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PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Dos missatges envià el papa Fran-
cesc al Congrés sobre Pastoral de 
les Grans Ciutats. El primer fou un 
missatge llegit en l’acte celebrat el 
25 de novembre passat a la basílica 
de la Sagrada Família; el segon, el 
discurs espontani que ens va dirigir 
a tots els que vàrem participar en la 
segona fase, als quals ens va rebre 
en audiència el 27 de novembre. Eren 
dies molt intensos per al Sant Pare, 
amb els seus viatges al Parlament 
europeu dos dies abans i a Turquia 
l’endemà. Ens va fer un discurs molt 
seu comunicant-nos la seva llarga ex-
periència de pastor de Buenos Aires, 
un conjunt urbà que inclou 11 diòce-
sis i 13 milions d’habitants.
  En l’audiència, de gairebé una ho-
ra de duració, Francesc ens va fer un 
disseny de com veu ell l’Església en 

una gran ciutat. El primer que dema-
na a aquesta Església és un canvi de 
mentalitat, una conversió a una activi-
tat evangelitzadora que dialogui amb 
la multiculturalitat de la gran ciutat, 
que no tingui por del pluralisme i del 
fet que el missatge de l’Església ja no 
sigui l’únic referent cultural de la ciutat 
i sovint tampoc sigui el més escoltat. 
  Demana també el papa Francesc 
una Església sensible a la religiosi-
tat del poble, amb la lectura profun-
da que fa d’aquest fet la reflexió de 
les diòcesis llatinoamericanes, sobre-
tot en el document d’Aparecida, en 
el qual el cardenal Bergoglio va tenir 
un paper molt destacat, ja que fou el 
cap del grup de redacció d’aquest do-
cument que resumeix el pensament 
de la darrera conferència general dels 
bisbes d’Amèrica Llatina i del Carib.

  Francesc desitja, en la gran ciutat, 
una Església en sortida, que no es-
pera només que les persones hi va-
gin, sinó que surt a trobar a tots, en 
la mesura de les seves possibilitats; 
una Església samaritana —al·ludint 
a la famosa paràbola de l’Evangeli— 
que vol ser enmig de la ciutat, al ser-
vei de tots i sobretot dels més pobres 
i marginats, dels qui més pateixen.
  En el missatge papal que es va lle-
gir a la Sagrada Família, diu el Sant 
Pare: «M’alegro dels esforços realit-
zats i animo a tots a continuar refle-
xionant creativament sobre la manera 
d’afrontar la missió evangelitzadora 
en els grans nuclis urbans, cada ve-
gada en major expansió». El Sant Pa-
re ens invita a continuar treballant en 
la pastoral de les grans ciutats. En la 
meva salutació de l’inici de l’audièn-

cia vaig fer referència a aquest punt 
del seu missatge i li vaig dir que en 
preníem nota i que estàvem dispo-
sats a continuar. D’això es tracta, 
que no sigui un fet aïllat sinó l’ini-
ci d’un procés. Tinc en aquest sentit 
dues previsions: la constitució d’una 
fundació que es dediqui a fomentar 
l’estudi de les grans ciutats per tal 
d’oferir elements i mitjans per a la 
pastoral de les grans concentra cions 
urbanes; i, en segon lloc, la celebra-
ció aquest curs d’una jornada dioce-
sana dedicada sobretot a veure com 
el contingut del Congrés i els ense-
nyaments que ens ha ofert el Papa 
ens interpel·len com a 
pastors —sacerdots i 
laics— de la nostra ar-
xidiòcesi, que és emi-
nentment urbana.

Continuïtat del Congrés
de les Grans Ciutats
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26.  Dilluns (litúrgia hores: 3a 
setm.) [2Tm 1,1-8 (o bé: Tt 1,1-
5) / Sl 95 / Mc 3,22-30]. Sant Ti-
moteu, bisbe d’Efes, i sant Titus 
(o Tet), bisbe de Creta, deixebles 
i col·laboradors de Pau (s. I). San-
ta Paula (o Pola), viuda, deixebla 
de sant Jeroni; sants Robert, Al-
beric i Esteve, abats de Citeaux.
27. � Dimarts (  Tortosa) [He 
10,1-10 / Sl 39 / Mc 3,31-35]. 
Santa Àngela Mèrici (1470-
1540), vg., fund. ursulines 
(Brèscia, 1535). Sant Enric 
d’Ossó i Cervelló (Vinebre, Ri-
bera d’Ebre, 1840 - Gilet, Valèn-
cia, 1896), prev., fund. de les 
teresianes (STJ). Sant Vitalià, 
papa (657-672); sant Emeri o 
Mer, abat de Banyoles; sant Ju-
lià, bisbe de Burgos.
28.  Dimecres [He 10,11-18 
/ Sl 109 / Mc 4,1-20]. Sant To-
màs d’Aquino (†1274), prev. do-
minicà i doctor de l’Església, pa-
tró dels estudiosos i els estudi-
ants, venerat a Tolosa de Llen-
guadoc. Sant Flavià, soldat mr.; 
sant Tirs, atleta mr.; sant Julià, 
bisbe de Conca; sant Leònides, 
mr.; beata Gentil Giusti, mare de 
família; sant Valeri, bisbe. 
29. � Dijous (  Lleida) [He 
10,19-25 / Sl 23 / Mc 4,21-25]. 
Sant Pere Nolasc (s. XIII), rel. bar-
celoní, fund. mercedaris (OdeM). 
Sant Valeri o Valer, bisbe de Sara-
gossa i mr. (s. IV), venerat a Roda 
d’Isàvena. Beat Manuel Domin-
go i Sol (Tortosa 1836-1909), 
prev., fund. dels Operaris dioce-
sans (OD). Sant Sulpici Sever, 
bisbe; sant Julià, bisbe de Tole-
do; beata Arcàngela Girlani, vg. 
carmelitana.
30. � Divendres [He 10,32-39 / 
Sl 36 / Mc 4,26-34]. Santa Mar-
tina, vg. i mr.; sant Adelelm (Les-
mes), bisbe de Burgos (benedictí, 
s. XI); santa Jacinta de Mariscot-
ti, vg. terciària franciscana; sant 
Mucià-Maria Wiaux, rel. La Salle. 
31.  Dissabte [He 11,1-2.8- 
19 / Sl: Lc 1,69-70.71-73.74-
75 / Mc 4,35-41]. Sant Joan 
Bosco (1815-1888), prev. de 
Torí, fund. congregacions sale-
sianes (SDB), patró del cinema. 
Santa Marcel·la, viuda.
1. � † Diumenge vinent, IV de 
durant l’any (lit. hores: 4a setm.) 
[Dt 18,15-20 / Sl 94 / 1Co 7,32-
35 / Mc 1,21-28]. Sant Cecili, 
bisbe de Granada i mr.; santa 
Brígida d’Escòcia, 
vg.; beates Maria- 
Anna Vaillot i Otília 
Baumgarten, rel. 
paüles.

JORDI SÀNCHEZ TORRENTS

ENTREVISTA

Missioners.cat

L’Observatori Blanquerna de Comu-
nicació Religió i Cultura, amb la col-
laboració de la Direcció General d’A-
fers Religiosos de la Generalitat, es-
tà creant el primer mapa interactiu 
multimèdia dels missioners catalans 
al món. El portal www.missioners.cat 
agrupa els religiosos i laics que tre-
ballen en països empobrits fent una 
tasca humanitària amb un rerefons 
religiós. En Jordi Sànchez Torrents, 
antropòleg i professor a la URL, és 
el sots-director de l’Observatori Blan-
querna i s’encarrega de fer la majo-
ria de les entrevistes. 

En què consisteix el projecte Mis-
sioners.cat?
Missioners.cat serà un portal amb 
un mapa on podrem localitzar els 
missioners catalans al món; amb 
un clic podrem accedir a vídeos, fo-
tografies, enllaços i informació diver-
sa. Podrem saber què pensen sobre 
el món d’avui i conservar el seu tes-
timoni vital.

Què t’està aportant conèixer què 
fan els nostres missioners arreu del 
món, a nivell de fe?
No ho puc verbalitzar. En un món 
ple de xerrameca m’interpel·la molt 
el seu testimoni; em sacseja. Co-
nèixer aquestes persones és to-
car paraula viva, vida feta Parau-
la, Evangeli de carn i ossos. M’e-
mociona.

Veient la tasca missionera en pri-
mera persona, entens que hi ha-
gi persones que puguin fer aques-
ta opció?
I tant! Les persones amb qui parlo 
viuen lluny de casa, tenen ben po-
ca cosa i viuen dedicats als més pe-
tits i marginats... Viuen amb radica-
litat l’Evangeli; són uns revoluciona-
ris silenciosos. Tots els entrevistats 
tenen un amor profund per la vida, 
per Déu i per la humanitat. Qui no 
voldria viure amb aquesta alegria 
malgrat tot?

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa diària 
i santoral

Un grup de sis matrimonis, situats 
en la dècada dels quaranta anys, 
que es reuneix mensualment amb el 
seu consiliari, celebrava la darrera 
reunió de l’any. Un d’ells recordà als 
companys que calia determinar quina 
campanya proposarien als seus fills 
—entre tots en sumen vint-i-tres d’e-
dats diverses— per al nou any. Amb 
aquesta activitat pretenen que, cada 
any, aquesta colla de nens i nenes, 
nois i noies, realitzin una acció soli-
dària, aprofundeixin en el servei ge-
nerós, coneguin realitats que dema-
nen resposta, es mobilitzin per com-
partir amb els més necessitats... i 
descobreixin que la fe és compromís.
  Un d’ells avançà una proposta: 
«He conegut unes religioses que te-
nen una escola a l’Àfrica, en una zo-
na molt pobra, tan pobra que tenen 
dificultats per aconseguir bolígrafs, 
llapis, gomes d’esborrar, maquine-
tes de fer punta... Podríem proposar 
als nostres fills que organitzessin una 
campanya per recollir dos-cents bolí-
grafs a partir dels que s’obtenen com 
a regal publicitari o demanant-ne, 
també, als companys i companyes.» 
Una de les mares intervingué per ma-
nifestar que li semblaven pocs. El pa-

re promotor de l’acció afegí: «L’esco-
la és petita, tampoc els podem inun-
dar de bolígrafs i hem d’aconseguir 
que la campanya no es faci pesada 
als nostres fills o que els sembli ina-
bastable. Quan hagin recollit els dos-
cents bolígrafs, els podem proposar 
que hi afegeixin llapis». S’acceptà la 
proposta i els pares es compromete-
ren a plantejar-la als seus fills. 
  Des dels seus orígens, fent referèn-
cia a l’atenció de Jesús vers els po-
bres, la comunitat cristiana ha posat 
una especial atenció en els qui passen 
necessitat material i ha fomentat l’e-
xercici de la caritat basat en el compar-
tir. L’acció que proposa aquest grup de 
pares als seus fills és un exercici i al-
hora un testimoni de caritat fraterna 
que pot ajudar a créixer els alumnes 
de l’escola africana, a disminuir la se-
va misèria i a superar la situació d’in-
justícia que s’hi amaga. Bon exercici 
per aquests vint-i-tres fills per ajudar 
a construir un entorn escolar amb les 
condicions mínimes que permetin con-
templar el futur amb esperança. «M’ha 
enviat a portar la bona nova als po-
bres» (Lc 4,18). A hores d’ara estan a 
punt d’arribar a la fita proposada; cal-
drà començar a pensar en els llapis.

Compartir
esperança

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

« ¡Vacíame de mí... y
lléname de Ti, Jesús!»
Es la oración diaria que hacía, según 
me manifestó, el buen amigo Julio 
Manegat, persona de fe, periodista 
y escritor, primer director de la Es-
cuela de Periodismo de Barcelona y 
redactor-jefe del periódico vesperti-
no de Barcelona El Noticiero Univer-
sal, en el que colaboré durante do-
ce años.

  «¡Vacíame de mí…!» 
  —Arráncame «soberbias», quíta-
me «egoísmos», anúlame el «amor 
propio», que no caiga en la «injus-
ticia», ni en «odios», ni en «renco-
res»…
  —«Renuncia a tu propio cuerpo, a 
tu propio espíritu, a tu propio cora-
zón, a tu propia voluntad…», enseña-
ba el P. Chevrier. 
  Y el profeta Miqueas (6,14) venía 
señalando hacía siglos:

  —«Dentro de ti… tienes la causa 
de tu confusión».

  «Y lléname de ti, Jesús»… Es su 
imitación y seguimiento.
  El cardenal Newman, convertido al 
catolicismo, catedrático de la Univer-
sidad de Oxford y rector de la de Du-
blín, hoy beato, repetía casi lo mismo:

  —«Jesús mío: Inunda mi alma con 
tu espíritu y tu vida.
  —Penetra todo mi ser y toma po-
sesión de mí.
  —Que mi vida en adelante sea una 
irradiación de la tuya. 
  —Ayúdame a esparcir tu fragan-
cia… dondequiera que vaya.»

  —«Noverim me… Noverim Te», re-
petía san Agustín, o sea:
  «Que me conozca a mí... Y te co-
nozca a Ti».

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU
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Lectura de la profecía de Jonás
(Jo 3,1-5.10)

En aquellos días, vino la palabra del Señor so-
bre Jonás: «Levántate y vete a Nínive, la gran 
ciudad, y predícale el mensaje que te digo.» 
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como man-
dó el Señor. Nínive era una gran ciudad, tres 
días hacían falta para recorrerla. Comenzó 
Jonás a entrar por la ciudad y caminó duran-
te un día, proclamando: «¡Dentro de cuaren-
ta días Nínive será destruida!» Creyeron en 
Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y se 
vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio 
Dios sus obras, su conversión de la mala vi-
da; se compadeció y se arrepintió Dios de la 
catástrofe con que había amenazado a Níni-
ve, y no la ejecutó.

Salmo responsorial (24)

R. Señor, enséñame tus caminos.

Señor, enséñame tus caminos, / instrúye-
me en tus sendas: / haz que camine con le-
altad; / enséñame, porque tú eres mi Dios y 
Salvador. R.

Recuerda, Señor, que tu ternura / y tu miseri-
cordia son eternas; / acuérdate de mí con mi-
sericordia, / por tu bondad, Señor. R.

El Señor es bueno y es recto, / y enseña el 
camino a los pecadores; / hace caminar a los 
humildes con rectitud, / enseña su camino a 
los humildes. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios (1Co 7,29-31)

Digo esto, hermanos: que el momento es apre-
miante. Queda como solución que los que ti-
enen mujer vivan como si no la tuvieran; los 
que lloran, como si no lloraran; los que están 
alegres, como si no lo estuvieran; los que 
compran, como si no poseyeran; los que ne-
gocian en el mundo, como si no disfrutaran 
de él: porque la representación de este mun-
do se termina.

  Lectura del santo evangelio según san 
Marcos (Mc 1,14-20)

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. De-
cía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el 
reino de Dios: convertíos y creed en el Evan-
gelio.»
  Pasando junto al lago de Galilea, vio a Si-
món y a su hermano Andrés, que eran pesca-
dores y estaban echando el copo en el lago. 
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pes-
cadores de hombres.» Inmediatamente deja-
ron las redes y lo siguieron. 
  Un poco más adelante vio a Santiago, hi-
jo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 
estaban en la barca repasando las redes. 
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en 
la barca con los jornaleros y se marcha-
ron con él.

DIUMENGE�I I I �DURANT�L'ANY

Lectura de la profecia de Jonàs 
(Jo 3,1-5.10)

El Senyor va fer sentir a Jonàs la seva parau-
la i li digué: «Vés a Nínive, la gran capital, i 
proclama-hi el que jo et diré». Jonàs se n’anà 
a Nínive, tal com el Senyor li havia manat. Ní-
nive era una ciutat grandiosa. Per recórrer-la 
tota calia fer tres dies de camí. Jonàs comen-
çà a fer una jornada de camí dintre la ciutat i 
cridava: «D’aquí a quaranta dies, Nínive serà 
destruïda». La gent de Nínive cregué en Déu: 
proclamaren un dejuni i, des dels més pode-
rosos fins als més humils, es vestiren de sac 
negre. Déu veié que de fet es convertien i s’a-
partaven del mal camí, i es va desdir de fer 
caure sobre d’ells la desgràcia amb què els 
havia amenaçat.

Salm responsorial (24)

R. Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, / 
que aprengui els vostres camins. / Encamineu-
me en la vostra veritat, instruïu-me, / perquè 
vós sou el Déu que em salveu. R.

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat / i 
de l’amor que heu guardat des de sempre. / 
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. R.

El Senyor, bondadós i recte, / ensenya el bon 
camí als pecadors. / Encamina els humils 
per sendes de justícia, / els ensenya el seu 
camí. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau als 
cristians de Corint (1Co 7,29-31)

Vull dir, germans, que no podem deixar perdre 
l’oportunitat present. Des d’ara, els qui tenen 
muller han de viure com si no en tinguessin, 
els qui ploren, com si res no els fes plorar, 
els qui estan contents, com si res no els ale-
grés, els qui compren, com si no tinguessin 
res, i els qui treuen profit d’aquest món, com 
si no en traguessin cap, perquè aquest món 
que veiem amb els ulls passa aviat.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc
(Mc 1,14-20)

Després d’haver estat empresonat Joan, Je-
sús es presentà a Galilea predicant la Bona 
Nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el Reg-
ne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu 
en la Bona Nova».
  Tot passant vora el llac de Galilea, veié Si-
mó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el 
filat a l’aigua, perquè eren pescadors. Jesús 
els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors 
d’homes». Immediatament abandonaren les 
xarxes i se n’anaren amb ell.
  Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebe-
deu, i el seu germà Joan. Eren a la barca 
repassant les xarxes. Els cridà immediata-
ment, i ells deixaren el seu pare Zebedeu 
amb els jornalers a la barca, i se n’anaren 
amb Jesús.

Quasi tots els diumenges de l’any llegirem l’e-
vangeli de Marc, que és l’evangeli més antic que 
ens ha arribat de la tradició sobre Jesús. Diu-
menge passat, vèiem que Déu se’ns manifes-
ta i ens crida a cadascú pel nostre nom. És el 
temps de qui no té temps i no podem perdre’l. 
Avui se’ns proposa el contingut d’aquesta crida: 
«Ha arribat l’hora i el Regne de Déu és a prop. 
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova». La crida 
de Déu va dirigida a tothom i és una invitació a 
la conversió i a la fe. No deixem perdre l’oportu-
nitat present. L’afirmació de Jesús que ja ha ar-
ribat l’hora pressuposa un projecte de Déu que 
es realitza en el temps: un temps d’espera i un 
temps de realització. Amb l’encarnació del Fill 
de Déu s’ha realitzat el projecte del Pare anun-
ciat pels profetes de l’Antic Testament: el Reg-
ne de Déu és a prop i comença a influir en la vi-
da de l’home. El projecte que Déu té en la his-
tòria és el Regne de Déu que pretén restablir la 
sobirania de Déu i, per tant, una nova relació en-
tre Déu i l’home. Això vol dir que l’home no pot 
viure com abans, segons l’escala de pseudova-
lors que ha privilegiat. Hem de canviar de xip i 
dirigir la nostra vida cap els valors de l’Evange-
li de Jesús que és la Bona Nova, l’anunci joiós 
de la salvació a la humanitat. 
  La invitació a «convertir-nos» i a «creure en la 
Bona Nova» no són dues realitats separades: 
no hi ha fe sense vida moral i no hi ha moral 
cristiana que no estigui fonamentada en la fe. 
Creure vol dir abraçar tot sencer el missatge 
que ens ha portat Crist i assumir-lo com a pro-
grama propi de pensar, d’estimar, d’actuar. Je-
sús ha enviat els seus deixebles pertot arreu, 
fins a la fi del món. La conversió comença dins 
el cor. L’oïda escolta la paraula, però el cor es-
colta la veu. Escoltem la veu del Senyor; que 
no passi de llarg perquè jo no li he parat aten-
ció. Participant en l’eucaristia, el do que hi re-
bem ens aprofita per a esdevenir millors cris-
tians i testimonis de Crist. Així podrem conta-
giar la joia de l’Evangeli: no seguim una doctri-
na sinó que seguim Jesús que ens envia a ser 
portadors de la Bona Nova. Ell és el contingut 
de l’Evangeli.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Ha arribat
l’hora
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Dos mensajes envió el papa Fran-
cisco al Congreso sobre Pastoral 
de las Grandes Ciudades. El prime-
ro fue un mensaje leído en el acto 
celebrado el 25 de noviembre pasa-
do en la basílica de la Sagrada Fami-
lia; el segundo, el discurso espontá-
neo que nos dirigió a todos los que 
participamos en la segunda fase, a 
quie nes nos recibió en au diencia el 
27 de noviembre. Eran días muy in-
tensos para el Santo Padre, con sus 
via jes al Parlamento Europeo dos 
días antes y a Turquía al día sigui-
ente. Nos hizo un discurso muy suyo 
comunicándonos su larga experien-

cia de pastor de Buenos Aires, un 
conjunto urbano que incluye 11 dió-
cesis y 13 millones de habitantes.
  En la audiencia, de casi una hora 
de duración, Francisco nos hizo un 
diseño de cómo ve él la Iglesia en 
una gran ciudad. Lo primero que pi-
de a esta Iglesia es un cambio de 
mentalidad, una conversión a una 
actividad evangelizadora que dia-
logue con la multiculturalidad de la 
gran ciudad, que no tema el plura-
lismo y el hecho de que el mensaje 
de la Iglesia ya no sea el único refe-
rente cultural de la ciudad y a menu-
do tampoco sea el más escuchado.

  Pide también el papa Francisco 
una Iglesia sensible a la religiosi-
dad del pueblo, con la lectura pro-
funda que hace de este hecho la re-
flexión de las diócesis latinoameri-
canas, sobre todo en el documento 
de Aparecida, en el que el cardenal 
Bergoglio tuvo un papel muy desta-
cado, ya que fue el jefe del grupo de 
redacción de este documento que 
resume el pensamiento de la últi-
ma conferencia general de los obis-
pos de América Latina y del Caribe.
  Francisco contempla, en la gran 
ciudad, una Iglesia en salida, que 
no espera sólo que las personas 
vengan, sino que sale al encuen-
tro de todos, en la medida de sus 
posibilidades; una Iglesia samarita-
na —aludiendo a la famosa parábo-
la del Evangelio— que quiere estar 
en medio de la ciudad, al servicio 
de todos y sobre todo de los más 
pobres y marginados, de los que 
más sufren.
  En el mensaje papal que se leyó 
en la Sagrada Familia, dice el Papa: 
«Me alegro de los esfuerzos reali-
zados y animo a todos a seguir re-
flexionando creativamente sobre la 

manera de afrontar la misión evan-
gelizadora en los grandes núcleos 
urbanos, cada vez en mayor expan-
sión». El Santo Padre nos invita a 
seguir trabajando en la pastoral de 
las grandes ciudades. En mi salu-
do del inicio de la audiencia hice re-
ferencia a este punto de su men-
saje y le dije que tomábamos no-
ta y que estábamos dispuestos a 
continuar. De eso se trata, que no 
sea un hecho aislado sino el ini-
cio de un proceso. Tengo en este 
sentido dos previsiones: la consti-
tución de una fundación que se de-
dique a fomentar el estudio de las 
grandes ciudades para ofrecer ele-
mentos y medios para la pastoral 
de las grandes concentraciones ur-
banas; y, en segundo lugar, la ce-
lebración este curso de una jorna-
da diocesana dedicada sobre todo 
a ver cómo el contenido del Con-
greso y las enseñanzas que nos 
ha ofrecido el Papa nos interpelan 
como pastores —sa-
cerdotes y laicos— de 
nuestra archidiócesis, 
que es eminentemen-
te urbana.

Continuidad 
del Congreso de las 
Grandes Ciudades

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

 

AGENDA�

Actes i 
conferències
Via Creixent celebra la Candelera. 
Dilluns 2 de febrer (17 h), XXVII Dia-
da de la Gent Gran, eucaristia presi-
dida pel cardenal Martínez Sistach a 
la parròquia de Sant Josep Oriol (c/ 
Diputació, entre Villarroel i Urgell).

Missa per als religiosos i religioses a la 
Catedral. El 2 de febrer (19 h), amb mo-
tiu de la Jornada Mundial de la Vida Con-
sagrada, el cardenal Martínez Sistach 
presidirà una eucaristia a la Catedral, a 
la qual s’invita tots els religiosos i reli-
gioses. La promouen la URC i la delega-
ció Episcopal per a la Vida Consagrada.

Un abans i un després de l’Evangelii 
Gaudium. Reflexions teològiques a càr-

rec de Llum Delàs. Dimecres 28 de ge-
ner i 4 i 11 de febrer (19-21 h), a l’audito-
ri de la Fundació Joan Maragall (c/ Valèn-
cia 244, 1r). Inf. i ins.: t. 934 880 888.

Claus de lectura de la Bíblia (VII). La 
dona en el Nou Testament. Dijous 29 
gener (19 h), «Maria, la mare de Jesús», 
amb Armand Puig i Tàrrech. A l’auditori 
de la FJM (c/ València 244, 1r). Infor-
mació i inscripcions: t. 934 880 888.

La revista Cristiandad celebra el nú-
mero 1.000. Viernes 6 de febrero 
(21 h), vigilia de oración en el Templo 
del Tibidabo. Sábado 7 (11 h), acto 
académico, con la participación del 
Dr. Guzmán Carriquiry, secretario de 
la vicepresidencia de la Pontificia Co-
misión para América Latina, en Bal-
mesiana (c/ Duran i Bas, 9). Acaba-
do el acto, a las 12.30 h se celebra-
rá la Santa Misa. A continuación, al-
muerzo en el hotel Catalònia Ram-
blas (c/ Pelai, 28). Los actos estarán 
presididos por Mons. Sebastià Talta-
vull. Inf. e inscr.: t. 933 174 733 o 
cristiandad@cristiandad.orlandis.org

Novahumanitas. Sessió «Descobreix-te 
a tu mateix» impartida per Mn. Josep 
Font. Dies: 31 de gener - 1 de febrer i 
7-8 de febrer. Lloc: c/ Àliga 12, baixos. 
Inf. i inscr.: Mn. Josep Font, tel. 616 
164 006, a/e: info-barcelona@novahu-
manitas.org, www.novahumanitas.org 

Renovació Carismàtica Catòlica de la 
diòcesis de Barcelona. Trobada diumen-
ge 25 de gener (9.30-17.30 h), al Col-
legi Abat Oliva Spínola (av. M.D. Mont-
serrat, 86). Inf.: www.rcc-cat, a/e: reno-
vacioncarismaticacatolica@gmail.com .

Cafè teològic a la basílica de la Con-
cepció (c/ Llúria, 70). Dia 25 gener 
(19.30 h), amb el Dr. Carles Llinàs, 
professor de la URL, amb el tema: «La 
fe és un acte irracional?». Diàleg i 
preguntes en un ambient distès.

Professionals Sanitaris Cristians 
(PROSAC). Amb motiu del 50 aniver-
sari de presència dels Missioners Es-
piritans a Catalunya, el diumenge 1 
de febrer (17 h), se celebrarà una eu-
caristia d’acció de gràcies a la casa 
de les Religioses de Maria Immacula-
da (c/ Consell de Cent, 393).

XXI Cicle de Música per la solidaritat. 
Dia 31 gener (20 h), cançons del Renai-
xement, nadales, polifonia clàssica, ca-
talanes i d’arreu del món, amb la Coral 
Vent del Nord, dels Lluïsos de Gràcia. A 
la pquia. Sta. Maria del Remei (pl. Con-
còrdia 1, Les Corts). Aportació solidà-
ria: 6 Ð. Organitza: Ass. Per l’altre cor 
cremat de Barcelona-Ajut al 4t Món.

Breus
El sacerdot català Enric Planas, pre-
mi especial Bravo 2014. Mons. Enric 
Planas Coma, nascut a Barcelona 
l’any 1938, ha estat guardonat amb 
el premi Bravo Especial 2014, ator-
gat per la Co missió de Mitjans de Co-
mu  nicació Social de la Conferència 
Episcopal Espanyola. Ha estat l’artí-
fex de la Filmoteca Va ti-
cana i l’i niciador de la 
«Red informática para 
la Iglesia en América La-
tina» (RIIAL).

Diplomatura i Llicenciatura 
en Ciències Religioses

Després de cursar el batxillerat/diplomatura, l’alumne pot obtenir la lli-
cenciatura en Ciències Religioses, escollint entre l’especialitat de Teolo-
gia Bíblica o la de Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural en la modalitat 
presencial i la d’Identitat Cristiana i Diàleg en la modalitat de virtual.

Modalitat Presencial: matrícula oberta del 26 de gener al 6 de febrer
Modalitat Virtual: matrícula oberta del 3 al 10 de febrer

Informació: de dilluns a divendres, de 17 a 21 h. 
Horari classes presencials de 18.30 a 21 h. 
c/ Diputació, 231, 08007 Barcelona
Tel. 934 541 963 - www.iscreb.org - secretaria@iscreb.org
Facebook.com/iscreb - twitter@iscreb


