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Nº42
ANY LXXVI

d’aquest any és: «Reneix l’alegria.» 
Si hi ha un pensament que pot re-
sumir aquest missatge em sembla 
que és aquesta frase del final del mis-
satge: «No deixem que ens robin l’a-
legria de l’evangelització!» El Papa 

El passat 8 de juny, festa de la Pen-
te  costa, el papa Francesc va fer pú-
blic el seu missatge per a la Jornada 
Mun dial de les Missions —abreujada 
entre nosaltres amb el nom de «Do -
mund»—, que s’escau aquest diu men -

ge. És un missatge que té l’emprem-
ta molt personal del Sant Pare, que 
posa l’accent en la necessitat de viu-
re i expressar l’alegria profunda que 
només prové del seguiment de Je-
sús. Per això el lema del «Domund» 

re marca amb força que encara hi ha 
moltes persones que no coneixen Je -
sús i que és urgent que tots els qui 
for mem l’Església ens sentim cridats 
a participar en la seva missió, per-
què tota l’Església és essencialment 
missionera.
  «L’Església existeix per evangelit-
zar», va escriure Pau VI, que serà bea-
tificat avui, coincidint amb la clausu-
ra de l’Assemblea Extraordinària del 
Sínode dels Bisbes —una institució 
creada per ell en aplicació de les orien -
tacions del Concili Vaticà II— que s’ha 
reunit aquests dies a Roma. El procés 
per portar el papa Montini als al tars ha 
seguit el curs habitual en l’Esglé sia: 
Benet XVI, que segurament assis ti-
rà a la beatificació, va reconèixer les 
vir tuts heroiques de Montini el 20 de 
de  sembre de 2012. Després d’això, 
calia el reconeixement d’un miracle 
per beatificar-lo, un itinerari que ha tin-
gut una acceleració ulterior amb el 
pon tificat del papa Francesc.
  Llegint l’exhortació La joia de l’Evan-
geli, es veu clarament l’admi ra ció del 
papa Francesc per Pau VI i de ma  ne          -
ra especial pel seu document so  bre 
l’evangelització publicat l’any 1975 
i titulat Evangelii nuntiandi, que és ci -
tat sovint en el document programà-
tic del Papa actual. És especial ment 
proper al pensament de Pau VI aquest 
pen sament que llegim en el nú m. 27 
de l’exhortació Evange lii gaudium: 
«So mio amb una opció mis sionera 
ca      paç de transformar-ho tot, per tal 
que els costums, els estils, el llen-
guatge, els horaris i tota l’es tructura 
eclesial es convertei xi en una vida 
adequada per a l’evange lització.»
  Aquest és precisament el tema 
central del missatge de Francesc per 
a la jornada missional que s’escau 
avui. Francesc, el primer Papa que 
no va participar  en el Concili Vaticà II, 
l’ha honorat declarant la santedat de 
tres predecessors seus que van pro-
moure la celebració i l’aplicació del 
Concili: Joan XXIII, Joan Pau II i ara 
Pau VI. Donem gràcies a Déu per ha  -
ver donat a l’Església 
aquests grans succes-
sors de sant Pere i pas-
tors de l’Església uni-
versal.

La beatificació de Pau VI
PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH

Cardenal arquebisbe de Barcelona

Pau VI serà beatificat avui a Roma
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Lectures 
Missa 
diària i 
Santoral
20. � Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Ef 2,1-10 / Sl 99 / Lc 12,13-
21]. Sant Andreu de Creta, mon-
jo; sant Artemi, militar mr.; san-
ta Irene , vg. i mr.; beat Contar do 
Ferrini, professor seglar. 

21. � Dimarts [Ef 2,12-22 / Sl 
84 / Lc 12,35-38]. Santa Úrsu-
la, vg. i mr. venerada a Colònia 
(s. X); sant Hilarió (s. III-IV), abat 
palestinenc; sant Caius o Gai 
(Ca yo), soldat mr.; santa Celina, 
mare de sant Remigi.

22. � Dimecres [Ef 3,2-12 / 
Sl: Is 12,2-3.4bcd.5-6 / Lc 12, 
39-48]. Sant Marc, bisbe de Je -
rusalem i mr.; santa Maria Sa-
lo  mé, mare dels apòstols Jaume 
i Joan; santes Nunila i Alòdia, 
germanes vgs. i mrs. a Os  ca; 
sant Joan Pau II, papa (1978-
2005).

23. � Dijous (  Urgell) [Ef 3, 
14-21 / Sl 32 / Lc 12,49-53]. 
Sant Joan de Capestrano (1386- 
1456), prev. franciscà, patró 
dels capellans castrenses; sants 
Servand i Germà, mrs. a Cadis; 
santa Oda, vg.

24.  Divendres [Ef 4,1-6 / Sl 
23 / Lc 12,54-59]. Sant Anto-
ni-Maria Claret (Sallent 1807 - 
Fontfreda 1870), arquebisbe de 
Santiago de Cuba, fund. Mis-
sio    ners del Cor de Maria, a Vic 
(CMF, 1849), i Religioses de Ma -
ria Immaculada, a Cuba (IRMI, 
1855); sant Martirià, mr. 

25. � Dissabte [Ef 4,7-16 / Sl 
121 / Lc 13,1-9]. Sant Ber nat 
Calbó (†1243), bisbe de Vic, 
abans cistercenc a Stes. Creus, 
nat prop de Reus; Mare de Déu 
del Collell (apareguda el 1483; 
santuari a la Garrotxa); sants 
Crisant i Daria, esposos mrs. 
(284) de Roma; sants Crispí i 
Crispinià, mrs. (s. III), patrons 
dels sabaters.

26. � † Diumenge vinent, XXX 
de durant l’any (lit. hores: 2a 
setm.) [Ex 22,21-27 / Sl 17 / 
1Te 1,5c-10 / Mt 22,34-40]. 
Sants Llucià i Marcià, màrtirs 
de Nicomèdia venerats a Vic; 
sant Rústic, bisbe de Narbona; 
sant Vi ril, abat de 
Leyre (Navarra); 
sant Evarist, pa-
pa (grec, 97-105) 
i mr.

F. XAVIER PARÉS

ENTREVISTA

Tradició 
litúrgica 
catalana

La reforma litúrgica del Concili Vati-
cà II a les diòcesis catalanes ha estat 
el títol de la lliçó inaugural del curs 
2014-2015 de les facultats eclesiàs-
tiques, a cura del Dr. F. Xavier Parés, 
professor emèrit de la FTC i de l’ISLB, 
rector de Sant Ot i degà del Capítol 
Catedral de la Seu d’Urgell.

Què va representar la Sacrosanc-
tum Concilium per a Catalunya?
Les diòcesis catalanes la van rebre 
amb entusiasme perquè suposava 
una reforma de la litúrgia que va re-
percutir fortament en la vida eclesial 
posterior. Es van organitzar cursets, 
congressos litúrgics... per introduir-
nos a la nova dinàmica de més par-
ticipació activa. La llengua vernacla 
i els cants litúrgics van ser elements 
bàsics de participació.

Catalunya té una llarga tradició litúr-
gica...
L’Església catalana ha estat sempre 
pionera en el camp litúrgic. El Movi-
ment litúrgic va entrar molt aviat a ca -
sa nostra per Montserrat, on es va 
celebrar el primer Congrés litúrgic 
l’any 1915 i encara se’n van celebrar 
dos més.

Quins són els reptes de la pastoral 
litúrgica per al s. XXI?
Hem de retornar a les fonts litúrgi-
ques on trobem la centralitat del mis-
teri pasqual de Crist i el misteri de 
l’Església. Queden pendents temes 
a reflexionar: ministeris, valor de l’as-
semblea litúrgica, sagrament de la pe-
nitència, unitat dels sagraments de 
la iniciació cristiana, assemblees do-
minicals en espera de prevere, ten-
sions evangelització-sagraments, 
creativitat i fidelitat a la tradició i a 
la norma...

Òscar Bardají i Martín

ACTUALITAT

Fa unes setmanes traspassà un reli-
giós —un germà— que dedicà tota 
la vida al servei dels companys reli-
giosos. Tenia cura dels diversos as-
pectes que faciliten la vida d’una co-
munitat gran, des de la supervisió de 
la cuina, el manteniment de les ins-
tal·lacions, la coordinació del perso-
nal col·laborador laic, passant per 
l’a colliment freqüent d’hostes, re li-
gio  sos de la mateixa congregació o 
laics implicats en l’acció apostòlica de 
pas per la ciutat. Tenia una mane ra 
d’aco llir tothom peculiar, que un d’a-
quests hostes expressà així en co-
nèixer la notícia del traspàs: «Trans-
metia una alegria senzilla, amb un som-
riure lluminós que derivava en ser vei 
generós, com si tenir contents els al-
tres fos la seva missió a la vi da». Era 
cordial amb els religiosos i amb els 
laics que treballaven a la casa. Una 
de les senyores que hi treballen deia 
amb ulls plorosos: «Quan vaig comen-
çar la meva feina a la comunitat, el 
germà m’acollí i m’ajudà. Em vaig sen-
tir ben tractada i conside ra da». Amb 
les peculiaritats pròpies en el dir i en 
el fer, com totes les persones, desen-
volupava la seva ac ció «amb un senzill 
esperit de servei que el portava de la 
cuina a la porteria, dels mercats a les 
habitacions [...] quasi sempre convi-

dant a recordar moments agradables. 
Senzillesa servicial. Molta!», expres-
sava el mateix hoste.
  «Qui vulgui ser important enmig vos-
tre, que es faci el vostre servidor, i 
qui vulgui ser el primer, que es faci el 
vostre esclau; com el Fill de l’home, 
que no ha vingut a ser servit, sinó a 
servir i a donar la seva vida en res-
cat de tothom» (Mt 20,26-28). A les 
exèquies i l’enterrament s’aplegà la 
família, els companys religiosos, els 
treballadors de la casa, els amics, 
els proveïdors dels diversos serveis i 
moltes altres persones que l’havien 
tractat. A l’homilia escoltàrem: «Avui 
aquí ens agermana una matei xa fe i 
crida, ens agermana la vida, la mort 
i l’esperança». Una mateixa fe i crida, 
el seguiment de Jesús. La vida com-
partida, estimant en el servei gene-
rós, en la certesa que Jesús és en 
to tes les persones, i per això a totes 
les crides cal respondre: «Què em de-
manes, Senyor?». La mort confiada 
sa bedors de vers a qui anem; l’es-
perança en l’acollida del Déu que 
ens espera i és Pare de tots. De re-
refons, el record del testimoni d’un 
religiós, persona bona i senzilla, fidel 
a una vocació, a una crida a servir 
i estimar que escoltà encara jove i 
que visqué fins a la mort.

Acte acadèmic inaugural 
del curs 2014-2015

Dimarts 28 d’octubre, a les 7 del vespre, 
 a la sala d’actes del Seminari Con ciliar de Barcelona

Presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona, 

Lluís Martínez Sistach

Pronunciarà la lliçó inaugural el Dr. Eugeni Gay sobre el tema

«La dignitat humana, fonament d’un ordenament 
jurídic just, alliberador i solidari»

Eugeni Gay (Barcelona,   1946). Llicenciat en dret, magistrat 
i vicepresi dent del Tribunal Constitucional d’Espanya (2011). 

President del Consell General de l’Advocacia Espanyola

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya

GLOSSA

Esperit de servei
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 Lectura del libro de Isaías (Is 45,1.4-6)

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien lle-
va de la mano: 
  «Doblegaré ante él las naciones, desceñiré las 
cinturas de los reyes, abriré ante él las puer tas, 
los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Ja-
cob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nom-
bre, te di un título, aunque no me conocías. Yo 
soy el Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay 
dios. Te pongo la insignia, aunque no me co no-
ces, para que sepan de Oriente a Occidente que 
no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no 
hay otro.»

 Salmo responsorial (95)

R. Aclamad la gloria y el poder del Señor.

Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Se-
ñor, toda la tierra. / Contad a los pueblos su glo-
ria, / sus maravillas a todas las naciones. R.

Porque es grande el Señor, y muy digno de alaban-
za, / más temible que todos los dioses. / Pues los 
dioses de los gentiles son apariencia, / mientras 
que el Señor ha hecho el cielo. R.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, / acla-
mad la gloria y el poder del Señor, / aclamad la 
gloria del nombre del Señor, / entrad en sus atrios 
trayéndole ofrendas. R.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, / tiem-
ble en su presencia la tierra toda; / decid a los 
pueblos: «El Señor es rey, / él gobierna a los pue-
blos rectamente.» R.

  Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses (1Ts 1,1-5b)

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesa -
lonicenses, en Dios Padre y en el Señor Je su cris -
to. A vosotros, gracia y paz. 
  Siempre damos gracias a Dios por todos vo-
sotros y os tenemos presentes en nuestras ora-
ciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordemos sin 
cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de 
vuestro amor y el aguante de vuestra esperan-
za en Jesucristo, nuestro Señor. 
  Bien sabemos, hermanos amados en Dios, que 
él os ha elegido y que, cuando se proclamó el 
Evangelio entre vosotros, no hubo sólo palabras, 
sino además fuerza del Espíritu Santo y convic-
ción profunda.

  Lectura del santo evangelio según 
san Mateo (Mt 22,15-21)

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llega-
ron a un acuerdo para comprometer a Jesús 
con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, 
con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: 
«Maestro, sabemos que eres sincero y que en-
señas el camino de Dios conforme a la verdad; 
sin que te importe nadie, porque no miras lo que 
la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es líci-
to pagar impuesto al César o no?» 
  Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Je-
sús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Ense-
ñadme la moneda del impuesto.» Le presenta-
ron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son 
esta cara y esta inscripción?» Le respondieron: 
«Del César.» Entonces les replicó: «Pues pagad-
le al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios.»

DIUMENGE�XXIX�DE�DURANT�L’ANY

 Lectura del llibre d’Isaïes (Is 45,1.4-6)

El Senyor pren Cir, el seu ungit, per la mà dreta, 
i el condueix per sotmetre-li les nacions i deixar 
desarmats els reis, per obrir-li les ciutats per-
què no trobi tancades les portes.
  El Senyor li diu: «Per amor de Jacob, el meu ser-
vent, d’Israel, el meu elegit, et crido pel teu nom, 
et dono un títol honrós, tot i que no em coneixes.
  »Jo sóc el Senyor, no n’hi ha d’altre. Fora de 
mi no hi ha cap Déu. Sense que em conegues-
sis, t’he fet prendre les armes perquè sàpiguen 
de llevant fins a ponent que no hi ha ningú fora de 
mi. Jo sóc el Senyor. No n’hi ha d’altre.»

 Salm responsorial (95)

R. Doneu al Senyor honor i majestat.

Canteu al Senyor un càntic nou, / canteu al Se-
nyor arreu de la terra. / Conteu a les nacions la 
seva glòria, / conteu a tots els pobles els seus 
pro digis. R.

El Senyor és gran, és digne d’ésser lloat, / és 
més temible que tots els déus; / perquè els déus 
dels pobles són no-res, / però el Senyor ha fet el 
cel. R.

Doneu al Senyor, famílies dels pobles, / doneu 
al Senyor honor i majestat, / tributeu al Senyor 
l’honor del seu nom. / Entreu als seus atris por-
tant-li ofrenes. R.

Adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. / 
Que tremoli davant d’ell tota la terra. / Digueu a 
tots els pobles: «El Senyor és rei!» / Sentencieu 
amb raó les causes dels pobles. R.

  Comença la primera carta de sant Pau 
als cris tians de Tessalònica (1Te 1,1-5b)

Pau, Silvà i Timoteu, a la comunitat de Tessalò-
nica, reunida per Déu Pare i per Jesucrist, el Se-
nyor. Us desitgem la gràcia i la pau.
  Sempre donem gràcies a Déu per tots vosal-
tres i us recordem en les nostres pregàries. No 
deixem mai de recordar davant Déu, Pare nos-
tre, com la vostra fe treballa per propagar-se, la 
vostra caritat no es cansa de fer el bé, i la vos tra 
esperança en Jesucrist, el nostre Senyor, aguan-
ta les adversitats. Germans, estimats de Déu: sa-
bem de cert que ell us ha elegit, perquè quan us 
anunciàvem l’evangeli, no predicàvem només de 
paraula, sinó amb obres poderoses, amb dons 
de l’Esperit Sant, i amb tota convic ció.

  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 22,15-21)

En aquell temps, els fariseus planejaren la ma-
nera de sorprendre Jesús en alguna paraula com-
prometedora, i li enviaren alguns dels seus i dels 
partidaris d’Herodes a dir-li: «Mestre, sabem que 
dieu sempre la veritat, i que ensenyeu de debò els 
camins de Déu, sense mirament per ningú, sigui 
qui sigui, ja que no obreu per complaure els ho-
mes. Digueu-nos, doncs, què penseu d’això?: És 
lícit o no de pagar tribut al Cèsar?» Jesús que 
s’havia adonat de la seva malícia, els respongué: 
«Hipòcrites, per què proveu de comprometre’m? 
Ensenyeu-me la moneda del tribut». Ells li ense-
nyaren una moneda romana, i Jesús els pregun-
tà: «De qui és aquesta figura i el nom que hi ha 
escrit?» Li diuen: «Del Cèsar». Jesús els respon: 
«Doncs, retorneu al Cèsar això que és del Cè-
sar, i a Déu, allò que és de Déu.»

Hi ha molt poques dades de Mateu afegides a les 
de Marc o omeses de Marc en l’escena del tri   but. 
Tanmateix, el context de Mateu té detalls que re-
marquen la rellevància de la pregunta. En primer 
lloc el fet que els fariseus es reuneixen per mirar 
de trobar una pregunta capciosa per posar -la a 
Jesús. El context és, per tant, incòmode i fei xuc. 
En segon lloc, els fariseus envien els seus dei -
xebles juntament amb els herodians per posar 
Jesús en un compromís: no donen la cara, ac  tuen 
amb poca transparència. En tercer lloc, la introduc-
ció (pròpia de Mateu) de la pregunta sembla ser 
una captatio benevolentiae, però, en realitat, és 
un intent de guanyar la resposta de Jesús per a 
la seva causa. El tarannà de la pregunta és hipò-
crita, típic de la secta farisea. El lector, doncs, 
està amatent a la pregunta i, encara més, a la 
resposta de Jesús. La pregunta pel tribut té un re-
lleu més gran que en Marc.
  La resposta de Jesús vol desconcertar. Els de -
mana la moneda del tribut. Ells li mostren. La imat -
ge del Cèsar de la moneda encunyada per Roma, 
pertany lògicament al cap de l’imperi. No hi ha 
cap referència a la possible legitimació teològi ca 
del seu ofici. Amb aquest gest tan directe, Je sús 
posa de manifest que ells paguen el tribut. Sem-
bla, per tant, que la qüestió està dirimida. Fins 
aquí tot és normal. Però Jesús, sense que li hagin 
preguntat res més, diu «i doneu a Déu el que és 
de Déu». El que Jesús està dient és: «doneu al 
Cè sar el que és seu, però Déu és el Senyor». Je-
sús no està afegint un altre precepte re li giós al del 
tribut sinó que està dient: les exigèn cies de Déu 
són d’un altre nivell, no es poden compa rar amb 
el tribut, que és una exigència petita i sense relleu. 
Per tant, en contra del que sovint s’ha dit arran 
d’a quest text, no hi ha aquí una contraposició dels 
dos àmbits. El que hi ha és l’afirmac ió que la fide-
litat a Déu —si es vol, l’obediència a Déu— és el 
principi de tota l’actuació humana. L’actitud da-
vant el tribut també cau sota aquest principi que 
abraça, sustenta i ho sobrepassa tot.

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

Déu és 
el Senyor
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AGENDA�

 

El pasado 8 de junio, fiesta de Pen-
tecostés, el papa Francisco hizo pú -
blico su mensaje para la Jornada 
Mun dial de las Misiones —abrevia-
da entre nosotros con el nombre de 
«Domund»—, que celebramos este 
domingo. Es un mensaje que tiene 
la impronta muy personal del Papa, 
que insiste en la necesidad de vi-
vir y expresar la alegría profunda 
que sólo proviene del seguimien-
to de Jesús. Por eso el lema del 
«Domund» de este año es: «Rena-
ce la alegría.» 

  Si hay un pensamiento que pue-
de resumir este mensaje me parece 
que es esta frase del final del men-
saje: «¡No dejemos que nos roben 
la alegría de la evangelización!» El 
Papa remarca con fuerza que toda-
vía hay muchas personas que no co -
nocen a Jesús y que es urgente que 
todos los que formamos la Iglesia 
nos sintamos llamados a participar 
en su misión, porque toda la Iglesia 
es esencialmente misionera. 
  «La Iglesia existe para evange-
lizar», escribió Pablo VI, que será 

beatificado hoy coincidiendo con la 
clausura de la Asamblea Extraor-
di naria del Sínodo de los Obispos 
—una institución creada por él en 
aplicación de las orientaciones del 
Concilio Vaticano II— que se ha reu-
nido estos días en Roma. El pro-
ceso para llevar al papa Montini a 
los altares ha seguido el curso ha-
bitual en la Iglesia: Benedicto XVI, 
que seguramente asistirá a la bea-
tificación, reconoció las virtudes he-
roicas de Montini el 20 de diciem-
bre de 2012. Después de esto, era 
necesario el reconocimiento de un 
milagro para beatificarlo, un itinera-
rio que ha tenido una aceleración ul-
terior con el pontificado del papa 
Francisco. 
  Leyendo la exhortación La ale-
gría del Evangelio, se ve claramen-
te la admiración del papa Francisco 
por Pablo VI y de manera espe cial 
por su documento sobre la evan-
geliza ción publicado en 1975 y ti-
tulado Evange lii nuntiandi, que es 
cita do a menudo en el documento 

pro gramáti co del Papa actual. Es 
especialmen te cercano al pensa-
miento de Pablo VI este pensamien-
to que leemos en el número 27 de 
la exhorta ción Evangelii gaudium: 
«Sueño con una opción misionera 
capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estruc-
tura eclesial se convierta en un cau -
ce adecuado para la evangeliza-
ción.» 
  Este es precisamente el tema cen-
tral del mensaje de Francisco para la 
jornada misional que celebra mos hoy. 
Francisco, el primer Pa pa que no par-
ticipó en el Concilio Vati ca no II, lo 
ha honrado declarando la santi dad 
de tres predecesores su yos que 
pro movieron la celebración y la apli-
cación del Concilio: Juan XXIII, Juan 
Pablo II y ahora Pablo VI. Demos gra-
cias a Dios por haber 
dado a la Iglesia estos 
grandes sucesores de 
san Pedro y pastores 
de la Iglesia universal.

La beatificación 
de Pablo VI

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

Actes i 
conferències
Inauguració del curs 2014-2015 de 
la Fundació Joan Maragall (FJM). Di   -
mecres 22 d’octubre (19 h), a la sa   -
la d’actes del Seminari Conciliar de 
Bar  celona con  ferència: «Del diàleg 
ecumènic al dià leg interreligiós», a 
càrrec d’Antoni Matabosch, teòleg i 
pre   si  dent ho norari de la FJM. Durant 
l’ac   te d’inauguració es farà públic 
el nom del guanyador del XXIV pre-
mi Joan Mara gall i s’atorgarà l’ajut a 
la forma ció per al curs 2014-2015.

Sessions de reflexió de l’actualitat 
cultural i religiosa. Dilluns 20 d’octu-
bre (19 h), amb Lluís Foix, pe  riodista. 
A l’auditori de la FJM (c/ Va  lència 244, 
1r). In for mació: t. 934 880 888, a/e: 
www.fundaciojoanmaragall.org

Editorial Sal Terrae i la Llibreria Cla-
ret us conviden a la presentació del lli -
bre de Josep Otón, amb pròleg del pa re 
abat de Poblet, La mística de la Pala-
bra. Hi intervindran: Montserrat Este-
ve, periodista de TV3; Francesc Gra-
né, professor de la Univ. Ra  mon Llull; 
Javier Velasco, biblista; i l’autor. Di-
jous 30 d’octubre (19 h). Lloc: Sala Pe-
re Casaldàliga de la Llibreria Claret 
(c/ Roger de Llúria, 5).

Vespres cantades a la parròquia de 
la Concepció (c/ Aragó, 299). Tots els 
diumenges i festius (19 h), fins al 12 de 
juliol. Infor mació: t. 934 576 552, c/e:
www.parroquiaconcepciobcn.org

XX Cicle de Música per la solidari-
tat. Amb l’orquestra de llaüts i gui-
tarres de Sant Joan Despí. Dissabte 
25 d’oc tubre (21.15 h), a la parrò quia 
de Sant Ramon de Penyafort (Ram-
bla Cata lunya, 115). Aportació solidà-
ria: 6 E. Organitza: Ass. Per l’altre cor 
cremat de Barcelona-Ajut al 4t Món.

Homenatge als màrtirs de la fe a 
Pont de Molins (Alt Empordà). Dis-
sabte 25 d’octubre (11-14 h), troba-
da al monument del beat Anselmo 
Polanco, que fou bisbe de Terol i màr-
tir de Crist, i al Santuari de la Mare de 
Déu de la Salut, de Terrades. Viacru-
cis, pregària, missa i dinar de germa-
nor. Organitza Hispania Martyr. Infor-
mació: t. 934 672 284 / 972 554 
117 (F. Picas).

XXVI Jornada catalana de Pastoral 
de la Salut. Tema: «Salut i saviesa 
del cor. Una altra mirada és possi-
ble, amb un cor nou». Dia 25 d’octu-
bre (9.30-18 h), al Centre Borja (c/ 
Llaceres, 30 - Sant Cugat del Vallès). 
Informació: t. 933 171 597.

Cursos
«La Religiositat a la Barcelona del 
1714.» Primera sessió del curs orga-
nitzat per la Delegació diocesana 
d’Ensenyament. La conferència serà 
a càrrec del Dr. Josep M. Martí i Bo-
net. Dia 30 d’octubre de 18 a 20.30 
h. Lloc: La Balmesiana (c/ Duran i 
Bas, 9).

Antonio Abad (250-356) vendió todas 
sus inmensas posesiones en Egipto  
y siguiendo a Jesús lo vendió y re par -
tió todo a los pobres: «Así tendrás 
un tesoro en el cielo». Amonas pidió 
ser su discípulo. Llegaría a abad y a 
obispo. 
  La primera lección que recibió de 
An tonio fue la siguiente: ante un me-
n hir, una piedra larga, le dijo a Amo-
nas: «Pa sarás el día de hoy, por la 
maña na, ante esta piedra: la insulta-
rás, profe rirás contra ella toda clase 
de in  jurias, maldiciones y agravios. 
De vez en cuan do le echarás puña-
dos de tierra y pie dras. Por la tarde 
harás todo lo contrario: la llenarás de 
agasajos y alabanzas.» 
  Llegada la noche, Antonio pregun-
tó al discípulo Amonas: «Tanto por la 

mañana como por la tarde, la piedra, 
el menhir, ¿se ha quejado, ha protes-
tado por tus injurias e insultos? Y por 
la tarde, ¿te dijo algo por tus encomios 
y alabanzas?» 
  Amonas respondió: «¡No! ¡Nada!»
  Entonces el abad Antonio le dijo a 
Amonas: «La primera lección, la más 
importante de tu estancia aquí, en 
este primer día, es que tú debes com-
portar te de la misma manera que 
la piedra, el menhir. Que ningún des-
precio, humillación, injuria, insulto 
u ofen sa, de palabra o de obra, o ala-
banza te afecten lo más mínimo pa-
ra bien o para mal. Debes eliminar 
toda sensibilidad de sentirte herido, 
ultrajado, vejado, humillado por na-
da ni por nadie. Tu modelo ha de ser 
Jesús.»

Pelegrinatges
Pelegrinatge a Terra Santa amb els 
Amics de Catalunya Cristiana i Rà-
dio Estel. Del 26 de novembre al 3 de 

de   sembre, seguirem les pet ja des de 
Je       sús: Galilea, Riu Jor  dà, 
Mas sada, Qum  ram, Mar 
Mort, Je ru sa  lem, Bet-
lem. In formació: Club+ 
amics, t. 934 092 770.

MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

HECHOS�DE�VIDA

Ante las injurias 
y las alabanzas


