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ACTUALITAT

Teresa de Jesús 
i la pregària
Les tres obres clàssiques recomana-
des als cristians en el temps de Qua-
resma són la pregària, el dejuni i l’al-
moina. Avui portem una vida molt 
atrafegada. Veient el ritme amb què 
vivim, ens podem preguntar si són 
gaires les persones que tenen temps 
per pensar en Déu i quantes són les 
qui es recorden d’invocar-lo en l’ora-
ció.
  L’oració és sobretot una expres-
sió de confiança i d’amor a Déu. En 
aquest sentit, el teòleg Karl Rahner 
va escriure un pensament citat sovint 
que diu així: «El cristià del futur serà 
místic o no serà cristià». La condició 
de místic es manifesta en la vivència 
de l’existència de Déu i en contem-
plar la seva glòria i donar-li gràcies. El 
gran sant Joan de la Creu va pregun-
tar un dia a una religiosa molt senzi-
lla què li semblava que era la místi-
ca. I aquesta li va dir: «Pensar en Déu 
i donar-li gràcies per la seva glòria.» 
La resposta, per la seva senzillesa, 
va plaure molt al gran místic i poeta.
  Pregar és «una trobada d’amistat 
amb qui sabem que ens estima», deia 
santa Teresa de Jesús, de la qual es-
tem celebrant actualment el cinquè 

cen tenari del naixement. És una defi-
nició que ha esdevingut famosa tam-
bé per la seva senzillesa. «És pensar 
en Déu estimant-lo», ensenyava el pa-
re Carles de Foucauld. 
  Com diu el Catecisme de l’Església 
Catòlica, «l’oració és la pregària del 
fill de Déu, del pecador perdonat que 
consent a acollir l’amor amb què és 
estimat i que vol respondre-hi esti-
mant encara més. Però sap que el seu 
amor de resposta és el que l’Espe-
rit vessa en el seu cor, ja que tot és 
gràcia que ve de Déu. L’oració és el 
lliurament humil i pobre a la voluntat 
amorosa del Pare en unió cada vega-
da més profunda amb el seu Fill esti-
mat» (n. 2712). 
  Pregar és conversar amb Déu com 
a Pare nostre que és, com el millor dels 
amics; i això es pot fer amb poques 
paraules, ja que l’Evangeli ens adver-
teix que no fem com els gentils «que 
imaginen haver de ser escoltats a for-
ça de paraules». És el cor el que ha de 
parlar a un Pare que sap bé què ne-
cessitem abans de demanar-ho.
  La pregària ha d’estar inserida en 
la trama de la nostra vida diària, sor-
gint de l’activitat quotidiana amb les 

seves il·lusions i fracassos, amb els 
seus èxits i contrarietats, amb les se-
ves alegries i penes. 
  L’oració és com l’expressió de la fe 
i té molta relació amb l’esperança i 
amb la constància. La nostra pregària 
ha d’estar plena d’es perança en Déu, 
malgrat els nostres pecats o les nos-

El passat 10 de febrer, el president 
del Centre de Pastoral Litúrgica de 
Bar celona (CPL), Jaume Fontbona, 
lliurà al P. Abat de Montserrat, Josep 
M. Soler, el I Memorial Pere Tena de 
Pastoral Litúrgica «per tota la tasca 
que realitza l’Abadia de Montserrat, 
tant a nivell celebratiu, com de reflexió 
i estudi i de divulgació de la litúrgia i 
de la pastoral litúrgica». 

  Presidí l’acte el cardenal arque-
bisbe Lluís Martínez Sistach i comp-
tà amb la presència del bisbe Agustí 
Cortés, de Sant Feliu de Llobregat, i 
de l’arquebisbe Joan-Enric Vives, de 
la diòcesi d’Urgell. 
  En la foto, d’esquerra a dreta, el 
cardenal Lluís Martínez Sistach, l’a-
bat de Montserrat i el Dr. Jaume Font-
bona.

L’Abadia de Montserrat 
rep el Memorial Pere Tena

tres infidelitats, a imitació del patriar-
ca Abraham, pare dels creients, de 
qui sant Pau afirma que, «havent es-
perant contra tota es-
perança», no va dubtar 
ni va tenir la més peti-
ta desconfiança en les 
promeses de Déu.
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2. � Dilluns (litúrgia hores: 2a 
setm.) [Dn 9,4b-10 / Sl 78 / Lc 
6,36-38]. Sant Lluci, bisbe; san-
ta Genara, mr.; santa Agnès de 
Praga o de Bohèmia, rel. fran-
ciscana.

3. � Dimarts [Is 1,10.16-20 / 
Sl 49 / Mt 23,1-12]. Sant Me-
dir, pagès mr. barceloní; sant 
Er menter (o Emeteri) i sant Cel-
doni (o Celoni), soldats mrs. a 
Calahorra; santa Màrcia, vg. 
i mr. 

4. � Dimecres [Jr 18,18-20 / Sl 
30 / Mt 20,17-28]. Sant Ca simir 
(1458-1484), príncep polonès; 
sant Luci I, papa (romà, 253-
254) i mr.; sants Nèstor, Ete-
ri, Arcadi, Capitó, bisbes i mrs.

5. � Dijous [Jr 17,5-10 / Sl 1 / 
Lc 16,19-31]. Mare de Déu d’À-
frica. Sant Focas, mr.; sant Josep 
Joan de la Creu, rel. franciscà; 
santa Olívia, vg. i mr.; sant Lu-
perc, mr.

6. � Divendres [Gn 37,3-4. 
12-13a.17b-28 / Sl 104 / Mt 
21,33-43.45-46]. Sant Oleguer 
(†1137), bisbe de Barcelona i 
de la Tarragona reconquerida. 
Sant Virgili, bisbe; santa Cole-
ta Boylet (†1447), vg. reforma-
dora clarissa.

7. � Dissabte [Mi 7,14-15.18-
20 / Sl 102 / Lc 15,1-3.11-32]. 
Santa Perpètua i la seva ser-
venta Felicitat, mrs. a Cartago 
(203). Sant Teòfil, bisbe.

8. � † Diumenge vinent, III de 
Quaresma (lit. hores: 3a setm.) 
[Ex 20,1-17 (o més breu: Ex 20, 
1-3.7-8.12-17) / Sl 18 / 1Co 1, 
22-25 / Jn 2,13-25]. Sant Joan 
de Déu (1495-1550), rel. portu-
guès, fund. a Granada de l’Orde 
Hospitalari (OH), patró dels ma-
lalts i dels bom-
bers. St. Veremon 
(Bermudo) d’Ira-
che, abat; Sta. Au-
rèlia de Niça, mr.

JOAN MARTÍ LLOBET

ENTREVISTA

Eliminar 
la pobresa

La Campanya d’enguany de Mans 
Unides, amb el lema «Lluitem contra 
la pobresa, t’hi apuntes?», pretén 
contagiar i convidar a ser construc-
tors d’un desenvolupament so cial i 
cultural centrat en les persones. «La 
lluita contra la pobresa que propo-
sem ha de ser un esforç de tots; si 
ens impliquem seriosament, les pos-
sibilitats de victòria seran una reali-
tat», afirma Joan Martí, president de 
Mans Unides de Barcelona.

El papa Francesc convida a treballar 
en favor d’un model de societat que 
no exclogui els pobres...
El Papa ens ajuda, i també ens esti-
mula i ens obliga. Ens parla de mol-
tes actituds a canviar. Diu que hem 
d’anar cap a un model de societat que 
no exclogui els dèbils, els qui pateixen 
la falta d’oportunitats. Quan siguem 
capaços d’aconseguir que donar i do-
nar-se no sigui un deure, sinó una ne-
cessitat, haurem avançat moltíssim.

Què demaneu a la societat i als mit-
jans per assolir els objectius?
A la societat, el seu compromís, la 
seva implicació, la seva solidaritat. 
Hem de donar d’allò que tenim la 
sort de gaudir, no donar el que ens 
sobra. I als mitjans de comunicació 
els demanem que ens donin suport 
per aprofundir en la comunicació de 
la realitat del Sud.

Com valora la Declaració del Mil·len-
ni, amb els objectius per al 2015?
Ha suposat avenços significatius en 
àmbits fonamentals, però encara que-
da molt. Per exemple, s’ha aconse-
guit pràcticament la igualtat en l’edu-
cació primària, però encara hi ha més 
de 50 milions de nenes i nens que no 
tenen accés a l’escola. Necessitem 
una economia i una política al servei de 
la persona i de les seves necessitats, 
no al servei dels diners i del poder.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Un petit grup de voluntàries que col·la-
bora en una entitat catòlica dedicada 
a l’atenció als malalts organitza des 
de fa uns anys, amb un grup de per-
sones afectades de paràlisi cerebral, 
una estona de pregària mensual, un 
vespre, que anomenen «l’espai de re-
visió de vida». És obert als membres 
de l’entitat i a tothom qui hi vulgui par-
ticipar. En paraules d’una de les orga-
nitzadores, «és com una aturada en 
el nostre dia a dia per anar a pouar 
l’aigua viva al pou de Jacob [...]: “El 
qui begui de l’aigua que jo li donaré, 
mai més no tindrà set: l’aigua que jo 
li donaré es convertirà dintre d’ell en 
una font d’on brollarà vida eterna” (Jn 
4,14). És un espai per compartir pau, 
serenor, reflexió i pregària. Atrafegats 
com anem amb les nostres preocupa-
cions, el testimoni dels amics ens aju-
da a aprendre a anar més a poc a poc 
i a ser més conscients que, per insig-
nificants que ens sentim, Déu comp-
ta amb cadascun de nosaltres perquè 
aquest món sigui millor.»
  Les vivències, situacions personals, 
fets d’actualitat, textos, dificultats de 

la malaltia..., tornant sempre a la Pa-
raula de Déu, van configurant aques-
ta estona de pregària conjunta. L’ob-
jectiu d’aquestes pregàries el podem 
fer nostre tots els cristians a l’hora de 
pregar: cercar la pau del Senyor, sen-
tir la seva presència, escoltar la seva 
veu i anar discernint la seva voluntat; 
apropar-nos al Pare, enmig del dia a 
dia i dels trasbalsos que comporta, 
dels sorolls que omplen la ment i el cor. 
Deixar-ho tot a les seves mans.
  Les característiques d’aquest grup 
de pregària fan propera la imatge del 
Senyor que, sovint, fa seva la malaltia, 
des de l’amor i la misericòrdia: «Esta-
va malalt i em visitàreu» (Mt 25,36). 
De dica temps a acollir malalts, a es-
coltar-los, a curar els mals del cos i de 
l’esperit. Els cristians que donen con-
tinuïtat a aquesta predilecció pels qui 
pateixen una malaltia segueixen la se-
va indicació i fan actual aquesta pre-
ferència que manifesta quan envia en 
missió els deixebles i entre les instruc-
cions que els dóna una és: «Cureu ma-
lalts» (Mt 10,8). Una invitació a conti-
nuar la missió.

Per no tenir set 
mai més

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

«Ayunar és útil»
MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

Hay una parábola de H. Hesse, Pre-
mio Nobel, sobre el príncipe Siddhar-
ta Gautama, quien renunció a todas 
sus posesiones y se dedicó a la medi-
tación y al ayuno. El diálogo entre el 
rico mercader y el mendigo Siddhar-
ta termina así:
  Rico: —«¿Qué puedes dar tú, si na-
da posees? 
  Sid.: —«Puedo pensar, puedo es-
perar, puedo ayunar.»
  Rico: —«¿Eso es todo? ¿Qué utilidad 
tiene? ¿Qué bien te hace el ayuno? 
  Sid.: —«Uno de gran valor. Si un 
hombre no tiene nada para comer, 
ayunar es lo más inteligente que pue-
de hacer. Si yo no hubiera aprendido 
a ayunar, ha bría tenido que buscar 
algún trabajo, algo para hoy, ya sea 
pi diéndotelo a ti o en otro sitio, el 
hambre me habría llevado a eso. Pe-
ro puedo esperar con calma. No es-

toy impaciente. No vivo necesitado. 
Domino mi cuerpo y mis deseos. Pue-
do evitar el hambre y reírme de ella. 
Por lo tanto, ¡ayunar es útil!»

  El doctor Alexis Carrel, Premio No-
bel de Medicina, afirma que «todas 
las religiones han insistido en la ne-
cesidad del ayuno. El azúcar del hí-
gado, la grasa de los depósitos sub-
cutáneos, se movilizan, así como las 
proteínas de músculos y glándulas. 
Todos los órganos sacrifican sus pro-
pias substancias para mantener en 
condiciones normales la sangre, el 
corazón y el cerebro. El ayuno purifi-
ca y modifica profundamente los te-
jidos».
  —Jesús —que ayunó 40 días y 
sus noches— no mira las obras ex-
teriores —el saco y la ceniza— sino 
que busca la conversión del corazón.



He releído una pequeña carta que me 
remitió una niña de diez años, dándo-
me las gracias tras una consulta para 
resolver pequeños problemas psico-
lógicos que requerían ayuda. 
  Al leerla, hoy de nuevo, me ha he-
cho repensar una expresión inusual 
contenida en dicha nota: «Un día en-
contré al ami go palo… me apoyó, me 
ayudó.»
  En una época tecnológica en la que 
las redes sociales nos hacen mover 
en busca de contacto y amistad, no 
he encontrado una expresión como 
esta. 
  Las comunidades virtuales nos pro-
ponen amistades del mundo, amigos 
globales, grupos de opinión, gentes y 
colectivos que opinan, y con sus opi-

Esclat d’infants a la Sda. Família!
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Diumenge 1 de març

11.30 h. Missa a la pquia. de 
Santa Maria del Taulat (c/ Puja-
des, 210), amb motiu de la vi-
sita pastoral a l’arxiprestat del 
Poblenou. 

17 h. Missa pels catequistes 
i les famílies a la Sagrada Fa-
mília.

Dilluns 2 de març

10 h. El Sr. Cardenal presidirà 
l’Assemblea de Càritas Catalu-
nya, com a responsable de Cà-
ritas de la Tarraconense (c/ Àn-
gels, 18).

20 h. El Sr. Cardenal presidirà 
la Missa d’Admissió a Ordes, 
on seran admesos els semi-
naristes Melcior Trèmols i Jor-
di Salvany.

Dissabte 7 de març

10.30 h. Consell Pastoral Dio-
cesà, a la Sala Sant Jordi del Se-
minari Conciliar de Barcelona.

20 h. Missa a la pquia. del Crist 
Redemptor (av. M. D. Montser-
rat, 34), amb motiu de la visita 
pastoral a l’arxiprestat del Gui-
nardó.

Diumenge 8 de març

12 h. Missa a la pquia. Santa 
Isabel d’Aragó (c/ Oblit, 24), 
amb motiu de la visita pastoral a 
l’arxiprestat del Guinardó.

19 h. Conferència quaresmal a 
la basílica de la Concepció (c/ 
Aragó, 299).

Activitats 
del Sr. 
Cardenal

Aquest passat diumenge, 22 de febrer, 
els infants de catequesi de les parrò-
quies de les zones pastorals 1, 3 i 5 
van envair la basílica de la Sagrada Fa-
mília en la primera de les misses d’en-
guany dedicades a les famílies i els 
nens de catequesi. En un ambient fa-

miliar, nens, pares i catequistes varen 
celebrar la fe presidits pel cardenal ar-
quebisbe, Lluís Martí nez Sistach. Tant 
ell com el bisbe Sebastià van gaudir de 
la presència dels nens i, com es pot 
veure en la imatge, volgueren reflectir 
les paraules de Jesús: «Deixeu que els 

infants vinguin a mi. No els ho impediu, 
perquè el Regne de Déu és dels qui 
són com ells» (Mc 10,14). La prope ra 
missa dedicada als nens de catequesi i 
les seves famílies, per a les zones pas-
torals 2, 4 i 6, serà aquest diumenge 
1 de març, a les 17 h. 

ACTUALITAT

RETALES�DE�VIDA

El amigo palo

niones, su aprobación, sus estadísti-
cas de enlaces y grupos de relación 
en red nos garantizan amistades efí-
meras y un soporte débil. 
  Pero el amigo palo es aquel que es-
tá a nuestro lado, el que ayuda y so-
porta, el que comparte y refuerza, el 
que acompaña y calla, el que calla-
do nos sustenta y vigoriza, el dispo-
nible siempre, el silencioso…; el per-
manente en tiempo y lugar.
  El amigo palo es aquel a quién de-
bemos nuestra propia configuración 
personal, nuestras seguridades y 
nuestras creencias. Quién está pre-
sente en las alegrías y en las adver-
sidades. 
  El amigo palo es aquel que a ve-
ces, relegado por mil circunstancias, 

retorna a nuestro pensamiento con 
agradecimiento y nostalgia.
  Hoy he pensado que deberíamos 
recuperar el sentido de la amistad 
fuer te y sólida, que todos nos debe-
mos es forzar en hacer buenos ami-
gos palo.
  Y que lo hacemos posible actuando 
co mo lo hizo Nebridio, el buen ami-
go de san Agustín, que abandonó su 
patria y le acompañó en su aventu-
ra para «compartir la ardiente pasión 
de la verdad y de la sabiduría. Como 
nosotros suspiraba y como noso tros 
fluctuaba, ardiente buscador de la 
vida feliz y escrutador infatigable de 
las más difíciles cuestiones» (Confe-
siones). 
  ¡Ese fue su amigo palo!

GLORIA BLANCO
Psicóloga



XCamins de Vida 
Manaments de nou

MN. XAVIER MORLANS
Professor de la FTC

2n manament a la llum de Jesucrist
«Jo soc el camí, la veritat i la vida.» (Jn 14,6)

« Feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, 
perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera.» (Mt 11,29-30)

2n manament bíblic
«No juris en fals pel nom del Senyor, el teu Déu.» (Ex 20,7)
«No prendràs el nom de Déu en va.» (Catecisme de l’Església Catòlica)
Això també vol dir: No usaràs la violència en nom de Déu.

2a pauta humanista
Per poder conviure, els humans necessitem un mínim consens sobre valors —drets i deures—, intocables o forts. Per exemple, el sen-
tit del límit: la meva llibertat acaba on comença la de l’altre. D’altra banda, la violència no es deu pas als valors forts —què faria el 
dèbil sense poder apel·lar a la força del dret?—, sinó al desequilibri de la persona que els vol imposar.

2n eslògan postmodern
«La veritat no existeix; cadascú té la seva veritat.
I no intentis tenir conviccions fortes, perquè les voldràs imposar a la força.»
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II CUARESMA: La transfiguración aprendiendo a bailar

Esta premiada película cuenta la his-
toria de Billy, un chico de 11 años 
que crece en una familia de mineros 
que se encuentran inmersos en la 
huelga del carbón en el Reino Unido. 
Su madre murió mientras su padre y 
su hermano trabajan en la mina y pa-
decen las consecuencias del conflic-
to, al lado está la abuela que de jo-
ven quiso ser bailarina. 

  Lo mismo que le ocurre a Billy Elliot 
que quiere bailar, pero su padre se 
opone. Esta negativa recuerda al epi-
sodio de Abraham que quiere a su hi-
jo pero está dispuesto a sacrificarlo 
(1.a Lect.). Sin embargo, Elliot ayuda-
do por su profesora de ballet logra 
transfigurarse y cumplir su sueño, al-
 go que nos recuerda el evangelio de 
hoy.

Para la reflexión y el diálogo:

•  Ante Billy hay dos caminos: el bo-
xeo o el ballet. El boxeo es lo que 
quiere su padre para poder enfren-
tarse a la dureza de la vida de los 
mineros. El ballet es lo que le sa-
le de dentro. ¿Pueden los padres 
imponer su proyecto a sus hijos? 
¿Se puede comprender así algo 
del mensaje del frustrado sacrifi-
cio de Isaac?

•  Cuando Billy baila se transfigura. 
Especialmente en la escena que 
baila ante los jueces de la beca y su 
padre. ¿En qué medida Billy saca lo 
mejor que lleva dentro? ¿Cómo sa-
camos lo mejor que llevas dentro?

•  En el episodio del monte Tabor la 
transfiguración muestra la identidad 
de Jesús en su relación con Dios Pa-
dre, es el Hijo amado ¿Tiene esto 
que ver con lo que pasa en el mon-
te Moria (1.a Lect.) y con lo que ocu-
rrió en el monte Calvario (2.a Lect.)?

•  La transfiguración es una anticipa-
ción de la resurrección. ¿Vivimos 
las dificultades en perspectiva pas-

cual? ¿Sabemos «bailar» en medio 
de las pruebas?

(Orientación para padres y educado-
res: no recomendada a menores de 7 
años con escenas sobre sexualidad, 
palabras fuertes del ambiente minero 
y alguna pequeña tensión y violencia.)

CINE�ESPIRITUAL

Billy Elliot 
(Quiero bailar)
Director: Stephen Daldry. Año: 2000

PEIO SÁNCHEZ
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Lectura del libro del Génesis 
(Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18)

En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán, lla-
mándole: «¡Abrahán!» Él respondió: «Aquí me tienes.» 
Dios le dijo: «Toma a tu hijo único, al que quieres, 
a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en 
sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré.»
  Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, 
Abrahán levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató 
a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la 
leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para dego-
llar a su hijo; pero el ángel del Señor le gritó desde el 
cielo: «¡Abrahán, Abrahán!» Él contestó: «Aquí me tie-
nes.» El ángel le ordenó: «No alargues la mano contra 
tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, 
porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo.»
  Abrahán levanto los ojos y vio un carnero enreda-
do por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el 
carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. 
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde 
el cielo: «Juro por mí mismo —oráculo del Señor—: 
Por haber hecho esto, por no haberte reservado a 
tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descen-
dientes como las estrellas del cielo y como la are-
na de la playa. Tus descendientes conquistarán las 
puertas de las ciudades enemigas. Todos los pue-
blos del mundo se bendecirán con tu descendencia, 
porque me has obedecido.»

Salmo responsorial (115)

R. Caminaré en presencia del Señor en el país de 
la vida.

Tenía fe, aun cuando dije: / «¡Qué desgraciado soy!» / 
Mucho le cuesta al Señor / la muerte de sus fie-
les. R.

Señor, yo soy tu siervo, / siervo tuyo, hijo de tu 
es cla va: / rompiste mis cadenas. / Te ofreceré un 
sa cri fi cio de alabanza, / invocando tu nombre, Se-
ñor. R.

Cumpliré al Señor mis votos / en presencia de todo el 
pueblo, / en el atrio de la casa del Señor, / en me-
dio de ti, Jerusalén. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos (Rm 8,31b-34)

Hermanos: 
  Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros? Él que no perdonó a su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 
da rá todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos 
de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quién condena-
rá? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún, resu-
citó y está a la derecha de Dios, y que intercede por 
nosotros?

  Lectura del santo evangelio según san Marcos
(Mc 9,2-10)

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago 
y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, 
y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se vol-
vieron de un blanco deslumbrador, como no puede 
dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecie-
ron Elías y Moisés, conversando con Jesús. En tonces 
Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, 
¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» Es-
taban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó 
una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: 
«Este es mi Hijo amado; escuchadlo.» De pronto, al 
mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Je sús, 
solo con ellos.
  Cuando bajaban de la montaña, Jesús les man-
dó: «No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta 
que el Hijo del hombre resucite de entre los muer-
tos.» 
  Esto se les quedó grabado, y discutían qué que-
rría decir aquello de «resucitar de entre los muertos».

DIUMENGE�I I �DE�QUARESMA

Lectura del llibre del Gènesi 
(Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18)

En aquells dies, Déu, per posar a prova Abraham, 
el cridà: «Abraham». Ell respongué: «Aquí em te-
niu». Déu li digué: «Pren, si et plau, Isahac, el teu 
fill únic, que tant estimes, vés-te’n al país de Morià 
i allà, dalt de la muntanya, que jo t’indicaré, sacrifi-
ca’l en holocaust.»
  Arribats a l’indret que Déu havia indicat a Abra-
ham, hi aixecà l’altar i apilà la llenya. Llavors agafà 
el ganivet per degollar el seu fill. Però l’àngel del Se-
nyor el cridà des del cel: «Abraham, Abraham». Ell li 
respongué: «Aquí em teniu». L’àngel li digué: «Dei-
xa estar el noi, no li facis res. Ja veig que reveren-
cies Déu, tu que no m’has refusat el teu fill únic». 
Llavors Abraham alçà els ulls i veié un moltó agafat 
per les banyes en una bardissa. Hi anà, el prengué 
i el sacrificà en holocaust en lloc del seu fill. L’àngel 
del Senyor tornà a cridar Abraham des del cel i li di-
gué: «Escolta l’oracle del Senyor: “Ja que has fet ai-
xò de no refusar-me el teu fill únic, juro per mi ma-
teix que t’ompliré de benediccions i faré que la teva 
descendència sigui tan nombrosa com les estrelles 
del cel i com els grans de sorra de les platges de 
la mar; els teus descendents heretaran les ciutats 
dels seus enemics, i tots els nadius del país, per 
beneir-se, es valdran de la teva descendència, per-
què has obeït el que jo t’havia manat”.»

Salm responsorial (115)

R. Continuaré caminant entre els qui viuen a la pre-
sència del Senyor.

Crec amb tot el cor, tot i que deia: / «Que en sóc de 
dissortat», / al Senyor li doldria / la mort dels qui 
l’estimen. R.

Ah, Senyor, sóc el vostre servent, / ho sóc des del dia 
que vaig néixer. / Vós em trencàreu les cadenes. / 
Us oferiré una víctima d’acció de gràcies, / invocant 
el vostre nom. R.

Compliré les meves prometences, / ho faré davant 
del poble, / als atris de la casa del Senyor, / al teu 
bell mig, Jerusalem. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Roma (Rm 8,31b-34)

Germans, si tenim Déu a favor nostre, qui tindrem 
en contra? Ell que va entregar el seu propi Fill per 
tots nosaltres i no el va plànyer, com no estarà dis-
posat a donar-nos-ho tot, juntament amb el seu Fill?
  Qui es presentarà per acusar els elegits de Déu? 
És Déu qui els declara innocents. Qui gosarà con-
demnar-los? Jesucrist, el qui va morir, més encara, 
el qui va ressuscitar, és el qui està a la dreta de Déu 
intercedint per nosaltres.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 9,2-10)

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, 
els dugué tots sols dalt d’una muntanya alta i es 
transfigurà davant d’ells: els seus vestits es torna-
ren fulgurants, i eren tan blancs que cap tintorer del 
món no hauria pogut blanquejar-los així. Se’ls apa-
regué Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. 
Llavors Pere diu a Jesús: «Rabí, que n’estem de bé 
aquí dalt! Hi farem tres cabanes, una per a vós, una 
per a Moisès i una altra per a Elies». No sabia pas 
què dir, d’esglaiats que estaven. Llavors es formà 
un núvol que els cobria, i del núvol estant va sortir 
una veu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat; es-
colteu-lo». Immediatament, mirant al seu voltant, ja 
no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells.
  Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà 
que no referissin a ningú allò que havien vist, fins 
després que el Fill de l’home hagués ressuscitat 
d’entre els morts. Ells retingueren aquestes parau-
les i discutien entre ells què volia dir això de «res-
suscitar d’entre els morts».

La Quaresma no vol dir caminar amb els ulls bai-
xos. La transfiguració de Jesús ens invita a aixecar 
la mirada i descobrir la glòria de Déu en el Jesús 
que fa camí cap a Jerusalem. La transfiguració de 
Jesús passa davant Pere, Joan i Jaume, els tres 
deixebles que són testimonis dels esdeve niments 
cabdals del ministeri de Jesús. Aquest fragment 
de l’evangeli d’avui és per a Marc el cim de la re-
velació: Jesús confessat Messies per Pere (8,29), 
revela als seus deixebles que ser Messies vol dir 
patir (8,31). Marc subratlla la incompren sió dels 
deixebles (8,6), ja que volen fer tres cabanes per 
tal de fer durar la visió gloriosa. Però l’ombra de la 
passió es projecta sobre Jesús. En aquest horit-
zó de sofriment, es revela tanmateix la veritable 
glòria de Jesús, que li ve de Déu mateix. Déu Pa-
re s’hi fa present. Moisès i Elies, representants 
de la llei i dels profetes, parlaven amb Jesús de 
la seva mort i la seva resurrecció. 
  La transfiguració havia de ser una experiència 
impactant per als deixebles, i important en la re-
lació de Jesús amb el Pare. Una experiència sem-
blant a la del baptisme o a la del misteri pas qual 
mateix. El paral·lelisme entre la transfiguració i 
el baptisme de Jesús el posa de relleu la veu del 
Pare: «Aquest és el meu Fill, l’estimat, escolteu -
lo!» El núvol llavors cobreix la divinitat de Jesús i 
tornen a veure’l tot sol, amb la túnica que no pre-
sentava la blancor de la transfiguració. 
  Cal escoltar Jesús no només quan veiem la se-
va glòria, sinó quan el núvol ha cobert tot el seu 
esplendor. És en aquests moments de foscor que 
hem d’escoltar-lo, tal com diu el Pare. Cal bai xar 
de la muntanya i seguir Jesús que fa camí cap 
a Jerusalem, on serà mort i ressuscitarà. Per a 
Marc, confessar que Jesús és Fill de Déu només 
es pot fer al peu de la creu com el centurió, que 
va dir: «Veritablement aquest home era Fill de Déu» 
(15,39). Cal llegir el relat de la transfiguració a la 
llum de la creu.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Aquest és el meu
Fill, l’estimat, 
escolteu-lo
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Las tres obras clásicas recomenda-
das a los cristianos en el tiempo de 
Cuaresma son la oración, el ayuno 
y la limosna. Hoy llevamos una vi-
da muy ajetreada. Viendo el ritmo 
con el que vivimos, nos podemos 
pregun tar si son muchas las perso-
nas que tienen tiempo para pensar 
en Dios y cuántas se acuerdan de 
invocarlo en la oración.
  La oración es sobre todo una ex-
presión de confianza y de amor a 
Dios. En este sentido, el teólogo Karl 
Rahner escribió un pensamiento ci-

tado a menudo que dice así: «El cris-
tiano del futuro será místico o no se-
rá cristiano». La condición de místi-
co se manifiesta en la vivencia de la 
existencia de Dios y al contemplar 
su gloria y darle gracias. El gran san 
Juan de la Cruz preguntó un día a una 
re ligiosa muy sencilla qué le pare cía 
que era la mística. Y ella le dijo: «Pen-
sar en Dios y darle gracias por su glo-
ria». La respuesta, por su sencillez, 
gustó mucho al gran místico y poeta.
  Orar es «un encuentro de amistad 
con quien sabemos que nos ama», 

decía santa Teresa de Jesús, de cu-
yo nacimiento estamos celebrando 
actualmente el quinto centenario. Es 
una definición que se ha convertido 
en famosa también por su sencillez. 
«Es pensar en Dios amándolo», en-
señaba el padre Carlos de Foucauld.
  Como dice el Catecismo de la Igle-
sia Católica, «la oración es la plega-
ria del hijo de Dios, del pecador per-
donado que consiente en acoger el 
amor con que es amado y que quie-
re responder amando aún más. Pe-
ro sabe que su amor de respuesta 
es el que el Espíritu derrama en su 
corazón, ya que todo es gracia que 
viene de Dios. La oración es la en-
trega humilde y pobre a la voluntad 
amorosa del Padre en unión cada 
vez más profunda con su Hijo ama-
do» (n. 2.712).
  Orar es conversar con Dios como 
Padre nuestro que es, como el me-
jor de los amigos; y esto se puede 
hacer con pocas palabras, ya que el 
Evangelio nos advierte que no ha-

gamos como los gentiles «que ima-
ginan que han de ser escuchados a 
ba se de palabras». Es el corazón el 
que debe hablar a un Padre que sa-
be bien lo que necesitamos antes 
de pedirlo.
  La oración debe estar incluida en 
la trama de nuestra vida diaria, sur-
giendo de la actividad cotidiana con 
sus ilusiones y fracasos, con sus 
éxitos y contrariedades, con sus ale-
grías y penas. 
  La oración es como la expresión 
de la fe y tiene mucha relación con 
la esperanza y con la constancia. 
Nuestra oración debe estar llena 
de esperanza en Dios, a pesar de 
nuestros pecados o nuestras infide-
lidades, a imitación del patriarca 
Abraham, padre de los creyentes, 
de quien san Pablo afirma que, «ha-
biendo esperando con-
tra toda esperanza», no 
dudó ni tuvo la menor 
desconfianza en las pro-
mesas de Dios.

Teresa de Jesús 
y la oración

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

AGENDA�

Actes i 
conferències
Conferències quaresmals a la Cate-
dral. Missatge espiritual de Sta. Teresa 
de Jesús. Dies 5 i 12 de març (19.30 
h), a la capella del Santíssim de la ca-
tedral. A càrrec de Mn. Josep A. Arenas 
i Sampera, canonge de la Seu.

Jornada d’Apostolat Seglar de Ca-
talunya. Dissabte 14 de març (9.30-
14.30 h), al Centre Borja (c/ Llaceres, 
30 / Sant Cugat del Vallès, t. 935 908 
085). «Comunitat de deixebles evan-
gelitzadors» (papa Francesc, Evangelii 
Gaudium 120). Cal inscriure’s al bis-
bat corresponent mitjançant un correu 
electrònic, abans del 7 de març.

Tercera conferència quaresmal a la 
Concepció (c/ Aragó, 299). Diumen-
ge 8 de març: «Propostes sinodals i 
experiència directa de la col·legialitat 
de l’Església», per Mons. Lluís Martí-
nez Sistach, cardenal arquebisbe de 
Barcelona i participant del Sínode de la 
Família. Informació: t. 934 576 552, 
a/e: www.concepciobcn.com

«Els escrits de sant Francesc i santa 
Clara. Història i teologia.» Dimecres 
11 de març (12 h), a la FTC (c/ Dipu-
tació, 231). Conferència de Jesús Tor-
recilla, ofm. cap., professor de l’Esco-
la Superior d’Estudis Francis cans d’El 
Pardo. Activitat organitzada per la Famí-
lia Franciscana de Cata lunya i la FTC.

Dia Mundial de Pregària de les Dones. 
Divendres 6 de març (19.30 h), a la ba-
sílica de Santa Maria del Pi (pl. del Pi, 

7). Enguany el tema és «Compreneu el 
meu amor?» (Jn 13,1-17). Dones de to-
tes les confessions inviten a participar 
de la pregària ecumènica que des de fa 
més de 65 anys se celebra a les Baha-
mes. Presidirà una pastora protestant.

Exercicis 
i recessos
Recés de Quaresma al Santuari de 
l’A juda (c/ Sant Pere Més Baix, 18). 
«Deixar-nos afectar pel patiment dels 
altres». Dissabte 7 de març (17.30 
h), a càr rec de fra Josep Manuel Va-
lle jo.

Les diòcesis catalanes celebraran, de l’1 al 10 
de març, la Setmana de la Família, enguany 
amb el lema «L’amor: missió de la família». La 
Delegació de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat 
de Barcelona proposa acompanyar el camí sino-
dal que l’Església està fent des del passat Sí-
node de 2014, fins a l’Assemblea Sinodal del 
proper mes d’octubre. Atenent la petició feta 
pel cardenal arquebisbe, Lluís Martínez Sistach, 
en la seva carta del 12 de gener, es convida 
tothom a reflexionar sobre el qüestionari publi-
cat sobre «La vocació i la missió de la família 
en l’Església i en el món», que es pot consultar 

al web www.arquebisbatbarcelona.cat. Durant la Setmana de la Família, 
fora bo que en les comunitats parroquials s’organitzés alguna activitat 
que sensibilitzés sobre aspectes de la vida familiar. La Delegació ha edi-
tat un opuscle amb pregàries per a les celebracions.

Breus
Ja està disponible l’APP cristiana Ra-
dar Social. La Federació de Cristians 
de Catalunya ha posat en marxa una 
APP adreçada als joves, amb l’objec-
tiu de posar a la seva disposició ele-
ments de reflexió per ajudar-los a tenir 
una opinió pròpia sobre els esdeveni-
ments que marquen el seu viure dia ri, 
en un món on les noves tecnolo gies 
de la informació són omnipresents i 
fan possible que en un breu espai de 
temps rebin una allau de comunica-
ció. L’aplicació gratuïta es pot des  car  -
regar per a Android (http://goo.gl/
zi1ELx) i per a Iphone (http://goo.gl/
bvIdkd)

In memoriam
Mn. Francesc 
Vergés Vives. 
Aquest pre vere 
de la diòce si de 
Barcelona va mo-
rir el passat 16 
de febrer, als 95 
anys d’edat i 72 
de ministeri sacerdotal. Durant més 
de 60 anys fou capellà del monestir de 
Sant Pere de les Puel·les. A la capella 
d’aquest mones tir es va celebrar la 
missa exequial, el 18 de febrer, pre-
sidida pel cardenal Martínez Sistach. 
Amic i company del Dr. Albert Bonet 
Moixí, Mn. Vergés va ser conseller de 
moltes persones i ins ti tucions de la 
nostra terra i, com va dir el cardenal, 
«va estimar ardentment l’Església i 
l’esperit i la lletra del Concili Vaticà II».

Seminarista Mar -
cos Pou Gallo. 
Morí, en accident 
de moto, el dis-
sabte 21 de fe-
brer a Barcelo na. 
Tenia 23 anys i 
estava vinculat 
al moviment Co-
munió i Alliberament. Havia acabat la 
carrera de química i des de feia poc 
temps era seminarista. Estava molt 
relacionat amb la Delegació de Joven-
tut. El cardenal Martínez Sistach va 
celebrar una eucaristia pel seu etern 
descans, al Seminari de 
Barcelona, diumenge 22 
de febrer. I dilluns 23 es 
va celebrar el funeral a la 
parròquia de la Bonanova.

Setmana catalana 
de la família


