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El nou Pla Pastoral Diocesà

Coberta Pla Pastoral Diocesà 2015

a expressió de la fe cristiana». El papa 
Francesc desitja que el poble cris tià re-
flexioni i practiqui les obres de mi seri -
còrdia corporals i espirituals. Això és el 
que proposa aquest objectiu —en la lí -
nia de les catorze obres de miseri còr dia 
clàssiques—: atendre les necessitats 
materials dels pobres sense oblidar, 
però, les seves necessitats espirituals. 
El nou Pla, amb aquest objectiu, és una 
crida a intensificar tot el 
que ja es fa amb l’acció 
social envers les víctimes 
de la crisi i a crear noves 
iniciatives de solidaritat.

Aquest mes de setembre acaba el Pla 
Pastoral de la nostra diòcesi per als 
anys 2011 a 2015. Aquest Pla, titu-
lat Feu tot el que Jesús us digui, tenia 
tres objectius: anunciar Jesucrist als 
qui no el coneixen; la pastoral de la ini-
ciació cristiana; i la solidaritat, expres-
sió de la fe cristiana. Calia, doncs, pre-
parar un nou Pla Pastoral Diocesà. La 
iniciativa del papa Francesc de con-
vocar un Any Sant extraordinari sobre 
la divina misericòrdia ens ofereix una 
bona ocasió per preparar unes actua-
cions pastorals prioritàries per a la 
nostra Església de Barcelona, tenint 
en compte també la reflexió que s’ha 
fet a nivell arxiprestal sobre la pasto-
ral de les grans ciutats.
  El nou Pla Pastoral Diocesà, titulat 
Misericordiosos com el Pare, aprofita 
la celebració de l’Any Sant però està 
en sintonia i en continuïtat amb l’ante-
rior, com es pot veure comparant els 
objectius de l’anterior i els de l’actual. 
El primer objectiu és: «Acolliment ama-
rat de misericòrdia». Davant la soledat, 
l’aïllament i l’individualisme caracte-
rístics de les grans ciutats, es veu molt 
necessari el servei de parròquies, co-
munitats, moviments i realitats ecle-
sials diverses d’acollir les persones 
amb una actitud de misericòrdia. Entre 
les possibles accions suggerides per 
aplicar aquest objectiu, es proposa un 
acolliment de les persones, siguin qui 
siguin, amb especial atenció als joves 
i als matrimonis en situació de crisi, 
en sintonia amb el Sínode del mes d’oc-
tubre sobre la família.
  El segon objectiu diu així: «Participar 
de la mirada misericordiosa del Bon 
Pastor». Jesús es compadí davant de 
les multituds perquè eren com ove-
lles sense pastor. El papa Francesc 
ens demana ser una Església en sortida 
per anar a trobar la gent i anunciar- los 
Jesús i el seu Evangeli. Entre les pos-
sibles accions que es proposen per fer 
efectiu aquest objectiu, n’indico dues: 
encaminar els laics cristians a estar 
presents en les realitats de la socie-
tat, per realitzar la seva vocació cris-
tiana específica i transformar les es-
tructures de la societat amb els valors 
de l’Evangeli; i oferir als membres de 
la comunitat educativa de les escoles 
cristianes el primer anunci de Jesu-
crist i del seu Evangeli, en el context 

de l’Escola Diocesana d’Evangelitza-
ció.
  «L’atenció material i espiritual als po -
bres» és el tercer objectiu. Les conse-
 qüències de la crisi econòmica són en ca -
ra molt vives i greus en les persones i 

les famílies. La pobresa es fa més crò-
nica, més profunda, més intensiva, 
més extensiva i més autòctona. Per ai-
xò creiem necessari continuar fent rea-
litat el tercer objectiu de l’anterior Pla 
Pastoral Diocesà: «La solidaritat com 
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21. � Dilluns (litúrgia hores: 1a 
setm.) [Ef 4,1-7.11-13 / Sl 18 / 
Mt 9,9-13]. Sant Mateu o Leví, 
apòstol i evangelista, de Cafar-
naüm, fill d’Alfeu i excobrador 
d’impostos, venerat a Salerno, 
patró dels banquers. Santa Ifigè-
nia, vg.; santa Celina, vg.

22. � Dimarts [Esd 6,7-8.12b. 
14-20 / Sl 121 / Lc 8,19-21]. 
Sant Maurici (o Mori), venerat a 
Suïssa, i altres companys, mrs.; 
santa Digna, verge i mr.; sant Fè-
lix IV, papa (526-530). 

23.  Dimecres [Esd 9,5-9 / Sl: 
Tb 13,2.4.6-8 / Lc 9,1-6]. Sant 
Pius de Pietrelcina (pare Pio), 
prev. caputxí; santa Tecla, vg. i mr., 
associada a sant Pau, venerada 
a Selèucia i patrona de Tarrago-
na. Sant Andreu, mr.; sant Lli o 
Linus, papa (toscà, 67-76) i màr -
tir. 

24. � Dijous (  Barcelona, Sant 
Feliu i Terrassa) [Ag 1,1-8 / Sl 
149 / Lc 9,7-9].  Mare de Déu de 
la Mercè (s. XIII), patrona de Bar -
celona (ciutat i arxidiòcesi, 1868, 
i província eclesiàstica de Barce-
lona; festa de precepte a Bar-
celona ciutat). Sant Gerard o 
Grau, bisbe; sant Pacífic, prev. 
franciscà; beat Marc Criado, pre-
vere trinitari. 

25. � Divendres [Ag 2,1b-10 / Sl 
42 / Lc 9,18-22]. Sant Dalmau 
Moner (1291-1341), rel. domi-
nicà, de Santa Coloma de Far -
ners (Selva). Mare de Déu de la 
Misericòrdia (Reus). Santa Aurè-
lia, vg.

26. � Dissabte [Za 2,1-5.10-
11a / Sl: Jr 31,10.11-12ab.13 / 
Lc 9,43b-45]. Sants Cosme i Da -
mià (anomenats els sants met-
ges), germans bessons mrs. de 
Síria, patrons dels metges i els 
farmacèutics. Sant Nil, abat; san -
ta Justina, vg. i mr.

27. � † Diumenge vinent, XXVI 
de durant l’any (litúrgia hores: 2a 
setm.) [Nm 11,25-29 / Sl 18 / 
Jm 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-
48]. Sant Vicenç de Paül (1581-
1660), prev. a París, fund. Paüls 
(CM, 1625) i cofund. Filles de la 
Caritat (FC, paü les, 
1633). Sant Caius 
o Gai, bisbe; sants 
Adolf i Joan, ger-
mans mrs.

MARIANO SANTAMARÍA

ENTREVISTA

Serventa 
de Déu

El 13 de juliol va tenir lloc l’obertura dio -
cesana de la Causa de beatificació de 
la Rosa Deulofeu. Aquest és el segon 
pas més important del procés. Ara, el 
tribunal constituït ha de prendre decla-
ració a tots els testimonis que consi -
de ri per provar les virtuts de la Rosa. 
El Gmà. Mariano Santamaría, marista 
i postulador diocesà de la Causa, des-
taca la carta de comiat de la Rosa diri-
gida als seus companys, en la qual es 
manifesta «com una persona humana 
i en la confiança del Senyor», i els diu 
«[…] estic amb por i nerviosa... neces-
sito de tu, Senyor».

En quin punt està el procés?
El tribunal ha d’interrogar testimonis. 
També ha de rebre proves documentals 
que certifiquin la seva vida de fe i de lliu -
rament a Jesucrist. Ara toca treballar 
per instruir el procés conformement a 
les normes establertes perquè després 
la Congregació dels Sants la declari ve-
nerable.

És molt complicat i lent aconseguir- 
ho. Per què?
Des de gener de 2009, quan es va anun -
ciar la causa de canonització, s’han 
anat complint els requisits que demana 
la Congregació dels Sants, com ara re-
collir tots els escrits publicats i privats 
de la Rosa. Ja se n’han recollit 550. Es 
va demanar el plàcet als bisbes de la 
Tarraconense per introduir la causa i 
es va sol·licitar el nihil obstat a la Con-
gregació dels Sants.

La Rosa era una persona objectiva-
ment bona. Que tothom parli bé d’e-
lla, no hauria de ser definitiu?
La seva frase «això abans d’exposar- 
ho ho he de passar pel meu cor» és 
suficient per a l’Església? No, perquè 
l’Església ha de disposar de proves ob -
jectives per a proclamar-la venerable, 
beata o santa. L’Església evita influèn-
cies i sentiments; no posa condecora-
cions, proposa models a imitar.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Estem començant el curs. És moment 
d’estructurar les activitats familiars: 
les sessions al gimnàs, l’anada setma-
nal a la gran superfície per comprar els 
queviures —o quin dia fer-ho per inter-
net—, el voluntariat a la Càritas parro-
quial, les activitats extraescolars dels 
fills, la sessió de catequesi de primera 
comunió de la petita... i el temps per a 
la pregària personal i per a la familiar.

Poc o molt, cadascú sap el que pot 
i ha d’esmerçar-hi: hem de destinar un 
temps al nostre diàleg amb Déu, a la 
nostra conversa senzilla amb Aquell 
que des de sempre ens estima, ens 
acompanya i vetlla per nosaltres. Hem 
de donar-li gràcies per la vida, per tot 
el que posa al nostre abast i que ens 
ajuda a viure, per les persones que 
ens acompanyen en el nostre caminar 
per la vida, pels dons que ens ha do-
nat, pel bé que fa en nosaltres i a tra-
vés nostre, per... 

Principi de curs, temps de planifica-
ció, també de la vida de fe. Els adults 
hem de preveure el desenvolupament 
de la nostra vida espiritual —el què, el 
com i el quan— i hem de preveure com 
ajudarem els més joves perquè s’ini-
ciïn en aquesta dimensió, perquè la 
treballin i la facin créixer, perquè cone-
guin Jesús, l’estimin i el segueixin. 

Hi ha pares que resen amb els fills 
el parenostre abans de passar la por-
ta amb les motxilles a l’espatlla cada 
matí; altres dins el cotxe mentre van cap 
a l’escola, d’altres fan el senyal de la 
creu tot començant el dia en el nom del 
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, mentre 
baixen amb l’ascensor... Hi ha molts 
moments que afavoreixen una joiosa 
pregària familiar: la benedicció de la 
taula sempre, però sobretot quan tots 
hi som al voltant; una senzilla pregà ria 
el diumenge al vespre o un altre dia avi -
nent de la setmana que els fills, quan 
es van fent grans, preparen per torns; 
la pregària d’abans d’anar a dormir i la 
dels més petits acompanyats del pa-
re o la mare o de tots dos; la pregària 
ocasional quan anem d’excursió i arri-
bem al cim o quan trobem una ermita 
o un bell paisatge... I, també, en quina 
celebració de l’eucaristia participarem 
el cap de setmana. 

«Sigueu fervents d’esperit, serviu al 
Senyor! Que l’esperança us ompli d’a-
legria. Sigueu pacients en la tribulació, 
constants en l’oració» (Rm 12,11-12). 
Les possibilitats són moltes. Convé no 
deixar-ho per un altre moment. El temps 
passa, els infants i adolescents es fan 
grans i el temps passat no es pot recu-
perar. Els pares sembren...

Temps, també, 
per a Déu

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

El P. Llorente, 
misionero en Alaska
Segundo Llorente, S.J., fue un cé lebre 
misionero leonés que misionó toda su 
vida en Alaska. 
  Vivió en un iglú, entre glaciares, has-
ta a 63o bajo cero. Escribió sus céle-
bres «cartas y artículos» para la revis-
ta El Siglo de las Misiones, que eran 
esperados por sus lectores, tanto se-
glares como en seminarios. Su distri-
to misionero era Kotzebue, más ex-
tenso que Francia y con sólo 5.000 
habitantes. 

Misionó hasta los 80 años. Cuen-
tan que el día de su despedida le re-
galaron una botella de coñac. Se mon-
tó en el nieve-móvil, descorchó la bote-
lla y según se alejaba iba derramando 
su contenido, como símbolo de lo que 
había sido su vida: «Derramarse», «va-

ciarse» sobre las nieves heladas de la 
inmensa Alaska. 

En una ocasión, una noche cerra-
da en que nevaba copiosamente, se 
perdió con sus perros que tiraban del 
trineo en la soledad de círculo polar. 
Los perros estaban agotados y ape-
nas podían seguir. Escribía él:

—«El frío llegaba a mis huesos e 
iba perdiendo sensibilidad. Me puse 
en las manos de Dios.» De repente, 
los perros dieron un gruñido y echa-
ron a correr. A la media hora llegaron 
a un iglú, donde unos esquimales es-
taban preparando la cena. Los perros 
habían olido la comida y salvaron la vi-
da del gran misionero. Que Jesús, des-
pués de tantos trabajos, le haya dado 
la Vida eterna: el Cielo.

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU
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Lectura de libro de la Sabiduría 
(Sb 2,12.17-20)

Se dijeron los impíos: «Acechemos al justo, que 
nos resulta incómodo: se opone a nuestras ac-
ciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos 
reprende nuestra educación errada; veamos si 
sus palabras son verdaderas, comprobando el 
desenlace de su vida. Si es el justo hijo de Dios, 
lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemi-
gos; lo someteremos a la prueba de la afrenta 
y la tortura, para comprobar su moderación y 
apreciar su paciencia; lo condenaremos a muer-
te ignominiosa, pues dice que hay quien se ocu -
pa de él.»

Salmo responsorial (53)

R. El Señor sostiene mi vida.

Oh Dios, sálvame por tu nombre, / sal por mí con 
tu poder. / Oh Dios, escucha mi súplica, / atien-
de mis palabras. R.

Porque unos insolentes se alzan contra mí, / y 
hombres violentos me persiguen a muerte, / sin 
tener presente a Dios. R.

Pero Dios es mi auxilio, / el Señor sostiene mi 
vida. / Te ofreceré un sacrificio voluntario, / dan -
do gracias a tu nombre, que es bueno. R.

Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(St 3,16-4,3)

Queridos hermanos: 
Donde hay envidias y rivalidades, hay desorden 
y toda clase de males. La sabiduría que viene 
de arriba ante todo es pura y, además, es aman-
te de la paz, comprensiva, dócil, llena de miseri-
cordia y buenas obras, constante y sincera. Los 
que procuran la paz están sembrando la paz, 
y su fruto es la justicia. ¿De dónde proceden 
las guerras y las contiendas entre vosotros? 
¿No es de vuestras pasiones, que luchan en 
vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis; ma-
táis, ardéis en envidia y no alcanzáis nada; os 
combatís y os hacéis la guerra. No tenéis, por-
que no pedís. Pedís y no recibís, porque pe -
dís mal, para dar satisfacción a vuestras pasio-
nes.

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 9,30-37)

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se mar-
charon de la montaña y atravesaron Galilea; no 
quería que nadie se enterase, porque iba instru-
yendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los hom -
bres, y lo matarán; y, después de muerto, a los 
tres días resucitará.» Pero no entendían aque-
llo, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Ca -
farnaún, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De 
qué discutíais por el camino?» Ellos no contes-
taron, pues por el camino habían discutido quién 
era el más importante. Jesús se sentó, llamó a 
los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, 
que sea el último de todos y el servidor de to-
dos.» Y, acercando a un niño, lo puso en medio 
de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un 
niño como éste en mi nombre me acoge a mí; 
y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino 
al que me ha enviado.»

DIUMENGE�XXV�DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre de la Saviesa 
(Sv 2,12.17-20)

Els malvats deien: 
«Posem un parany al just; ens fa nosa i és con-
trari a tot el que fem; ens retreu que no complim 
la Llei i que no som fidels a l’educació rebuda. 
A veure si és veritat això que diu, provem com 
serà la seva fi. Si realment el just és fill de Déu, 
Déu el defensarà i el salvarà dels qui el per-
segueixen. Posem-lo a prova: ultratgem-lo i tor-
turem-lo, a veure si es manté serè; comprovem 
si sap suportar el mal; condemnem-lo a una 
mort vergonyosa. Segons diu ell, Déu ja el pro-
tegirà.»

Salm responsorial (53)

R. El Senyor fa costat als meus defensors.

Déu poderós, feu-me justícia, / salveu-me, pel 
vostre nom. / Escolteu la meva súplica, / escol-
teu les meves paraules. R.

Mireu com s’aixequen contra mi, / amb qui-
na violència em volen la mort. / No pensen 
en Déu. R.

Però és Déu qui m’ajuda, / i fa costat als meus 
defensors. / De tot cor oferiré sacrificis, / us lloa -
ré, Senyor, perquè sou bo. R.

Lectura de la carta de sant Jaume 
(Jm 3,16-4,3)

Estimats, on hi ha gelosies i rivalitats, hi ha per-
torbació i maldats de tota mena. Però la savie sa 
que ve de dalt abans que tot és pura; és tam -
bé pacífica, moderada i dòcil, compassiva i ple-
na de bons fruits, imparcial i sincera. El fruit de 
la justícia neix de la llavor que els homes pacifi-
cadors han sembrat en esperit de pau.
  ¿D’on vénen entre vosaltres les lluites i les ba -
ralles? ¿No vénen dels desigs de plaer que es 
conjuren en el vostre cos? Desitgeu coses que 
no teniu, i per això mateu. Envegeu coses que no 
podeu aconseguir, i per això lluiteu i us baralleu. 
Però vosaltres no teniu perquè no demaneu. O 
bé demaneu i no rebeu, perquè demaneu mala-
ment, amb la intenció de malgastar-ho tot en 
els plaers.

  Lectura de l’evangeli segons 
sant Marc (Mc 9,30-37)

En aquell temps, Jesús i els seus deixebles pas -
saven per Galilea, però Jesús no volia que ho sa -
bés ningú. 
  Instruïa als seus deixebles dient-los: «El Fill de 
l’home serà entregat en mans dels homes, el 
mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de 
tres dies». Ells no entenien què volia dir, però 
no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a Cafar-
naüm. Un cop a casa, els preguntà: «¿Què dis-
cutíeu pel camí?» Però ells callaven, perquè pel 
camí havien discutit quin d’ells seria el més im-
portant. Aleshores s’assegué, cridà els dotze 
i els digué: «Si algú vol ser el primer, ha de ser 
el darrer i el servidor de tots». 
  Després féu venir un noi, el posà al mig, el 
prengué als braços i els digué: «Qui acull un 
d’aquests nois perquè porta el meu nom, m’a-
cull a mi, i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó 
el qui m’ha enviat.»

Mentre en la celebració de l’Eucaristia siguem no-
més espectadors, no comprenem el camí que va fer 
Jesús. Ell espera de nosaltres que l’acompanyem 
i l’ajudem a portar els dolors i les sofrences dels 
homes i les dones. Llavors Jesús ens obre el seu 
misteri. Amb paciència, un cop arribats a casa, el 
Senyor cerca d’explicar quines haurien de ser les 
relacions d’aquells que volen seguir-lo i esdevenir-
ne deixebles: «Si algú vol ser el primer, ha de ser 
el servidor de tots». Jesús afegeix a les seves pa-
raules la tendra abraçada a un noiet. En el context, 
el gest de Jesús vol ser una crida que interpel·la a 
ser totalment disponibles, a abandonar-nos sense 
càlculs ni interessos.
  L’autoritat es manifesta en el servei als germans, 
no cercant els primers llocs com els poderosos. 
La veritable grandesa està en els petits, en els 
trepitjats, al servei dels quals es posa el Senyor 
com a servidor. 
  El Senyor vol que siguem sol·lícits envers els 
germans compartint amb caritat les tristeses i an-
goixes, les esperances i alegries de tots els ho-
mes, especialment dels més pobres, mostrant-los 
així els camins de la salvació. El servei és el senyal 
del veritable deixeble de Crist, d’un amor no egois-
ta que, a exemple de Crist, té la seva màxima ex-
pressió en el do de la vida pels homes. El servei 
cristià no és passiu, sinó actiu. Servir no significa 
sotmetre’s a un altre, sinó posar els nostres recur-
sos espirituals i materials i posar-nos nosaltres ma -
teixos a disposició dels nostres germans i germa-
nes. Sant Jaume, en la segona lectura, parla de «la 
saviesa que ve de dalt», que actua per vies pacífi-
ques, és imparcial i sincera: «El fruit de la justícia neix 
de la llavor que els homes pacificadors han sem-
brat en esperit de pau.»
  Els fruits de la pau maduren lentament però fer -
mament quan cadascun de nosaltres, enlloc de bus -
car la manera de dominar els altres, es fa, com Je -
sús, humil servidor de tots. Així l’Església, que és 
diakonia, és una comunitat de servei, un servei d’u-
nitat i de caritat; de veritat per al món sencer. Una 
autoritat de domini i no de servei no serà mai cris -
tiana.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

L’autoritat 
i el servei
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Este mes de septiembre termina el 
Plan Pastoral de nuestra diócesis 
para los años 2011 a 2015. Este 
Plan, titulado Haced lo que Jesús os 
diga, tenía tres objetivos: anunciar a 
Jesucristo a los que no lo conocen; la 
pastoral de la iniciación cristiana; y 
la solidaridad, expresión de la fe cris -
tiana. Era necesario, pues, preparar 
un nuevo Plan Pastoral Diocesano. 
La iniciativa del papa Francisco de 
convocar un Año Santo extraordinario 
sobre la divina misericordia nos ofre-
ce una buena ocasión para preparar 
unas actuaciones pastorales prio -
ritarias para nuestra Iglesia de Bar-
celona,   teniendo en cuenta también 

la reflexión que se ha hecho a nivel 
arciprestal sobre la pastoral de las 
grandes ciudades.

El nuevo Plan Pastoral Diocesano, 
titulado Misericordiosos como el Pa -
dre, aprovecha la celebración del Año 
Santo pero está en sintonía y en con -
tinuidad con el anterior, como se pue -
de ver comparando los objetivos del 
anterior y los del actual. El primer ob-
jetivo es: «Acogida con espíritu de 
misericordia». Ante la soledad, el ais -
lamiento y el individualismo caracte-
rísticos de las grandes ciudades, se 
ve muy necesario el servicio de parro -
quias, comunidades, movimientos y 
realidades eclesiales varias de aco-

ger a las personas con una actitud de 
misericordia. Entre las posibles ac-
ciones sugeridas para aplicar este 
objetivo, se propone una acogida de 
las personas, sean quienes sean, 
con especial atención a los jóvenes 
y los matrimonios en situación de cri -
sis, en sintonía con el Sínodo de oc-
tubre sobre la familia.

El segundo objetivo es el siguien-
te: «Participar de la mirada misericor-
diosa del Buen Pastor». Jesús se com -
padeció ante las multitudes porque 
eran como ovejas sin pastor. El papa 
Francisco nos pide ser una Iglesia en 
salida para ir al encuentro de la gen-
te y anunciar a Jesús y su Evangelio. 
Entre las posibles acciones que se 
proponen para hacer efectivo este ob -
jetivo, indico dos: encaminar a los 
laicos cristianos a estar presentes 
en las realidades de la sociedad, pa -
ra realizar su vocación cristiana es-
pecífica y transformar las estructu ras 
de la sociedad con los valores del 
Evangelio; y ofrecer a los miembros 
de la comunidad educativa de las 
escuelas cristianas el primer anun -
cio de Jesucristo y de su Evangelio, 

en el contexto de la Escuela Dioce-
sana de Evangelización.

«La atención material y espiritual 
a los pobres» es el tercer objetivo. 
Las consecuencias de la crisis eco-
nómica son aún muy vivas y graves 
en las personas y las familias. La po -
breza se hace más crónica, más pro-
funda, más intensiva, más extensiva 
y más autóctona. Por eso creemos 
necesario continuar haciendo reali-
dad el tercer objetivo del anterior Plan 
Pastoral Diocesano: «La solidaridad 
como expresión de la fe cristiana». El 
papa Francisco desea que el pueblo 
cristiano reflexione y practique las 
obras de misericordia corporales y 
es pirituales. Esto es lo que propone 
este objetivo —en la línea de las ca tor -
ce obras de misericordia clásicas—: 
atender las necesidades materiales 
de los pobres sin olvidar sus necesi-
dades espirituales. El nuevo Plan, con 
este objetivo, es una llamada a inten-
sificar todo lo que ya se 
hace con la acción so-
cial hacia las víctimas de 
la crisis y a crear nuevas 
iniciativas de solidaridad.

El nuevo Plan 
Pastoral Diocesano

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

Actes i 
conferències
Gala solidària a fa-
vor dels refugiats i 
immigrants. El 23 
de setembre, a les 
20 h, el centre parro -
quial Sant Vicenç de 
Sarrià organitza, al 
Teatre Sarrià (c/ Pa-
re Miquel de Sarrià, 8), una gala soli-
dària a favor dels refugiats i immigrants. 
Amb la participació d’Amics Òpera Sar -
rià i BCN City Ballet. La recaptació es 
dedicarà íntegrament a l’acollida dels 
desplaçats. L’aportació per a la fila 0 
és de 20 E. Venda d’entrades per in-
ternet (sarria.fila12.cat).

Delegació d’Apostolat Seglar. Dime-
cres 30 de setembre (19 h), presenta-
ció del programa de la delegació per al 
curs 2015-2016. Reflexió: «Espiritua-
litat, misericòrdia i responsabilitat laï-
cal» - Canviant la mirada. Conduiran la 
reflexió: Hèctor de Arriba i Silvia Ruzo. 
A Sant Pau del Camp - Sala Abat Safont 
(c/ Sant Pau, 101). Info: t. 933 011 
568, www.apostolatseglarbcn.org

Festivitat de Santa Tecla. Dia 23 de 
setembre (20.15 h), eucaristia solem-
ne presidida per Mons. Sebastià Tal-

tavull, a la parròquia de Santa Tecla 
(av. Madrid 107-115, t. 932 309 318). 

Fundació Joan Maragall. Dilluns 28 
de setembre (19 h), lliçó inaugural del 
curs 2015-2016 amb la conferència 
«Ramon Llull, creativitat, espiritualitat i 
renovació des de la perifèria», a càrrec 
d’Albert Soler, professor de literatura 
medieval a la UB. A la sala d’actes del 
Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Di-
putació, 231). Entrada lliure.

Vigília de la Mare de Déu de la Mer-
cè. Dimecres 23 de setembre (21.30- 
23.30 h), a l’església del Santíssim 
Sagrament (c/ Aragó, 268), missa, 
adoració eucarística, ofici de lectures, 
oració personal i goigs de la Mare de 
Déu de la Mercè. Organitza: Adoració 
Nocturna de Barcelona (ANE y ANFE). 
Oberta a tothom.

Fem visible la imatge de la nostra pa-
trona. L’ANFE de Barcelona promou 
unes balconeres de roba amb la imat-
ge preciosa de la Mare de Déu de la 
Mercè per fer palès, durant les festes 
patronals, que Ella n’és la protagonis-
ta. Les podeu sol·licitar, gratuïtament, 
a: t. 653 900 600 i 669 286 454.

Festa de Sant Pius de Pietrelcina. Els 
devots i el grup d’oració «Amics del Pare 
Pio» celebraran la commemoració del 
sant amb una eucaristia a la basílica 

de la Concepció de Barcelona (c/ Ara-
gó, 299) el dimecres, dia 23 de setem -
bre (18 h). Predicarà la missa fra Valen-
tí Serra, caputxí. Aquesta celebració 
eucarística serà ja de la solemnitat de 
la Mare de Déu de la Mercè. En acabar, 
es venerarà la relíquia de sant Pius.

Església de Sant Gaietà - P. Teatins (c/ 
Consell de Cent, 293 - E. Granados, 
6). Concerts de setembre: I) Diumenge 
20 (18 h), Units pel Gospel interpreta -
rà cançons afronord-americanes. Apor-
tació voluntària a favor de la Funda ción 
Manos Providentes. II) Dissabte 26 (18 
h), Cor Coralzon, d’Àustria, i Cor Novau-
ra. Aportació voluntària a favor de la 
Fundació Escó. III) Diumenge 27 (17 h), 
concert dels 10 anys a l’escenari del 
baríton Xavier Aguilar, amb la col·la bo -
ració de grans músics. Aporta ció vo -
luntària a favor de la Fundación Manos 
Providentes. Info: t. 617 572 889.

Cursos
Curs biennal d’Agent de Pastoral. Or-
ganitzat per l’Escola de Pastoral Sani-
tària «Nostra Senyora de la Salut», dels 
Centres Sociosanitaris Catòlics de 
Catalunya, associada al Camillianum 
de Roma. Adreçat a sacerdots, religio-
sos/es, treballadors/ores de la salut i 
tercera edat, voluntaris a parròquies, 

etc. Les classes s’impartiran en caste-
llà el dimarts de 15.30 a 19.30 h, del 
6 d’octubre de 2015 al 14 de juny de 
2016, a la seu de l’Escola (pl. Urqui-
naona 11, 3r 1a). Les persones que ja 
disposen de la titulació i vulguin actua-
litzar la seva formació o aprofundir en 
algun dels temes es poden inscriure 
als mòduls oberts. Info i inscripcions: 
t. 933 182 738, c/e: csscc@csscc.org. 
Informació completa a: www.csscc.org

Espai de silenci i pregària. Dimarts 22 
de setembre (19.30-21.30 h), i dissab te 
26 (10.30 h-12.30 h), al Casal don Bos -
co del centre salesià Martí-Codolar (av. 
Cardenal Vidal i Barraquer, 15). Per as-
sistir-hi, cal inscriure’s a: elim@sale-
sians.cat, o al t. 616 947 158.

Exercicis  
i recessos
Grups d’Oració i Amistat. Días 9, 10 y 
11 de octubre, retiro de fin de sema na, 
en castellano, conducido por Mn. Jo sep 
Serra. Tema: Espiritualidad de Sta. Te -
resa de Jesús. En la Casa 
d’Espiritualitat Sant Igna-
si-Sarrià (c/ Carrasco i For-
miguera, 32). Info e inscrip -
ciones: t. 932 181 005.
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