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  Els darrers dies del passat mes de 
novembre, el sant pare Francesc va 
fer un breu viatge a Turquia, sobretot 
per reunir-se amb el patriarca ecumè-
nic de Constantinoble Bartomeu I, i 
va reafirmar la seva voluntat de posar 
tots els mitjans necessaris per su-
perar un trencament de la unitat en-
tre catòlics i ortodoxos que ha durat 
gairebé un mil·lenni, 
cosa que ens situa 
davant una gran es-
perança de refer en 
aquest cas la unitat 
volguda per Crist.

PARAULA I  VIDA  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona

GLOSSA ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

La pregària  
i el treball 
per la unitat
Iniciem avui la Setmana de Pregària 
per la Unitat dels Cristians. Aquest 
octavari comença sempre el 18 de 
gener i s’acaba el dia 25, festa de la 
Conversió de Sant Pau. 
  Enguany queda emmarcat en dos 
diumenges i té com a lema unes 
breus paraules del diàleg de Jesús 
amb la dona samaritana prop del pou 
de Jacob: «Jesús li diu: Dóna’m aigua» 
(Jn 4,7). Cada any es difonen àmplia-
ment unes reflexions i pregàries apro-
vades pel Consell Ecumènic de les Es-
glésies i per l’Església catòlica, que 
aquest any han preparat els cristians 
del Brasil.
  Aquest episodi evangèlic de la do-
na samaritana era molt estimat per 
la gran santa i mística Teresa de Je-
sús. Per això, em sembla que també 
vincula d’alguna manera aquesta Set-
mana de Pregària per la Unitat amb 

el record del Jubileu Teresià que es-
tem celebrant aquest any amb motiu 
del cinquè centenari del naixement de 
la gran doctora de l’Església nascu-
da a Àvila.
  Aquests dies ressonen profunda-
ment en el nostre cor les paraules de 
la pregària de Jesús en el Cenacle: 
«Que tots siguin u, com tu, Pare, es-
tàs en mi i jo en tu, que també ells 
estiguin en nosaltres, perquè el món 
cregui que tu m’has enviat.»
  En el Concili Vaticà II, l’Església ca-
tòlica es va comprometre a treballar 
per la unitat de tots els creients en 
Crist «en la professió d’una sola fe, 
en la celebració comuna del culte i en 
la concòrdia fraterna de la família dels 
fills de Déu».
  Des de llavors s’ha avançat força. 
S’han de reconèixer com un signe 
d’es perança els passos que s’han 

Migdia de diumenge. Davant de casa, 
al carrer, trobo un matrimoni jove amb 
una criatura dins el cotxet. Em saluden 
amb cara alegre, sense deixar de ca-
minar ni d’empènyer el ve hicle. Van a 
missa. L’església és a prop. Veig com 
superen les escales que hi donen ac-
cés, agafant el cotxet entre tots dos. 
  Vespre del mateix diumenge. La 
mis sa vespertina comença. Un matri-

moni amb els seus cinc fills ocupa un 
dels primers bancs. El més petit de la 
colla, nascut fa pocs mesos, és en el 
cotxet. A l’hora de la pregària dels fi-
dels, el nadó s’inquieta. La mare l’a-
cull en braços, l’agombola... En un 
dels darrers rengles, un infant d’uns 
dos anys juga amb un cotxe al passa-
dís. Fins fa un moment era assegut al 
banc amb els pares i els germans, un 

dels quals, d’uns quatre anys, fulleja 
un conte. Quan arribi el parenostre 
—se’l sap íntegre i de memòria— pu-
jarà amb els altres infants a l’altar i el 
resarà amb intensitat i joia...
  Fa uns dies, un matrimoni amb fills 
petits em deia que se’ls fa molt difí-
cil anar a missa els diumenges. Els 
nens no estan quiets o parlen, i ells 
se senten censurats per l’actitud d’al-
guns fidels... Uns altres em deien que 
han deixat d’anar a missa perquè els 
fills s’avorreixen: «Són petits, potser 
quan siguin més grans i ho entenguin 
més. Ja fem una pregària a casa.» 
Uns tercers m’han comentat: «Prepa-
rar dues criatures petites per sortir  
és una feinada. Arribem tard o a mis-
ses dites, i altres dies ja no ho inten-
tem.»
  Aprendre a viure en el Senyor de-
mana, també, desvetllar el sentit de 
pertinença a una comunitat més gran 

—l’Església—, que viu i celebra el tro -
bament amb Jesús. Passa, doncs, 
per escoltar les pregàries i els cants 
quan encara no entenc res (per bé 
que cada vegada em resulten més 
propers); passa per gaudir de l’espai 
sagrat que m’acull i m’embolcalla, per 
apropar-me a la taula de Jesús acom-
panyant els grans. Passa per portar 
alguns recursos per als moments di-
fícils i per educar en l’alegria i el res-
pecte; passa perquè els qui no acom-
panyen infants es tranquil·litzin, siguin 
pacients i recordin quan duien els seus 
propis fills o quan ells eren els in-
fants...; i passa perquè tothom tingui 
present que, si volem una comu ni tat 
viva, l’església ha de ser, de veritat, 
la casa de Déu, casa de tots. Al cap-
davall, «¿no heu llegit mai en l’Es crip-
tura: Amb la paraula dels infants i dels 
nadons t’has fet cantar una llo an    ça?» 
(Mt 21,16)

Casa de Déu,  
casa de tots...

fet i s’estan fent en el camí ecumè-
nic. N’esmento dos exemples.
  El dia 31 d’octubre de 1999, repre-
sentants de l’Església catòlica i de la 
Federació Mundial Luterana van fir mar, 
a Augsburg, la «Declaració comu na so-
bre la justificació», que fou un dels te-
mes centrals en la crisi que portà a la 
ruptura de la unitat en temps de Lu-
ter. Els bisbes del Sínode especial per 
a Europa, en el seu missatge final, re-
coneixien amb goig que, després de 
quatre segles, s’havia arribat a un con-
sens sobre algunes veritats fonamen-
tals entorn del tema de la justificació.



full dominical  18 de gener de 2015Pàg. 2 església arxidiocesana de barcelona

  

19. K Dilluns (litúrgia hores: 2a 
setm.) [He 5,1-10 / Sl 109 / Mc 
2,18-22]. Sant Canut (†1086), 
rei de Dinamarca; sants Màrius 
i Marta, i els seus fills Audifaç i 
Àbac, mrs. (s. iii); beat Marcel 
Spínola, bisbe de Sevilla, carde-
nal; beats Jaume de Sales, prev., i 
Guillem Sautemouche, rel., Mel-
cior Grodecz i Esteve Pongracz, 
prev., Ignasi d’Azeve do, prev., i 
companys, jesuïtes i mrs.; san-
tes Pia i Germana, mrs.

20. K Dimarts [He 6,10-20 / 
Sl 110 / Mc 2,23-28]. Sant Fa-
bià, papa (romà, 236-250) i 
mr.; sant Sebastià, tribú romà 
mr. (303), patró de Palma de Ma-
llorca.

21. K Dimecres [He 10,32-36 /  
Sl 33 / Jn 17,11b-19]. Sant Fruc-
tuós (o Fruitós), bisbe de Tar ra-
gona, i els seus diaques Augu-
ri i Eulogi, màrtirs (259). Santa 
Agnès (s. iii-iv), vg. i mr. roma-
na (a Catalunya, demà); beata 
Jo sepa-Maria de Santa Agnès, 
verge agustina, de Benigànim.

22. K Dijous [He 7,25–8,6 / Sl 
39 / Mc 3,7-12]. Sant Vicenç 
(Vi cent), diaca de Saragossa i 
mr. a València, nat a Osca (s. iii-
iv). Sant Anastasi, monjo persa i 
mr.; sant Gaudenci, bisbe; bea-
ta Laura Vicuña, vg. salesiana.

23.  Divendres [He 8,6-13 / 
Sl 84 / Mc 3,13-19]. Sant Ilde-
fons (†667), bisbe de Toledo, ve-
nerat a Zamora. Sant Francesc 
Gil de Frederic, prev. dominicà i 
mr. a Tonquín (Indo-xina, 1745), 
nat a Tortosa. Esposalles de la 
Mare de Déu. Sant Agatàngel, 
mr.; sant Climent, bisbe i mr.; 
santa Emerenciana, vg. i mr. 

24.  Dissabte [He 9,2-3.11-
14 / Sl 46 / Mc 3,20-21]. Sant 
Fran cesc de Sales (Savoia 
1567 - Lió 1622), bisbe de Gi-
ne bra i doctor de l’Església, pa-
tró dels periodistes i els escrip-
tors. Sant Felicià, bisbe i mr. Ma  -
re de Déu de la Pau (Ronda).

25. K † Diumenge vinent, III 
de durant l’any (lit. hores: 3a 
setm.) [Jn 3,1-5.10 / Sl 24 / 
1Co 7,29-31 / Mc 1,14-20]. 
Conversió de sant Pau, apòstol, 
camí de Damasc 
(Ac 9,1-22). Sant 
Bretanió, bisbe; 
santa Elvira, ver-
ge i màrtir.

M. ESPERANÇA ATARÉS

ENTREVISTA

Any de la Vida 
Consagrada

Som en l’Any de la Vida Consagrada, 
que posa en relleu tres propòsits: la 
renovació de la vida consagrada; la cri-
da a abraçar el futur amb esperança; 
i que cal viure el present amb passió, 
donant testimoni de la bellesa del se-
guiment de Crist. En aquest context, 
conversem amb l’abadessa del mo-
nestir benedictí de Sant Pere de les 
Puel·les, la mare Esperança Atarés.

Quin sentit té per a vostè la vida con
sa grada? 
El nucli essencial de la vida consagra-
da és seguir Jesucrist. És l’opció de 
vida que hem triat per la vocació re-
buda. 

Amb motiu de l’Any, es prepararà un 
document a nivell d’Església univer
sal sobre la relació dels bisbes i els 
religiosos. Com ho valora?
Crec que serà molt bo. Sempre que 
se’ns adreça una paraula de l’Esglé-
sia és molt positiu. El moment que es-
tem vivint amb el papa Francesc ens 
omple d’esperança. 

Quins reptes ha d’afrontar la renova
ció de la vida consagrada?
Com he dit abans, seguir Crist és el 
repte més gran; és a dir, que tot el que 
facis estigui amb Ell. És viure’l profun-
dament en el dia a dia. Després hi ha 
altres reptes com el sentit de profe cia 
que té una gran importància per als 
re ligiosos.  

En l’àmbit de la seva comunitat, quins 
són els bons propòsits que es mar
quen per al 2015?
Entre els bons propòsits sempre hi ha 
aquella utopia que portes dins del cor. 
Es tracta de viure la vida fraterna, la 
comunió, l’estimació de les unes per 
les altres acceptant la diferència... Tam-
bé volem transmetre el sentit profètic 
als laics que ens vénen a visitar.

Òscar Martí

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

IN MEMORIAM

Gràcies, doctor  
Paulino Castells!

El passat 5 de gener morí a Barcelo-
na als 71 anys el doctor Paulino Cas-
tells i Cuixart, víctima d’un càncer. 
Membre d’una família de metges i ar-
tistes —Paulino era nebot dels pintors 
Cuixart i Tharrats—, es va dedicar in-
tensament a la medicina en el camp 
dels trastorns de la infància i l’ado-
lescència, a la teràpia familiar i tam-

bé a l’ensenyament a la Universitat 
de Barcelona, a la Universitat Inter-
nacional de Catalunya i a la Universi-
tat Abat Oliba-CEU.
  Fou a la vegada metge, pedagog i 
comunicador, gràcies a la claredat del 
seu pensament i a la simpatia natural 
que manifestava sempre la seva per-
sona. Ha publicat una trentena de lli-
bres sobre els temes de la seva espe-
cialitat. En aquestes obres deixa cons-
tància d’un gran sentit humà, que té 
les seves arrels en la fe cristiana que 
ell professava profundament.
  Els darrers anys, els escrits del doctor 
Paulino Castells han ocupat molt sovint 
les pàgines d’aquesta publicació i ha 
ofert orientacions clares als pares i les 
mares de família en la seva missió edu-
cadora. No defugia cap problema, i sem-
pre els afrontava amb seny i amb savie-
sa. Per això, des del record en tranyable 
de la seva persona, des de l’agraïment 
per les seves constants amabilitats i 
des de la pregària pel seu etern des-
cans en la pau de Déu, li diem: Gràcies 
per tot, estimat doctor Castells!

LEX ORANDI,  LEX CREDENDI 

Hace unos días el Papa recibió a una 
periodista del diario La Nación. Al fi-
nal de la entrevista, Francisco, él mis-
mo, sencillamente, toma una bolsa y 
se la entrega: son unos juguetes para 
los hijos de la corresponsal. A la cor-
dialidad, humor y responsabilidad del 
diálogo se suman cercanía y ternura.  
  En la sede de la FAO, atento a las 
necesidades de los pobres, el Papa 
habló de ponerse «al servicio de los 
que pasan hambre», de «atenderlos 
con gestos concretos de cercanía». 
Ellos «nos piden dignidad, no limos-
na». 
  El Santo Padre, en su mensaje pa-
ra la reciente Jornada de la Paz —con 
el lema «No esclavos, sino herma-

nos»—, manifiesta que reza «de mo-
do especial para que, respondiendo a 
nuestra común vocación de colaborar 
con Dios y con todos los hombres de 
buena voluntad en la promoción de la 
concordia y la paz en el mundo, resis-
tamos a la tentación de comportar-
nos de un modo indigno de nuestra 
humanidad». 
  Regalos de cercanía, dignidad, jus-
ticia, paz, fraternidad, servicio… Imi-
tación de Cristo «de las obras de mi-
sericordia mediante las cuales Él ha 
realizado el Reino». «Al atardecer de 
la vida, seremos juzgados sobre el 
amor» (San Juan de la Cruz). Tam bién 
sobre la proximidad y sobre la ternu-
ra hacia los hermanos.

La ternura hacia  
los hermanos
HNA. M. DE LOS ÁNGELES
MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones
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Càritas Diocesana de Barcelona

«Era foraster i em vau acollir». Aquestes paraules de Jesús eren escri-
tes en una gran pancarta que durant un temps va penjar del campanar 
d’una parròquia d’una de les ciutats més populoses del nostre bisbat. 
Segur que a molts dels vianants, quan la llegien, els feia reflexionar. 
El que ja tinc dubtes és si recordaven l’escrit de la pancarta quan, en 
la comoditat de casa seva, veien en els noticiaris televisius les cares 
desesperades de les persones enfilades a les tanques de Melilla, in-
tentant entrar al territori espanyol, o quan escoltaven a la ràdio la re-
lació del nombre de nàufrags al Mediterrani, quan intentaven arribar 
al Vell Continent.
  Celebrem aquest diumenge la Jornada mundial de l’Immigrant i el Re 
fugiat i és una bona ocasió per reflexionar sobre l’abast d’aquestes 
pa  raules del Senyor. Cada vegada que menyspreem un foraster, que 
no l’acollim o som insensibles als seus problemes, no tan sols ofe-
nem greument un germà nostre, sinó que rebutgem al mateix Senyor.
  Aquests darrers mesos, malauradament, han estat notícia les tan-
ques del sud de la Península, les morts davant les costes de Lampe-
dusa i molts altres fets més; però aquests, que són ben tràgics, tan 
sols són la punta d’un iceberg que amaga molts drames humans.
  Encara que no ocupen els primers titulars dels diaris, en les nostres 
ciutats hi ha molts homes i dones que, moguts per l’esperança d’una 
vida millor per a ells i les seves famílies, han vingut a casa nostra a la 
recerca d’oportunitats que els eren negades als seus països. El papa 
Francesc els qualifica com a «pelegrins de la vida, a la recerca de sal
vació».1 Uns ho han fet per trobar feina, altres fugint de la guerra o de 
la persecució. Per a tots ha estat un veritable èxode i, després de pas-
sar per un llarg desert, no sempre han arribat a la terra anhelada. No 
està en el meu ànim fer una llista, que seria molt llarga, de les dificul-
tats administratives, laborals, d’habitatge, que es troben. D’algunes 
d’aquestes dificultats, en tenen la primera responsabilitat les adminis-
tracions; però n’hi ha una que depèn de cadascun de nosaltres: l’hos-
pitalitat o, si voleu, l’acollida.
  El cartell que anuncia la campanya d’enguany ens ho mostra gràfica-
ment: cada vegada que ignorem el nouvingut, que ens deixem intoxicar 
per campanyes xenòfobes, que tanquem els ulls i no reaccionem davant 
les cada vegada més grans traves administratives, posem cadenats a 
la convivència, fem més grans les tanques que separen uns i altres.
  Quan acollim l’immigrant, no per la seva condició d’estranger sinó 
perquè és germà nostre, fill del mateix Pare; quan som capaços «de 
su perar les fronteres i afavorir el pas d’una actitud defensiva i recelo-
sa, de desinterès o de marginació, a una actitud que posi com a fona-
ment la cultura de la trobada, l’única capaç de construir un món més 
just i fraternal»;2 estem obrint cadenats, fem possible la convivència.
  Acollir el foraster és acollir el mateix Senyor. El foraster no ens és 
un desconegut, és el nostre veí, el company de feina, la persona que 
té cura dels nostres avis, el qui es troba tancat en el Centre d’Interna-
ment, el qui cerca ferralla per la ciutat... En el foraster trobem Jesús. 
Tu i jo potser no podem enderrocar les tanques, però tenim la clau que 
obre portes, les de la convivència.

Obrint cadenats fem possible  
la convivència

per Josep M. Jubany, delegat de Pastoral Social

1  Paraules als participants en el Congrés de Pastoral de les Grans Ciutats (Vaticà, 
27 de novembre de 2014).

2  Del Missatge del Sant Pare Francesc per a la Jornada Mundial del Migrant.
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Càritas Diocesana  
de Barcelona 

Jornada Mundial  
dels Migrants

«Caminem junts en la diversitat» és un col·lectiu ecle sial for-
mat per persones i comunitats que promovem una pastoral 
multicultural, oberta i integradora que respongui a la diver-
sitat d’orígens, tradicions i cultures dels cristians i cristianes 
que avui formem l’Església a Catalunya.
  Volem que la pastoral per als nouvinguts o immigrants 
no sigui una pastoral específica o segregada, sinó una pas  to- 
 ral transversal que abraci tots els àmbits de la vida de l’Es-
glésia. 

Per això en el nostre col·lectiu participen persones nouvingu-
des i autòctones, que vetllen per arrelar sobretot a la xarxa de 
parròquies i arxiprestats.
  Hem nascut a Barcelona i estem vinculats a la Pastoral 
Social diocesana, però tenim vocació de treballar plegats en 
les diverses Esglésies a Catalunya amb vista a redefinir la 
nostra identitat col·lectiva, respectuosa amb la tradició, cultu-
ra i història pròpies, i alhora acollidora de la multiculturali-
tat de la nostra societat.

Memòria d’activitats 
del curs 2013-2014:
•  XIX Trobada Diocesana:  

26 de gener de 2014  
Jornada Mundial  
dels Migrants 2014:  
«Font de riquesa», 
Parròquia de Crist Rei

•  XX Trobada Diocesana:  
1 de juny de 2014  
Convivència: Ripoll i  
St. Joan de les Abadesses

•  Jornada festiva:  
12 de juliol de 2014 
Cinema, debat i gelat!:  
The visitor (El visitante)  
Sant Pau del Camp

XIX Trobada  
Diocesana 
26 de gener de 2014

Jornada Mundial  
dels Migrants 2014:  
«Font de riquesa»

Parròquia de Crist Rei

El diumenge 19 de gener, l’Església 
celebrà la Jornada del Migrant. És 
una efemèride amb una llarga tradi-
ció, establerta pel papa Benet XV l’any 
1914. Enguany fa cent anys, i amb 
motiu d’aquesta Jornada, Càritas Dio-
cesana, la Delegació de Pastoral So-

cial de Barcelona i el col·lectiu «Cami-
nem junts en la diversitat» havien pro-
gramat diversos actes. 
  Unes setmanes abans s’havien adre-
çat a totes les parròquies de l’Arque-
bisbat enviant-los un cartell en què 
s’a nunciava la Jornada amb el lema 
d’aquest any: «Caminem junts en la di-
versitat. Font de riquesa». També se’ls 
havia lliurat un exemplar del mis  satge 
del papa Francesc per a aquesta Jor-
nada, tot convidant-los a organit zar 
al guns actes per posar de manifest 
la rea litat multicultural de les nostres 
co munitats. 
  A més a més, el Full Dominical pu-
blicà un extra amb la crònica deta-
llada de totes les activitats realitza-
des durant l’any 2013 per aquestes 
tres entitats.

«Caminem junts en la diversitat»  
un grup que promou la convivència multicultural
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 Càritas Diocesana  
 de Barcelona 
Jornada Mundial  
dels Migrants

XX Trobada 
Diocesana 
1 de juny de 2014

Convivència: Ripoll i Sant Joan  
de les Abadesses

El diumenge 1 de juny, el col·lectiu «Ca -
minem junts en la diversitat» —for  mat 

per diverses comunitats de migrants i 
de parròquies amb una presència mul-
ticultural en les seves comunitats—, 
amb Càritas Diocesana i la Delegació 
de Pastoral Social de l’Arquebisbat, 
va realitzar la ja tradicional sortida de 
convivència. Enguany era la cinquena 
edició i es va anar a Ripoll i a Sant Joan 
de les Abadesses.
  Els llocs a visitar s’escullen amb 
l’ob  jectiu de conèixer llocs emblemà-
tics del país. Hi participaren dues-cen-

tes cinquanta persones, pertanyents 
a co    munitats formades per xine sos, 
fili pins, llatinoamericans i de parrò-
quies de l’arxiprestat de Provençals, 
el Po ble -Sec, Trinitat-Roquetes, la Tor -
ras sa- Collblanc, a més de membres 
de Ver dallar i de Migra Studium, entre 
d’al tres. 
  Els cinc autocars sor tiren a dos 
quarts de nou del matí de la plaça Uni -
versitat de Barcelona i arribaren cap a 
les deu a Ripoll. 
  Després d’un temps lliure, es par-
ticipà en l’Eucaris tia dominical de la 
Parròquia de Santa Maria de Ripoll. 
L’Eucaristia fou pre sidida per Mn. Jo-
sep M. Jubany i concelebra da per al-
guns preveres que par tici paven en 
la sortida. En l’homilia, Mn. Jubany 
glossà la importància de la festa de 
l’Ascensió del Senyor i comentà la im-
portància de les paraules de Jesús en 
l’Evangeli del dia, en què enviava els 
deixebles, i amb ells tota l’Església, 
a predicar l’evangeli a tots els po-
bles de la terra. Destacà que, amb 
aquest manament, el Senyor no fa 
distin cions de persones, que tots, in-
dependentment del nostre lloc de 
nai xement, cultura o idioma, formem 
part d’una mateixa família, i que els 
creients hem de rebutjar tota actitud 
xenòfoba i ens hem de distingir per 

l’a colliment i l’hospitalitat envers les 
persones que han vingut a casa nos-
tra tot cercant una vida digna. 
  També recordà la importància de 
Ri poll en la formació de Catalunya, i 
que una de les característiques his-
tò  riques del nostre país és que ha es-
tat una terra de marca, on han confluït 
per sones de diferents indrets. 
  Els cants de la Missa s’interpreta-
ren en diversos idiomes: el Parenostre 
fou cantat en xinès, el Sanctus i cants 
de comunió en tagal, i també en cata-
là i castellà. 
  Cal agrair al rector i a la comunitat 
de Santa Maria de Ripoll la seva dis-
ponibilitat, acollida i les facilitats que 
ens van donar. Acabada la missa al-
gunes persones visitaren el museu 
del monestir. 
  Al migdia es compartí el dinar en 
una esplanada de Ripoll, i després 
s’or ganitzaren jocs per als infants, ai-
xí com algunes danses i altres acti  vi-
tats lúdiques. A la tarda s’anà a Sant 
Joan de les Abadesses i es visità el 
monestir. Fou per a molts la primera 
ve gada que el visitaven i l’ocasió de 
co  nèi xer la bellesa d’aquest monu-
ment i les impressionants figures del 
Davallament. 
  Cap a les sis de la tarda es retornà 
a Barcelona.

  L’acte diocesà va tenir lloc el diu-
menge 26 de gener a la parròquia de 
Crist Rei de Barcelona. Fou una jorna-
da molt reeixida, que havia estat molt 
preparada pel col·lectiu «Caminem 
junts en la diversitat».
  Els actes s’iniciaren a les onze del 
matí. A diferents indrets de Barcelona 
es congregaren grups provinents de 
parròquies i comunitats de migrants, 
els quals es dirigiren caminant cap a la 
Parròquia de Crist Rei. Els participants 
s’identificaven amb un fulard amb el lo-
gotip i el lema de la Jornada. D’aques-
ta forma tan senzilla es volia visualitzar 
que junts, persones de diverses cultu-
res i procedències, caminem junts. 
  A les 12 es participà en l’Eucaristia 
dominical de la Parròquia, presidida 
pel rector, Mn. Josep M. Soler, i conce-
lebrada per Mn. Josep M. Jubany, de-
legat de Pastoral Social, el P. Lluís Re-
colons, de Migra Studium, el P. Bian 
Xifeng, sacerdot de la comunitat xi ne-
sa, i el P. Antoy Jarical, rector de la 
parròquia filipina. Després d’unes pa-
raules de salutació del rector, un dels 
membres de «Caminem junts en la 
diversitat» explicà què és aquest col    - 
lectiu i quins objectius es proposa. El 
«Glòria» fou cantat en tagal (la llen-
gua filipina), l’Evangeli fou procla mat 
en català i castellà, i es llegiren al-
gunes perícopes en les diferents llen-

gües dels grups que hi participaven. 
En l’ofertori i les pregàries dels fi-
dels es tin gué un record especial pels 
morts causats pel tifó de la tardor a 
Filipines. El Parenostre fou cantat en 
xinès i durant la comu nió s’interpre-
tà un cant en ucraïnès. L’Eucaristia 
acabà amb el cant del Virolai.
  Al migdia, hi hagué un dinar de ger-
manor al centre parroquial i s’hi van 
compartir menjars típics de les dife-
rents comunitats. Els comensals, gai -
rebé dos-cents, pertanyien a diferents 
comunitats. Era molt nombrosa la pre-
sència de filipins, xinesos, ucraïnesos, 
subsaharians i llatinoamericans, així 
com de fidels de moltes parròquies 
de Barcelona, sobretot de la Parròquia 
de Crist Rei i d’altres parròquies de 
l’arxiprestat de Sant Andreu. En la so-
bretaula, un grup de la Parròquia del 
Bon Pastor ens obsequià amb una re-
presentació teatral, i també actuà un 
cantant mexicà. 
  L’acte finalitzà amb una pregària 
preparada per una comunitat de San-
ta Coloma de Gramenet, en la qual es 
llegí l’homilia que el papa Francesc 
pro nuncià en el seu viatge a l’illa de 
Lampedusa. La Jornada, que al llarg 
dels diferents moments aplegà unes 
quatre-centes persones, va acabar a 
les cinc de la tarda. Els organitzadors 
van voler manifestar el seu agraï ment 

al rector i a la comunitat de la Parrò-
quia de Crist Rei per la seva aco llida, i 
a la Delegació de Mitjans de Comuni-

cació del Bisbat, i molt concreta ment 
a la Montse Punsoda, per la cobertu-
ra informativa de l’acte.
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per Margarita García O’Meany, Migra Studium
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Càritas Diocesana  
de Barcelona 

Jornada Mundial  
dels Migrants

La cara més dura i inversemblant de 
la immigració a Espanya la trobem so-
ta el nom de Centres d’Internament 
per a Estrangers. Desconeguts per gran 
part de la ciutadania, allí s’a maga 
una realitat que no hem d’ignorar ni 
permetre que sigui ocultada. Són pre-
sons encobertes, presons camuflades 
on es vulneren els drets de les per so  -
nes immigrades, que primer de tot són 
persones. 
  Les persones estrangeres interna-
des en els CIE es troben retingudes 
de manera preventiva, no per un de
licte sinó per una falta administrati
va; en aquest cas per no disposar de 
la documentació necessària per ro-
mandre a Espanya, mentre esperen 
ser retornats al seu país d’origen, a la 
frontera o sancionats amb l’expulsió.
  Víctimes dels controls de carrer amb 
criteris racials, de detencions comple-
tament arbitràries, d’un control invisi-
ble, es crea una frontera in terna a les 
nostres ciutats. També hi ha persones 
que, havent complert la seva condem-
na íntegra a la presó, són detingudes 
i portades al CIE per ser expulsades, 
aplicant-los una doble condemna, i per-
sones que són traslladades des de 
Ceuta, Melilla i Canàries.

  La vida en el CIE es caracteritza per 
la falta de garantia dels drets fona-
mentals, per la por, el desconcert, la 
confusió, la desesperança. Per als in-
terns i les seves famílies comporta 
perdre en poques hores la seva for-
ma de vida i trobar-se sense res, es-

perant que algú decideixi el futur de 
les seves vides al marge de les con-
seqüències que se’n derivin per a ells. 
Cal fer aquesta reflexió a tota la ciuta-
dania catalana i espanyola, especial-
ment ara que els nostres fami liars emi-
gren per cercar una vida millor. Què ens 

semblaria que els paressin al carrer 
i els privessin de llibertat pel fet de 
no tenir papers? 
  Crec que comença a no haver-hi ex-
cuses per mantenir uns centres l’e-
xistència dels quals vulnera els drets 
humans. 

L’estret de Gibraltar i les tanques de 
Ceuta i Melilla són les fronteres que 
ens trobem en la peregrinació a les 
dues ribes organitzada per la Delega-
ció de Migració de Cadis. 
  A Tarifa trobem el dramatisme de 
l’arribada en pasteres i una comu-
nitat cristiana que de fa molts anys 
és testimoni i suport de vides tren-
cades, s’encarrega d’enterrar morts 
que ningú reclama i segueix determi-
nada a no girar l’esquena davant d’a-
questa realitat, a no resignar-s’hi. Tot 
un exemple de compromís i genero-
sitat. 
  Preguem davant les tombes sen-
se nom. També preguem al Centre 
d’Internament d’Estrangers d’Isla 
Palomas, amb un centenar de joves 
de pell fosca, privats de llibertat per 
l’únic delicte de l’esperança. Les se-
ves mirades intenses ens sacsegen: 

quin serà el seu destí? La paraula és 
vergonya; vergonya de pertànyer a un 
Primer Món que no té una altra res-
posta a la injustícia i a la pobresa que 
la repressió i la preservació dels privi-
legis dintre de les nostres fronteres.
  A Tànger i Rabat, els bisbes d’amb-
dues diòcesis ens situen en el difícil 
equilibri que l’Església manté en un 
país on tot just és tolerada, i on tam-
bé ells són estrangers: prudència, res-
pecte i denúncia. Amb diferents pa-
raules ens transmeten que la resposta 
contundent al mal és l’amor. Ells i les 
seves comunitats fan una tasca amb 
els immigrants vinguts de tota Àfrica 
molt valuosa i compromesa.
  A Ceuta i a Melilla, els cristians que 
s’ocupen de l’ajuda humanitària al 
voltant de les famoses tanques, es-
tan desbordats. Burlant la vigilància 
policial, ens demanen compromís, 

una actitud més decidida vers una no-
va identitat com a ciutadans del món, 
sense esperar que els governs trobin 
solucions dignes per aquesta realitat 
vergonyosa del nostre temps. L’expe-

riència del fet migratori en aquestes 
fronteres és dura, cal «veure, escol-
tar i sentir» per apropar aquesta rea li-
tat a la nostra vida, a la nostra Eu ro-
pa, al nostre món.

CIE: un tros invisible d’aquest món

La frontera sud: diari d’un viatge
per Isabel Mas, advocada del Departament de Migració 

de Càritas Diocesana de Barcelona
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Lectura del primer libro de Samuel  
(1Sa 3,3b-10.19)

En aquellos días, Samuel estaba acostado en el tem-
plo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Se-
ñor llamó a Samuel, y él respondió: «Aquí estoy.» Fue 
corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; 
vengo porque me has llamado.» Respondió Elí: «No 
te he llamado; vuelve a acostarte.» Samuel volvió a 
acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se 
levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; 
vengo porque me has llamado.» Respondió Elí: «No 
te he llamado, hijo mío; vuelve a acostar te.» Aún 
no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido 
revelada la palabra del Señor.
  Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue 
donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy; vengo porque 
me has llamado.» Elí comprendió que era el Señor 
quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: «Anda, 
acuéstate; y si te llama alguien, responde: “Habla, 
Se    ñor, que tu siervo te escucha”.» Samuel fue y se 
acos tó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó 
co  mo antes: «¡Samuel, Samuel!» Él respondió: «Ha-
bla que tu siervo te escucha.» 
  Samuel crecía, y el Señor estaba con él; ninguna 
de sus palabras dejó de cumplirse.

Salmo responsorial (39)

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor; / él se inclinó y es-
cuchó mi grito; / me puso en la boca un cántico nue-
vo, / un himno a nuestro Dios. R.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, / y, en cam-
bio, me abriste el oído; / no pides sacrificio expia-
to rio. R.

Entonces yo digo: «Aquí estoy como está escrito en 
mi libro / para hacer tu voluntad.» / Dios mío, lo quie-
ro, / y llevo tu ley en las entrañas. R.

He proclamado tu salvación / ante la gran asam-
blea; / no he cerrado los labios; / Señor, tú lo sa-
bes. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Co 6,13c-15a.17-20)

Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, si-
no para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Dios, 
con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará tam-
bién a nosotros.
  ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de 
Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con él. 
Huid de la fornicación. Cualquier pecado que come-
ta el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que 
fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sa-
béis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu San-
to? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido 
de Dios. No os poseéis en propiedad, porque os han 
comprado pagando un precio por vosotros. Por tan-
to, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!

  Lectura del santo evangelio según san Juan  
(Jn 1,35-42)

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discí-
pulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este 
es el Cordero de Dios.» Los dos discípulos oyeron 
sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, 
al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?» 
Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), 
¿dónde vives?» Él les dijo: «Venid y lo veréis.» Enton-
ces fueron, y vieron dónde vivía y se quedaron con 
él aquel día; serían las cuatro de la tarde. Andrés, 
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encontró prime-
ro a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontra-
do al Mesías (que significa Cristo).» Y lo llevó a Je-
sús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres 
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que 
significa Pedro).»

DIUMENGE I I  DE DURANT L’ANY

Lectura del primer llibre de Samuel  
(1Sa 3,3b-10.19)

En aquell temps, Samuel, que encara era un noi, dor-
mia en el santuari del Senyor, on hi havia l’arca de 
Déu. El Senyor el cridà, i Samuel respongué: «Aquí 
em teniu». Corregué cap a Elí i li digué: «He sentit 
que em cridàveu. Aquí em teniu». Elí replicà: «No t’he 
cridat pas. Vés-te’n a dormir». I el noi se n’anà a dor-
mir. El Senyor el tornà a cridar, i Samuel s’aixecà, 
anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridà-
veu. Aquí em teniu». Elí replicà: «Fill meu, no t’he cri-
dat pas. Torna-te’n a dormir.»
  Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor, la 
paraula del Senyor encara no se li havia revelat.
  Per tercera vegada el Senyor cridà Samuel, i ell 
s’aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que 
em cridàveu. Aquí em teniu». Llavors Elí comprengué 
que era el Senyor qui cridava el noi, i digué a Samuel: 
«Vés a dormir i, si et torna a cridar, digues-li: Parleu, 
Senyor, que el vostre servent us escolta». El Senyor 
es presentà i el cridà com les altres vegades: «Sa-
muel, Samuel». Ell li respongué: «Parleu, que el vos-
tre servent us escolta.»
  Samuel es va fer gran. El Senyor l’afavoria sempre 
i no deixà de complir mai cap de les seves profecies.

Salm responsorial (39)

R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Tenia posada l’esperança en el Senyor, / i ell, incli-
nant-se cap a mi, / ha inspirat als meus llavis un 
càntic nou, / un himne de lloança al nostre Déu. R.

Però vós no voleu oblacions ni sacrificis, / i m’heu 
parlat a cau d’orella; / no exigiu l’holocaust ni l’expia-
ció. R.

Per això us dic: «Aquí em teniu: / com està escrit de 
mi en el llibre, / Déu meu, vull fer la vostra voluntat, / 
guardo la vostra llei al fons del cor.» R.

Anuncio amb goig la salvació / davant el poble en dia 
de gran festa. / No puc deixar d’anunciar-la; / ho sa-
beu prou, Senyor. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau  
als cristians de Corint (1Co 6,13c-15a.17-20)

Germans, el cos no és per a fornicar, sinó per al Se-
nyor, i el Senyor, per al cos. I Déu, que ressusci-
tà el Senyor, també ens ressuscitarà a nosaltres 
amb el seu poder.
  ¿No sabeu que els vostres cossos són membres 
de Crist? El qui s’uneix al Senyor forma amb ell un 
sol esperit. Fugiu de la fornicació. Els altres pecats 
que l’home comet són exteriors al seu cos, però el 
fornicador peca contra el seu propi cos.
  ¿No sabeu que els vostres cossos són el santua-
ri de l’Esperit Sant que heu rebut de Déu i que resi-
deix en vosaltres? ¿No sabeu que no sou vostres? 
Déu us ha adquirit a un preu molt alt: glorifiqueu-lo 
en el vostre cos.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan  
(Jn 1,35-42)

En aquell temps, Joan estava amb dos dels seus 
deixebles i, fixant-se en Jesús que passava, digué: 
«Mireu l’anyell de Déu». Quan els dos deixebles van 
sentir que Joan deia això, van seguir Jesús. Ell es 
girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «Què 
voleu?» Ells li digueren: «Rabí», que vol dir «mestre», 
«on us allotgeu?» Jesús els respon: «Veniu i ho veu-
reu». Ells hi anaren, veieren on s’allotjava i es queda-
ren amb ell aquell dia. Eren vora les quatre de la tar-
da. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan 
i havia seguit Jesús, era Andreu, el germà de Simó 
Pere. El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu 
germà Simó, i li digué: «Hem trobat el Messies», que 
vol dir «l’Ungit». I l’acompanyà on era Jesús. Jesús 
se’l mirà i li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et 
diràs Quefes, que vol dir Pedra.»

La vida significa per als homes i les dones créixer 
i madurar, aprendre cada dia. Una persona és 
ben humana com més preparada està per ser-ho. 
I un cristià sap que ho ha de ser amb els dons 
i la vo cació que ha rebut. Aquí hi ha el meu camí, 
la me va tasca. 
  És el moment en què Jesús comença a reunir 
els deixebles al seu voltant. El Baptista exerceix 
la seva vocació: aquí em troba el Senyor que m’ha 
cridat. L’evangelista resumeix en breus parau les 
la seva missió de precursor. Els deixebles pregun-
ten pel lloc on s’allotja Jesús, que és llenguatge  
de comunió. La resposta es fa amb el llenguat-
ge de la fe: «Veniu i ho veureu»; i es com pleta amb 
un «es quedaren amb ell aquell dia. Eren vora les 
quatre de la tarda». La paraula de Jesús és trans-
formadora: aquest és el procés de tothom qui s’a  -
costa a Jesús. El testimoniat ge que porta a la co -
munió amb Jesús, passa del veure al creure i es 
projecta fins a contagiar l’altre: «Hem trobat el Mes -
sies.» 
  La crida de Jesús es fa sentir com una invitació 
personal, sempre nova i irrepetible, ja que obre 
el camí a una experiència comunitària. Així és la 
vida cristiana: cercar i trobar el Senyor que cami-
na al davant, sentir el seu esguard que invita a 
seguir-lo, mirar de conèixer-lo més de prop, fent 
camí amb ell. D’una manera o d’una altra aques-
tes són les etapes de la vocació cristiana que can-
via la vida del deixeble de Jesús, el Crist. Déu ens 
crida pel nostre nom.
  Andreu estava tocat per les paraules del seu 
mestre, Joan Baptista, però corre cap el qui aquest 
assenyala com a Messies. Andreu ha estat la pri-
mera plantació del Senyor i dóna els seus fruits 
de la terra conreada pels profetes. Va escoltar del 
Baptista: «Mireu l’Anyell de Déu...»; i, ple de joia, 
corre cap al seu germà Pere, que encara no coneix 
Jesús: «Hem trobat el Messies.» 
  Més enllà de la facilitat o de la dificultat a seguir 
Jesús, ens trobem sempre amb aquesta dinà mi ca 
a la qual hem d’invitar els germans i les germa-
nes: cercar Jesús, trobar-lo, i un cop l’hem trobat 
quedar en comunió viva amb la seva persona. I 
ai  xò ho hem de fer amb la il·lusió d’Andreu quan 
ex pli ca al seu germà Pere que han trobat el Se-
nyor i que també ell està invitat a fer aquesta ex-
perièn cia d’una manera comunitària. Només Jesús 
té paraules de vida eterna, que assacien la fam 
(és el veritable pa de la vida) i la set (calmen la 
set profunda de sentit de la vida).

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Seguir Jesús
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Iniciamos hoy la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos. Es -
te octavario comienza siempre el 18 
de enero y termina el día 25, fiesta 
de la Conversión de San Pa blo. 
  Este año queda enmarcado en 
dos domingos y tiene como lema 
unas breves palabras del diálogo de 
Jesús con la mujer samaritana junto 
al pozo de Jacob: «Jesús le dice: Da-
me de beber» (Jn 4,7). Cada año 
se difunden ampliamente unas re-
flexiones y oraciones aprobadas por 
el Consejo Ecuménico de las Igle sias 
y por la Iglesia católica, que este 

año han preparado los cristianos 
de Brasil.
  Este episodio evangélico de la 
mu jer samaritana era muy querido 
por la gran santa y mística Teresa 
de Je sús. Por eso, me parece que 
también vincula de alguna manera 
esta Semana de Oración por la Uni-
dad con el recuerdo del Jubileo Te-
resiano que estamos celebrando 
es te año con motivo del quinto cen-
tenario del nacimiento de la gran 
doctora de la Iglesia nacida en Ávila.
  Estos días resuenan profunda  -
mente en nuestro corazón las pa-

labras de la oración de Jesús en 
el Cenáculo: «Que todos sean uno, 
como tú, Padre, en mí y yo en ti, que 
también ellos estén en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me 
has enviado.»
  En el Concilio Vaticano II, la Igle sia 
católica se comprometió a tra bajar 
por la unidad de todos los creyentes 
en Cristo «en la profesión de una 
sola fe, en la celebración común del 
culto y en la concordia fraterna de la 
familia de los hijos de Dios».
  Desde entonces se ha avanzado 
bastante. Se tienen que reconocer 
como un signo de esperanza los 
pasos que se han hecho y se están 
haciendo en el camino ecuménico. 
Menciono dos ejemplos.
  El día 31 de octubre de 1999, 
representantes de la Iglesia católi-
ca y de la Federación Mundial Lu-
te  rana firmaron, en Augsburgo, 
la «Declaración común sobre la jus -
ti  ficación», que fue uno de los te -

mas centrales en la crisis que lle -
vó a la ruptura de la unidad en 
tiem  pos de Lutero. Los obispos 
del Sínodo especial para Europa, 
en su men sa je final, reconocían 
con gozo que, después de cuatro 
siglos, se ha bía llegado a un con-
senso sobre al gunas verdades fun-
damentales en torno al tema de la 
justificación.
  Los últimos días del pasado mes 
de noviembre, el papa Francisco 
hi zo un breve viaje a Turquía, sobre 
todo para reunirse con el patriarca 
ecuménico de Constantinopla Bar-
tolomé I, y reafirmó su volun tad de 
poner todos los medios necesarios 
para superar una ruptura de la uni-
dad entre católicos y ortodoxos 
que ha durado casi un mi le nio, 
lo que nos sitúa ante 
una gran esperanza de 
rehacer en este caso la 
unidad que rida por Cris -
to.

La oración y el trabajo 
por la unidad 

PALABRA Y VIDA  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

  

II TIEMPO ORDINARIO: «Vieron dónde vivía y se quedaron con él»

CINE ESPIRITUAL PEIO SÁNCHEZ

Las lecturas de este domingo nos sitúan ante la lla-
mada (1Sa 3,3b-10.19), el encuentro (Jn 1,35-42) y 
el seguimiento (1Co 6,13c-15a.17-20) de Cristo. La 
película Prefiero el paraíso nos presenta la vida de 
san Felipe Neri desde que llega a Roma (1533) con 

la idea de hacerse misionero, para ir con los jesuitas a las Indias; pero 
pronto los niños y jóvenes de la Roma empobrecida roban su corazón. La 
figura del santo de la alegría se presenta en paralelo con la figura de Je-
sús de Nazaret. Especialmente significativa es la evolución donde el pri-
mer grupo de chicos va descubriendo en las actividades del Oratorio su 
vo cación. A resaltar la banda sonora del especialista Marco Frisina, con 
una canción que se ha hecho muy popular.

Para la reflexión y el diálogo:
•  Indica, tras ver la película, los paralelismos que encuentras entre Jesús 

de Nazaret y la vida de san Felipe Neri.
•  ¿Cómo cambian los chicos tras encontrarse con el segundo apóstol de 

Roma? ¿Qué caminos diferentes escogen cada uno? ¿Hay alguno que 
se despiste?

•  ¿Cuándo pronuncia el santo de «sed buenos si podéis» la frase de «prefie
ro el paraíso»? ¿Qué quiere decir con ella?

•  ¿Cómo va tu experiencia de la llamada, el encuentro y el seguimiento 
de Cristo?

(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos)

Prefiero el paraíso 
Director: Giacomo Campiotti. Año: 2010

AGENDA 

Actes i  
conferències
El proper diu
menge 25 de ge  
ner se celebrarà 
la campanya de 
la Infància Mis
sionera. Aques-
ta campanya, 
anomenada per 
alguns «el Do
mund dels in
fants», es recor-
dava molt en les nostres parròquies 
i institucions religioses.
  Com cada any, per celebrar aques-
ta jornada tenim uns impresos que us 
po den ser útils i que són a la vostra 
disposició a la Delegació de Missions 
i al seu blog (delegacionsbarcelona
stfeliu.blogspot.com). 
  c/ Bisbe, 5  08002 Barcelona  Tel. 
932 701 014  ddmissions5112@
arqbcn.cat  delegacionsbarcelonast-
feliu.blogspot.com

Claus de lectura de la Bíblia (VII). 
La dona en el Nou Testament. Dijous 
22 gener (19 h), Jesús i les dones, 
amb Jordi Latorre. A l’auditori de la 
Fundació Joan Maragall (c/ València 
244, 1r). Informació i inscripcions: t. 
934 880 888.

Sessions de reflexió de l’actualitat 
cultural i religiosa. Dilluns 19 gener 
(19 h), amb Jordi Llisterri, periodista 
i director de Catalunya Religió. A l’au-
ditori de la FJM (c/ València 244,1r). 
Informació: 934 880 888, a/e: www.
fundaciojoanmaragall.org 

Renovació carismàtica catòlica en 
l’Esperit de Catalunya. Trobada anual: 
dies 24 i 25 de gener a la Bal mesiana 
(c/ Duran i Bas 9, Bcn). Predicador: 
P. Lázaro Iparraguirre. Lema: «He vin-
gut a calar foc a la terra» (Lc 12,49). 
Hi sou tots convidats! Per a més in-
formació: Marisa, tel. 639 463 419.

Dia mundial de l’emigrant i el refu
giat. Diumenge 25 de gener celebra-
ció diocesana, a la parròquia de San-
ta Madrona de Barcelona (c/ Tapio-
les, 10). A les 12 h Eucaristia. A les 
13 h inauguració d’una exposició so-
bre la història de les Jornades de mi-
gracions a casa nostra. A les 14 h di-
nar de convivència (cadascú porta el 
seu dinar i l’organització aporta les 
begudes i les postres). A les 16 h pre-
gària per tots aquells que han mort 
intentant travessar fronteres buscant 
una vida amb dignitat. Acte organit-
zat pel col·lectiu «Caminem junts en 
la diversitat», Càritas i la Delegació 
de Pastoral Social.

Marxa per la vida. El 25 de cada 
mes, exceptuant el mes de desem-
bre que es va celebrar el 28, es realit-
za una Marxa en defensa de la vida 
dels no nascuts amb el rés de Rosa-
ri. A les 20.30 h des de l’Hospital de 
Sant Pau (entrada antiga) per l’Avin-
guda Gaudí fins a la basílica de la Sa-
grada Família.

Cursos
Curs 100% en línia de diàleg entre 
ciència i fe. El proper 3 de febrer 

començarà 
una nova 
edició del 
curs «Cièn-
cia i fe en 
dià leg», que 
organitza la Facultat de Teo lo gia de 
Catalunya amb el patrocini del Pontifi-
ci Consell per a la Cultura (Vati cà). El 
curs vol ajudar els cris tians a donar 
raó de la seva fe davant les pregun-
tes que poden sorgir des de la cièn-
cia (cas Galileu, evolu ció i crea ció...). 

Per a més informació: www.Ciencia i 
Fe BCN.com

«El fet religiós en la pintura i l’es
cultura catalana (s. xviii-xx).» Terce-
ra sessió del curs organitzat per la 
Dele gació diocesana d’Ensenyament, 
a càr rec de Josep M. Trullén i Thomas. 
Dia 29 gen. (18-20.30 h) 
a Balmesia na (c/ Duran i 
Bas, 9). Info.: t. 932 701 
015, a/e: www.ensenya
mentbcn.org


