les coses de Déu),
la fortalesa, la paciència, la pietat i la reverència i ado -
ració de Déu, que són els dons de l’Esperit. Aquests
dons, gràcies a la nostra col·laboració amb Déu que
ens crida i se’ns comunica, fan florida amb els fruits
de l’Esperit, que són: Amor, joia i pau, grandesa d’à-
nima, bondat i benvolença, confiança, mansuetud i
domini d’un mateix (Ga 5,22). 

Per què cal un Poble de Déu? Des de la figura d’A -
braham, Déu mostra que no desitja una societat anò-
nima de consciències ètiques o de creients, com se-
gurament imaginava la Il·lustració, sinó un Poble visi ble
que reflecteixi la compassió de Déu. Segons la di ta de
Jesús: «Sigueu misericordiosos com el meu Pare
és misericordiós». Novament em ve a la ment la cèle -
bre afirmació de Gregori de Nacianz: «Proposeu-vos
d’i mitar l’equitat de Déu i no hi haurà pobres.» 

Dr. Josep M. Rovira Belloso
(Déu fa créixer les persones, 

Edicions Saragossa, Barcelona 2012)

Nous llenguatges 
i espais d’acollida

LES NOVES ESPIRITUALITATS

E l cristianisme ha acumulat al llarg
dels segles ritus, símbols i parau -
les que en reflecteixen l’evolució

històrica. Es tracta d’un llegat al qual no
es pot renunciar, però no es pot obviar
que en oca sions esdevé un obstacle. 

Cal actualitzar el significat dels mites i dels sím-
bols. Un altre àmbit destacable és el cos. Cal recon-
ciliar-nos- hi per acceptar-lo com un do i usar-lo com
una eina espiritual. Les emocions són un altre ele-
ment important. La societat actual pateix una greu in -
flació emocional. El cristianisme pot aportar una gran
experiència en la identificació de les pròpies emo-
cions, en l’aprenentatge de la seva gestió i en el des -
envolupament de la motivació.

Atès que vivim immersos en la cultura del lleure,
és també imprescindible recuperar el sentit de la fes-
ta, un dels aspectes d’origen cristià que més s’ha se -
cularitzat. Potser el cristianisme ha perdut massa
la dimensió festiva de la fe. El que és propi de la fe
cristiana és l’alegria de la salvació; per tant, s’ha de
celebrar dignament. En una societat en procés de des -
vertebració, la gent reclama comunitats obertes, es-
pais acollidors. El cristianisme hauria d’assumir la
ne cessitat de disposar de punts de trobada per po-
der-ho fer.

Josep Otón
(El reencantament postmodern, 

Ed. Cruïlla-Fundació Joan Maragall, 
Barcelona 2012)

Com pregar (2)

LEX ORANDI, LEX CREDENDI

LECTURES MISSA DIÀRIA

I SANTORAL

29. Dilluns [(litúrgia hores: 1a setm.): 1Jn 1,5-
2,2 / Sl 102 / Mt 11,25-30]. Santa Caterina
de Sena (1347-1380), vg. terciària dominica-
na, doctora de l’Església i copatrona d’Europa.

30. Dimarts [Ac 14,19-28 / Sl 144 / Jn 14,27-
31a]. Sant Pius V (1504-1572), papa (1566, do -
minicà); sant Josep-Benet Cottolengo, prev., fund.

1. Dimecres [Ac 15,1-6 / Sl 121 / Jn 15,1-8].
Sant Josep, obrer; sant Jeremies, profeta (s. VII-
VI aC); sant Orenç, bisbe; sant Teodard, bisbe.

2. Dijous [Ac 15,7-21 / Sl 95 / Jn 15,9-11]. Sant
Anastasi (295-373), bisbe d’Alexandria i doctor
de l’Església; Mare de Déu d’Araceli.

3. � Divendres [1Co 15,1-8 / Sl 18 / Jn 14,6-14].
Sant Felip (de Betsaida) i sant Jaume (anome-
nat el Menor, parent de Jesús, bisbe de Jerusa -
lem, †62), apòstols.

4. Dissabte (� Barcelona, Catedral) [Ac 16,1-
10 / Sl 99 / Jn 15,18-21]. Sant Silvà, bisbe i
mr.; sant Florià, mr.; sant Gotard, bisbe.

5. c Diumenge vinent, VI de Pasqua [(litúrgia
hores: 2a setm.): Ac 15,1-2.22-29 / Sl 66 / Ap
21,10-14.22-23 / Jn 14,23-39]. Sant Àngel de
Sicília, prev. carmelità; sant Amador, prev. i mr.;
sant Martí de Finojosa, bisbe.

Accés al Breviari

E l cristià és un oient de la Paraula, de
la Paraula escrita en la Bíblia i també
de la Paraula vivent que es manifes-

ta en la realitat quotidiana. Déu es mani-
festa en els esdeveniments de la pròpia
vi da i l’orant és convidat a esbrinar el seu

sig nificat: «Maria guardava tots aquests esdeveniments
en el seu cor i els meditava» (Lc 2,19).

Meditar i assaborir en el propi cor allò que Déu m’ha vol -
gut dir en els esdeveniments de la meva vida és una ma -
nera excel·lent d’escoltar la seva Paraula. Dedicar una
estoneta al dia, potser abans d’anar a dormir, per reme-
morar el sabor que m’han deixat les meves actituds, el
que m’han fet les persones, allò que m’ha afectat..., pot
ser una forma molt senzilla i profunda de sondejar el pas
de Déu per la meva vida. I també una forma d’adquirir
saviesa per copsar allò que realment és bo i allò que no
em fa bé. També és bo, quan fem un temps més llarg de
recés, sense presses, recordar els cinc o deu darrers anys
de la meva vida i rememorar el que Déu m’ha fet viure,
les experiències que m’han marcat, i cercar en oració el
seu significat.

Si Déu ens ha creat per amor i per a l’amor, vol dir que
sols l’amor ens construeix i el seu contrari ens destrueix.
Tot el que vagi en la línia de l’amor, la compassió, el per-
dó, ressonarà en el meu cor amb vibracions de pau, de se -
renor, de joia; i tot el que vagi impregnat d’egoisme, or gull
o ressentiment, desafinarà en el meu ésser deixant sen-
timents de neguit, torbació, tristor... Tot allò que em dei-
xa veritable pau és de Déu, i el que em deixa neguit o por
no és de Déu, fora del cas que la meva vida estigui molt
en pecat, llavors l’Esperit de Déu em punxarà i em farà
sentir mala consciència i neguit.

Fra Josep Manuel Vallejo, caputxí



COMENTARI

DIUMENGE V DE PASQUA

◗ Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (Ac 14,21b-27)

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a An -
tioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la
fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de
Dios. 

En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los en -
comendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y lle-
garon a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarca -
ron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios,
a la misión que acababan de cumplir. 

Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho
por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la
fe.

◗ Salmo responsorial (144)

R. Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi
rey.

El Señor es clemente y misericordioso, / lento a la cólera
y rico en piedad; / el Señor es bueno con todos, / es cari-
ñoso con todas sus criaturas. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / que te ben-
digan tus fieles; / que proclamen la gloria de tu reinado, /
que hablen de tus hazañas. R.

Explicando tus hazañas a los hombres, / la gloria y majes-
tad de tu reinado. / Tu reinado es un reinado perpetuo, / tu
gobierno va de edad en edad. R.

◗ Lectura del libro del Apocalipsis (Ap 21,1-5a)

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el
primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi
la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada
por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y es-
cuché una voz potente que decía desde el trono: «Esta es la morada de
Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y
Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus ojos.
Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque el primer mun-
do ha pasado.» Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Todo lo hago
nuevo.»

◗ Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 13,31-33a.34-35)

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el
Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará.

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un manda -
miento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he amado, amaos
también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que sois
dis cípulos míos será que os amáis unos a otros.»

D ijous Sant, l’evangeli de la
ce lebració vespertina d’in-
troducció a la Passió del Se -

nyor ens recordava que Jesús, «que
sem pre havia estimat els seus en
el món, ara els demostrà fins a

quin punt els estimava» (Jn 13,2). Aquest amor
es mostra en la institució de l’eucaristia.

El fragment evangèlic d’avui està extret de la
continuació de l’evangeli del Dijous Sant. En ell,
l’evangelista contraposa el temps present i el
temps futur. El temps present ja s’acaba: «És
per poc temps que encara estic amb vosaltres».
És el temps de la predicació de Jesús que arri-
ba a la fi, perquè la seva Hora ja s’acosta. Està
a punt d’inaugurar-se el temps futur.

El temps futur està marcat per la glorificació
de Jesucrist i per l’actuació dels deixebles. El
Fill de l’home és glorificat en la creu, quan ofre-
na la seva vida per tots nosaltres, com un ve ri -
ta ble anyell pasqual, des d’on alena el seu Es -
pe  rit, mentre del seu cor obert flueixen l’aigua i
la sang dels sagraments cristians. Constitueix
la glorificació del Pare en el Fill i del Fill en el Pa -
re, perquè tots dos són u, com ens deia l’evan -
ge li de diumenge passat. I això s’esdevindrà ben
aviat.

D’altra banda, el temps futur és també el
temps de l’Església, de la comunitat de deixe-
bles. És el temps d’obrar el que Jesús mateix
ha fet fins ara: estimar-nos. Per això Jesús ens
dóna un manament nou: el d’estimar-nos, tal com

ell mateix ens ha estimat. És més, aquesta es-
timació esdevindrà el signe distintiu del grup de
deixebles.

L’amor, a la tradició bíblica, no és un senti-
ment del cor, és un compromís de la persona que
perdura més enllà dels sentiments variables de
la vida. 

El compromís salvífic de Déu envers el seu po -
ble s’ha fet palès en el compromís de Jesús a
favor del Regne per tots nosaltres, i aquest ma -
teix compromís és la missió que hem rebut en-
tre tots de part d’ell. La Pasqua del Ressuscitat
es projecta en l’amor mutu dels cristians al llarg
dels segles. 

Jordi Latorre, SDB

Per l’estimació us coneixeran
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◗ Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 14,21b-27)

En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a Iconi i a An -
tioquia. Confortaven els convertits de nou i els exhortaven que es man-
tinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al Regne de Déu
hem de passar per moltes tribulacions. Ordenaren preveres en cadas-
cuna de les comunitats, i amb pregàries i dejunis els encomanaren al
Senyor, en qui havien cregut. Continuaren el seu viatge a través de Pi -
sídia i arribaren a Pamfília. Després d’anunciar a Perga la paraula, bai-
xaren a Atàlia, i d’allà se’n tornaren per mar a Antioquia, des d’on la co -
munitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè duguessin a terme
l’obra que acabaven d’acomplir. Així que arribaren, reuniren la comuni -
tat per anunciar-los tot el que Déu havia fet junt amb ells, i que Déu ha-
via obert les portes de la fe als qui no són jueus.

◗ Salm responsorial (144)

R. Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.

El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, gran
en l’amor. / El Senyor és bo per a tothom, / estima entra -
nya blement tot el que ell ha creat. R.

Que us enalteixin les vostres criatures, / que us beneeixin
els fidels; / que proclamin la glòria del vostre Regne / i par-
lin de la vostra potència. R.

Que facin conèixer als homes les gestes del Senyor, / la
mag nificència gloriosa del seu Regne. / El vostre Regne s’es -
tén a tots els segles, / el vostre imperi, a totes les ge ne ra -
cions. R.

◗ Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan (Ap 21,1-5a)

Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la
terra d’abans havien desaparegut i de mar ja no n’hi havia. Llavors vaig
veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem,
abillada com una núvia que s’engalana per al seu espòs, i vaig sentir
cap a l’indret del tron una veu forta que cridava: «És el tabernacle on
Déu es trobarà amb els homes. Viurà amb ells, ells seran el seu poble
i el seu Déu serà Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà totes les llàgrimes
dels ulls i no existirà més la mort, ni dol, ni crits, ni penes. Les coses
d’abans han passat». Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo faré que tot
sigui nou.»

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 13,31-33a.34-35)

Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué: «Ara el Fill de l’ho -
me és glorificat, i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, és
que també Déu el glorificarà en Déu mateix, i el glorificarà ben aviat.

Fillets, és per poc temps que encara estic amb vosaltres. Us dono un
manament nou: que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he es-
timat, estimeu-vos també vosaltres. Per l’estimació que us tindreu en -
tre vosaltres tothom coneixerà si sou deixebles meus.»

La faç de Jesucrist. De tall del
Tríptic de la Santa Cena, obra
de Joan de Borgonya. Sa gris-
 tia de la catedral de Toledo
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sus comienzos, pues sólo había celebrado la
primera sesión y le quedaba mucho trabajo.
Unos dos meses antes, el 11 de abril de aquel
mismo año 1963 —de ello se cumplen los 50
años— el buen Papa Juan había publicado su
encíclica Pacem in terris, un auténtico testa-
mento suyo a la Iglesia y al mundo, con este
documento dedicado a los derechos humanos
y a la paz.

El Papa que tuvo la inspiración de convocar
el Concilio dirigió esta encíclica «sobre la paz en -
tre todos los pueblos, que ha de fundamentar -
se en la verdad, la justicia, el amor y la libertad»
y que dirigió a todos los obispos, a los fieles de
todo el mundo y —significativa no vedad— «a
todos los hombres de buena voluntad».

El día 21 de aquel mes de junio en que mu -
rió Juan XXIII —por tanto se cumple también
de ello el medio siglo— era elegido Pablo VI,
que tuvo la misión de continuar el Concilio y
llevarlo a buen puerto. A él le correspondió la

E stamos celebrando el Año de la Fe, que
se inició con motivo de haberse cumpli -
do, el año pasado, los 50 años del co-

mienzo del Concilio Vaticano II. Son del bea-
to Juan Pablo II estas palabras. «Siento más
que nunca el deber de señalar el Concilio co-
mo la gran gracia de la cual la Iglesia se ha be -
neficiado en el siglo XX». Y su sucesor, Bene -
dicto XVI, escribió estas otras palabras: «Si lo
leemos y acogemos guiados por una herme-
néutica correcta, el Concilio puede convertir-
se cada vez más en una gran fuerza para la re -
novación siempre necesaria de la Iglesia.»

En este breve comentario deseo dedicar
un recuerdo a los dos Papas del Concilio: el
bea to Juan XXIII y su sucesor, Pablo VI. Se cum -
ple también el medio siglo de unos aconteci-
mientos relacionados con estos dos grandes
pontífices del siglo XX.

El 3 de junio de 1963 moría Juan XXIII, cuan -
do el Concilio Vaticano II estaba todavía en

Los Papas del Concilio Vaticano II
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tarea de clausurar el Concilio y de comenzar su
aplicación. Fueron tiempos de muchas noveda -
des y de no pocos frutos, pero también tiem -
pos de dificultades, tensiones y sufrimien t os.
Pablo VI tuvo que dirigir la Iglesia católica en
los difíciles años que siguieron al Con cilio.

También fue Pablo VI quien inauguró los via -
 jes del Papa a diversos países del mundo, una
práctica que se ha convertido en habitual en
los Papas que le han sucedido. El pasado 10
de diciembre, Benedicto XVI aprobó el decre-
to de las virtudes heroicas del Papa Mon tini,
pri mer paso hacia su beatificación. De esta ma -
 ne ra, los dos Papas del último conci lio son pro -
puestos a todos los fieles como modelos de vi da
cristiana. La vida cristiana que el Conci lio Va ti -
cano II quiso revitalizar e impulsar y que aho ra
todos estamos llamados a continuar bajo la guía
del nuevo Santo Pa dre.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

L’agenda més com -
pleta de la diòce-
si la tro  bareu al
web, o bé enfocant
el te lèfon mòbil en
aquest codi QR que
hi en  llaça directament.

◗ LLIBRES

Aturar-se, de Mn.
Pere Arribas i Bar -
tolomé. Estem da-
vant d’un llibre petit
però ple de savie-
sa. L’autor és un
diaca permanent
de la diòcesi de Bar -
 celona vinculat a
la parròquia de la M. D. Montser rat,
del Guinardó, i al Moviment de per -
sones grans «Vida Creixent». Ca -
da diumenge oferia un comentari
ciclostilat de les lectures bíbli-
ques del diumenge, i així ha nas-
cut aquest llibre de 120 pàgines,
editat pel CPL de Barcelona, dedi -
cat al cicle B.

◗ DVD

Credo: la fe
de la Igle sia.
Con motivo
del Año de la
Fe, Goya Pro -
duccio nes ha
preparado 15
vídeos, dedi-
cados cada uno a los diversos ar-
tículos del símbolo de la fe. Más
in formación: www.encristiano.com.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Trobada d’esco-
lans. En l’Any de
la Fe, convoquem
una nova troba-
da d’escolans de
l’Arxidiò cesi de
Barcelona (i ja
en són 20!) per
compartir en un
ambient festiu el
goig de poder servir l’altar i, per

DIETARI DEL PAPA FRANCESC 

La proximitat amb la gent a les parròquies:
les seves orientacions a Buenos Aires

E n una entrevista l’any 2007, explicava: «Als meus sa-
cerdots els he dit: “Feu tot el que heu de fer, els vos-
tres deures ministerials els sabeu, preneu les vostres

responsabilitats i després deixeu obertes les portes”. Els
nostres sociòlegs ens diuen que la influència d’una parrò-

quia és d’uns sis-cents metres al seu entorn. A Buenos Aires hi ha qua-
si dos mil metres d’una parròquia a l’altra, per això he dit als sacerdots:
“Si podeu, llogueu un garatge i, si trobeu qualsevol laic disposat, enda-
vant! Que estigui quan pugui amb aquella gent, faci una mica de cate-
quesi i doni també la comunió si li demanen”. Un rector m’ha dit: “Però,
Pare, si fem això la gent després no vindrà a l’Església”. “Però per què?”,
li he demanat: “Ara vénen a missa?”; “No”, ha respost. I llavors, què?
Cal sortir de nosaltres mateixos que és sortir del recinte de l’hort dels
propis convenciments inamovibles si aquests tenen el risc d’esdevenir
un obstacle i tanquen l’horitzó que és Déu.»

En una línia complementària, en un diàleg públic amb uns parroquians
el 2008, deia: «Us faig una pregunta: l’Església és un lloc obert només
per als bons?» «Nooo!»; «Hi ha lloc també pels no tan bons?» «Sííí!»
«Aquí no s’expulsa ningú perquè no sigui bo sinó que, al contrari, se l’a-
cull amb més afecte, com ha ensenyat Jesús. Us podeu imaginar, doncs,
com és de pacient el cor de Déu amb cadascun de nosaltres?» Amb
aquest esperit, el Papa Francesc, en el seu primer Àngelus, ha subratllat
el missatge central de Crist sobre la misericòrdia!

Dr. Salvador Pié

tant, el mateix Senyor. La troba-
da serà el dissabte, 4 de maig, de
10.30 hores fins després de dinar,
al Seminari Conciliar de Barcelo -
na (c/ Diputació, 231). Per a més
informació i inscripcions: t. 934
541 600 i seminarime nor@arqbcn.
cat.
Novahumanitas. Sessió «Desco -
breix-te a tu mateix». Dies 17-19
i 24-26 de maig. Lloc: Local de No -
vahumanitas (c/ Àliga 12, bxos.;
L-1: Hostafrancs i pl. Espanya).
Imparteix: Mn. Josep Font Ga llart.

Informació i inscripcions: t. 616
164 006, Mn. Josep Font, www.no -
vahumanitas.org. 
Parròquia Sant Pere Nolasc. (pl.
Castella). Festa del titular i fun -
dador de l’Orde de la Mercè. Dies
2, 3 i 4 de maig, tridu preparatori
(19.30 hores) i Eucaristia (20 ho-
res). Diu menge 5 (12 hores) dia-
da de la Par ròquia: Eucaristia pre-
sidida pel provincial de la província
merce dària d’Aragó i cants de la
Coral del Centro Aragonés de Bar -
ce lo na. 

Jornada de les
Vocacions Na -
tives. Se cele-
bra aquest diu -
menge. L’ob jec -
tiu d’aquesta
diada és ajudar
les vocacions
dels territoris
missionals en la seva formació
i sosteniment. L’Obra de St. Pe -
re Apòstol ajuda molts dels se -
minaristes que no tenen recur -
sos per a la seva formació.
«Se nyal d’esperança» és el
lema d’aquest any. Recull els
donatius per a aquesta finali -
tat la Delegació de Mis sions
de l’Arquebisbat de Bar celo na. 
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