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«Vull fer camí 
amb tots vosaltres»

Acte de presa de possessió canònica de 
Mons. Joan Josep Omella com a arquebisbe de Barcelona, 

celebrat a la Catedral, el 26 de desembre passat
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ENTREVISTA

IRENE VILLA

La Irene Villa va sobreviure, fa 24 anys, 
a un atemptat terrorista a Madrid, en el 
qual va perdre les dues cames. Ara en 
té 37, ha format una família i assegu-
ra que l’amor és la clau de tot. Està 
agraïda a Déu «per ser viva», per les 
mostres d’estimació que rep allà on va 
i per sentir-se «recolzada per una co -
lla d’àngels a la terra que han estat clau 
en la meva vida, en la meva rehabilita-
ció, en el meu camí, i que ara m’aju-
den també a ajudar altres persones».

Com es pot perdonar algú que causa 
un mal irreparable?
Només cal que t’estimis una mica per 
evitar que el ressentiment s’instal·li en 
tu i et causi més dolor encara. Assumir 
el fet que ens dol, afrontar-lo amb va-
lor i perdonar és necessari per poder 
continuar avançant. Tots tenim alguna 
cosa per la qual perdonar. Sovint, ni tan 
sols en som conscients, però el fet de 
no perdonar ens limita. També hem 
de perdonar-nos a nosaltres mateixos: 
de vegades som els jutges més ferotges 
i boicotejadors de la nostra pròpia vida.

Quin missatge d’esperança trans-
mets als qui pateixen?
Afavorir l’ocupació i l’esport a perso-
nes amb discapacitat, ajudar els altres 
a complir els somnis, tornar a la socie-
tat tot allò que m’ha donat i, sobretot, 
sumar persones felices per evitar con-
seqüències terribles com les que al-
guns hem viscut. Ningú no ha de pri-
var-se de gaudir del gran regal que és 
la vida.

Per què admires el papa Francesc?
Perquè és un veritable líder mundial, 
independentment de la religió que pro-
fessi cadascú. Francesc, amb gran sen-
tit comú, bondat i humanitat, ens ajuda 
a viure més compromesos, amb més 
amor i, per tant, més feliços. Veure 
en ell una persona real, un esperit afí 
que representa tot el millor de l’ésser 
humà i aconsegueix ser un mirall in-
comparable en el qual no només s’em-
mirallen els catòlics.

Òscar Bardají i Martín

El perdó
Lectures 
missa 
diària i 
santoral
4.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[1Jn 3,7-10 / Sl 97 / Jn 1,35-42]. 
Sant Rigobert, bisbe; sant Odi-
ló, abat de Cluny (†1048); san-
ta Isabel-Anna Seton, rel. paüla, 
dels Estats Units; santa Geno-
veva Torres, vg.; beata Àngela 
de Foligno, rel. terciària francis-
cana.

5.  Dimarts [1Jn 3,11-21 / Sl 
99 / Jn 1,43-51]. Sant Telèsfor, 
papa (grec, 125-136) i mr.; sant 
Simeó Estilita (388- 459), monjo 
siríac; santa Emiliana, vg.; sant 
Joan-Nepomucè Newman, bisbe 
(redemptorista); sant Carles de 
Sant Andreu, rel. Passionista; 
beat Dídac-Josep de Cadis, pre-
vere caputxí.

6.  † Dimecres [Is 60,1-6 / Sl 
71 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12]. 
Epifania del Senyor. Diada dels 
sants Reis o mags d’Orient: Mel-
cior, Gaspar i Baltasar, i també 
Adoració (dels Reis, o Dora). Sant 
Melani, bisbe; sant Nilamó; san-
ta Macra, vg. i mr.

7.  Dijous [1Jn 3,22–4,6 / Sl 
2 / Mt 4,12-17.23-25]. Sant Ra-
mon de Penyafort (†1275), prev. 
dominicà, del Penedès, patró 
dels juristes i canonistes. Sant 
Ju lià de Toledo, bisbe; santa 
Virgínia, mr.; sant Crispí, bisbe; 
sant Tell, abat. 

8.  Divendres [1Jn 4,7-10 / Sl 
71 / Mc 6,34-44]. Sant Apol-
linar, bisbe; sant Severí, abat; 
santa Gúdula (†712), vg. a Brus-
sel·les; sant Pere Tomàs, bisbe 
(carmelità). 

9.  Dissabte [1Jn 4,11-18 / 
Sl 71 / Mc 6,45-52]. Sant Eulo-
gi de Còrdova, prev. i mr. (859) 
mossàrab; sants Julià i Basilis-
sa, esposos mrs.; sant Andreu 
Corsini, bisbe (carmelità); santa 
Marciana, vg. i mr.

10.  † Diumenge vinent, Bap-
tisme del Senyor (lit. hores: 1a 
setm.) [Is 42,1-4.6-7 / Sl 28 / Ac 
10,34-38 / Lc 3,15-16.21-22]. 
St. Agató, papa (sicilià, 678-681); 
beat Gregori X, pa-
pa (1271-1276); 
sant Pere Ursèol, 
monjo de Sant Mi-
quel de Cuixà.

Anuncis de joguines, especialment 
les de moda, en les programacions de 
les televisions. Aparadors que convo-
quen esperances i somnis infantils. 
Molts infants que el dia de Reis reben 
més regals dels que poden assumir 
amb il·lusió. Les famílies no es posen 
d’acord a l’hora de ser austeres sense 
desvirtuar la festa i el seu sentit i, en 
canvi, la desvirtuen amb una abundàn-
cia i opulència feridores. Molts infants, 
en l’altre extrem, no reben cap regal 
o en reben de ben senzills, per bé que 
amb l’esforç i la il·lusió de la pobresa. 
Aquestes setmanes de les vigílies de 
la festa de Reis són per a molts les del 
consumisme infantil, encara que els in-
fants no se n’adonin i que sembli que 
no se n’adonen els Reis de l’Orient.

Una nena de set anys, preocupada 
per com podien fer la carta als Reis els 
nens pobres si, en la seva pobresa, 
no tenien estris per escriure, va inclou-
re aquest paràgraf en la seva missiva: 
«[...] Et vull demanar que portis jogui-
nes als nens pobres que no tenen pa-
per ni segells per escriure’t la carta. 
Jo els donaré una de les meves nines 
[...]». Hauríem de fer conèixer aquestes 
i altres situacions de pobresa i neces-
sitat als nostres infants i adolescents 
de manera adequada a la seva edat i 

Posem-ho a la carta 
als Reis

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

promoure respostes segons les seves 
possibilitats, lluny de paternalismes 
superficials. Més aviat des de l’amor 
que demana compartir, donar del que 
tinc, no del que em sobra o no vull.

Els adults hauríem d’aprofundir 
més en el sentit de la festa de l’Epifa-
nia. «Després que Jesús va néixer, vin-
gueren uns savis d’Orient i, en arribar 
a Jerusalem, preguntaven: On és el 
Rei dels jueus que acaba de néixer? 
Hem vist sortir la seva estrella i venim 
a adorar-lo» (Mt 2,1-2). És la festa de 
la manifestació de Jesús com a Mes -
sies, Salvador del món, als mags d’O-
rient. Aquests savis que, en la seva di-
versitat, són la penyora de salvació de 
la diversitat de pobles i nacions que 
acolliran la Bona Nova que aquell In-
fant, ja gran, en els anys de vida públi-
ca, ens oferirà com a camí, veritat i vi -
da, en el seu dir i fer. Pobles i nacions 
d’arreu del nostre món, com d’arreu 
del món d’aquell temps eren els mags. 
Ells van reconèixer la consideració que 
els mereixia l’Infant, amb els seus ob-
sequis. Manifestem la consideració 
que ens mereixen els nostres infants 
amb un signe d’amor que no està re-
nyit amb certa austeritat solidària. 
Potser també ho hem de recordar als 
reis!

ACTUALITAT

L’Escola del Primer 
anunci BCN
L’Escola de Primer Anunci BCN, coordinada des de la Delegació d’Apostolat Seglar, 
es posa, per quart curs, al servei d’aquest objectiu: oferir una mena de taller 
on aprendre a fer el primer anunci. Enguany es presenta en un format més in-
tensiu programat d’acord amb la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
   Es tracta d’oferir —a més de als laics i laiques de les parròquies, associacions, 
comunitats i moviments— també als mestres, professors, mares i pares de 
les escoles cristianes, l’oportunitat de rebre una formació bàsica i un entrena-
ment suficient en un mètode de primer anunci que els serveixi en la seva xarxa 
de relacions quotidianes i especialment per constituir grups on aquest cor ba-
tegant de l’Evangeli, la bellesa de la misericòrdia de Déu mostrada en Jesu-
crist, pugui ser ofert de manera atractiva, intel·ligent i renovada. 

• Quan es fa? 
Dissabtes 16 i 30 de gener, i 20 i 27 de febrer de 2016, de 10 a 13.30 h

• On es fa? 
A les Escolàpies-Llúria (c/ Aragó, 302)

•  Inscripcions (fins al 15 de gener): 
Delegació diocesana d’Apostolat Seglar (c/ Sant Pau, 101), t. 933 011 568, 
fax: 933 171 799, a/e: dseglar@arqbcn.cat, www.apostolatseglarbcn.org 
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Lectura del libro del Eclesiástico 
(Sir 24,1-2.8-12)

La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en me-
dio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del 
Altísimo y se gloría delante de sus Potestades. En 
medio de su pueblo será ensalzada, y admirada en 
la congregación plena de los santos; recibirá ala-
banzas de la muchedumbre de los escogidos y se-
rá bendita entre los benditos.
  El Creador del universo me ordenó, el Creador es-
tableció mi morada: «Habita en Jacob, sea Israel tu 
heredad.» Desde el principio, antes de los siglos, me 
creó, y no cesaré jamás. En la santa morada, en su 
presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí; en la 
ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén 
reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorio-
so, en la porción del Señor, en su heredad, y resido 
en la congregación plena de los santos.

Salmo responsorial (147)

R.  La Palabra se hizo carne y acampó entre noso-
tros.

Glorifica al Señor, Jerusalén; / alaba a tu Dios, Sión: / 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, / y ha 
bendecido a tus hijos dentro de ti. R.

Ha puesto paz en tus fronteras, / te sacia con flor de 
harina. / Él envía su mensaje a la tierra, / y su pala-
bra corre veloz. R.

Anuncia su palabra a Jacob, / sus decretos y manda-
tos a Israel; / con ninguna nación obró así, / ni les 
dio a conocer sus mandatos. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (Ef 1,3-6.15-18)

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo con 
toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él 
nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el 
mundo, para que fuésemos santos e irreprochables 
ante él por el amor. Él nos ha destinado en la perso-
na de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, que tan generosa-
mente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde 
en alabanza suya.
  Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el 
Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, 
no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos 
en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor 
Jesu cristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sa-
biduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos 
de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es 
la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de 
gloria que da en herencia a los santos.

  Lectura del santo evangelio según san Juan 
(Jn 1,1-18) (Versión abreviada)

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra es-
taba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra 
en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la 
Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de 
lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vi-
da era la luz de los hombres. La luz brilla en la tinie-
bla, y la tiniebla no la recibió. 
  La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre. 
  Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo 
se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a 
cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido 
de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, si-
no de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó en-
tre nosotros, y hemos contemplado su gloria: glo-
ria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia 
y de verdad.

DIUMENGE�I I �DESPRÉS�DE�NADAL

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira 
(Sir 24,1-2.8-12)

La saviesa, s’elogia ella mateixa, es gloria enmig del 
seu poble, parla en la reunió del poble de l’Altíssim, 
es gloria davant dels seus estols, dient: «El Senyor de 
l’univers em donà una ordre, el qui em va crear i m’as -
se nyala on plantaré la meva tenda em digué: “Acam-
pa entre els fills de Jacob, fes d’Israel la teva he-
retat”. 
  »M’ha creat abans del temps, des del principi, i mai 
més no deixaré d’existir. Li dono culte davant d’ell 
al temple sant. Així m’he establert a Sió, m’ha fet tro-
bar repòs a la ciutat que ell i jo estimem, exerceixo 
el meu poder a Jerusalem. He tret brotada en un po ble 
ple de glòria, en la possessió del Senyor; en la se-
va heretat.»

Salm responsorial (147)

R.  El qui és la paraula es va fer home i plantà entre 
nosaltres el seu tabernacle.

Glorifica el Senyor, Jerusalem, / Sió, canta lloances al 
teu Déu, / que assegura les teves portes / i beneeix 
dintre teu els teus fills. R.

Manté la pau al teu territori / i et sacia amb la flor del 
blat. / Envia ordres a la terra / i la seva paraula cor-
re de pressa, no es detura. R.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob, / als fills 
d’Israel els seus decrets i decisions. / No ha obrat 
així amb cap altre poble, / no els ha fet conèixer les 
seves decisions. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians d’Efes (Ef 1,3-6.15-18)

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, 
que ens ha beneït en Crist amb tota mena de bene-
diccions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans 
de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles 
als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per 
Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dó-
na lloança a la grandesa dels favors que ens ha con-
cedit en el seu Estimat.
  Per això, ara que he sentit parlar de la fe que teniu 
en Jesús, el Senyor, i del vostre amor per tots els fi-
dels, jo no em canso de donar gràcies per vos altres, i 
us recordo en les meves pregàries, demanant al Déu 
de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us con-
cedeixi els dons espirituals d’una comprensió profun-
da i de la seva revelació, perquè conegueu de veritat 
qui és ell: demanant-li també que il·lumini la mirada 
interior del vostre cor, perquè conegueu a quina espe-
rança ens ha cridat, quines riqueses de glòria us té 
reservades, l’heretat que ell us dóna entre els sants.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 1,1-18) (Versió abreujada)

Al principi ja existia el qui és la Paraula. La Paraula 
era amb Déu i la Paraula era Déu. Era, doncs, amb 
Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l’existència, i 
res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense 
ell. Tenia en ell la Vida, i la Vida era la Llum dels ho-
mes. La Llum resplendeix en la foscor, però la fos-
cor no ha pogut ofegar-la.
  Existia el qui és la Llum veritable, la que, en venir 
al món, il·lumina tots els homes.
  Era present al món, al món que li deu l’existència, 
però el món no l’ha reconegut. Ha vingut a casa se-
va, i els seus no l’han acollit. Però a tots els qui l’han 
rebut, als qui creuen en el seu nom, els concedeix 
poder ser fills de Déu. No són nascuts per descen-
dència de sang, ni per voler d’un pare o pel voler hu-
mà, sinó de Déu mateix. El qui és la Paraula es va 
fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle, 
i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com 
a Fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat.

El pròleg de l’evangeli segons Joan és una peça li-
terària i teològica que ens infon respecte. Compa-
rat amb els començaments dels evangelis sinòp-
tics resulta d’una solemnitat i d’una profunditat poc 
comunes. Tanmateix, ens dóna les coordenades 
per comprendre la presentació de Jesús que tenim 
en aquest evangeli, encara que ho faci pujant un 
parell de graons el sentit del missatge de la resta 
d’aquesta obra. La perspectiva del que pertany a 
l’àmbit de Déu és molt més agosarada que la que 
presenta Jesús com un enviat amb plens poders 
que és igual a qui l’envia.

La confessió de fe del pròleg presenta dos àm-
bits. Un primer àmbit és el misteri que envolta la 
persona de Jesús. Un misteri que el text anomena 
«el qui és la Paraula» i que, en el fons, ve a dir el qui 
és el projecte que Déu té des de sempre i per sem-
pre per al món i els humans. En efecte, el mot Pa-
raula es pot traduir també amb el concepte de pro-
jecte, pla, disseny. En aquest sentit el pla de Déu 
per a nosaltres existeix des de sempre en el misteri 
de Déu, és amb Déu i és Déu mateix (1,1-2; cf. Pr 8, 
22-31). Vet aquí la fondària del qui és la Paraula.

D’una altra banda, hi ha l’aparició d’aquest mis-
teri entre nosaltres: «Hem contemplat la seva glòria, 
hem pogut veure el seu esclat en la nostra condició 
humana» (1,14). I d’una manera més explícita: «De 
la seva plenitud tots nosaltres n’hem rebut un do 
que està per damunt de tot altre do» (1,16). Aquesta 
revelació és el que el pròleg i l’evangeli anomenen 
la veritat. Per això, quan Jesús diu en el comiat «jo 
sóc el camí i la veritat i la vida», està referint-se al 
missatge del pròleg. En Jesús tenim el disseny de 
Déu per a la humanitat. Un disseny que no ve a re -
parar una creació i una humanitat malmeses sinó 
que ofereix el model vers el qual hem de caminar. 
Per fer-ho hem de néixer, no de la carn i de la sang, 
sinó de Déu mateix (1,13).

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

El pla de Déu 
per a la 
humanitat
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ACTUALITAT

El nou arquebisbe, emocionat davant 
la bellesa de la Sagrada Família
El diumenge 27 de desembre, Mons. 
Joan Josep Omella, presidí una eu-
caristia especialment dirigida a les 
famílies, perquè aquell dia se cele-
brava la jornada dedicada a la famí-
lia. «Estic emocionat —va dir l’arque-
bisbe— per celebrar l’eucaristia en 
aquest lloc tan bell, tan emblemàtic 
i per fer-ho amb tots vosaltres». 
  Els infants i els pares i mares de 
família varen tenir un especial prota-
gonisme en aquesta missa, promo-
guda per la Delegació de Pastoral 
Familiar, en la qual varen acompanyar 
el nou arquebisbe el cardenal Martí-
nez Sistach, que aquell dia celebra-
va el 28è aniversari de la seva orde-
nació episcopal, el bisbe auxiliar Se-
bastià Taltavull, i Mons. Josep Lluís 
Redrado, arquebisbe emèrit del Pon-
tifici Consell per als Agents Sanita-
ris, i vuitanta preveres.

FOTO: SAGRADA FAMÍLIA / PEP DAUDÉ

de gener. I) Diumenge 10 (18 h), Units 
pel gòspel. II) Diumenge 17 (18 h), Or-
questra de cambra Amics dels Clàs-
sics. III) Diumenge 24 (18 h), duo de 
guitarra i orgue. IV) Diumenge 31 (17 
h), Coro Haleluya (Iglesia Presbiteriana 
Hanseo). Per a més informació: t. 617 
572 889.

Oratori Sant Felip Neri de Gràcia (es-
glésia, c/ del sol 2). Diumenge 10 de 
gener (17 h), projecció DVD del Concert 
d’any nou, des de Berlín. Música de Jo -
hannes Brahms, Maurice Ravel i Hector 
Berlioz. Aportació voluntària. Informa-
ció: t. 650 009 755.  

Llibres
La primavera no 
es noticia. Amb 
aquest títol, la Fa-
cultat de Comu-
nicació i Rela cions 
Internacionals Blan-
querna ha publicat 
un llibre de 318 pà-
gines que recull els 

articles publicats per Llorenç Gomis, 
mestre de periodistes, als deu anys 
de la seva mort. El llibre fou presentat 
el passat 1 de desembre a l’Audito-
ri Blanquerna. Varen intervenir Josep 
M. Carbonell, degà de la Facultat; Mà-
rius Carol, director de La Vanguardia; 
Lluís Foix, que parlà sobre «Les lliçons 
de Llorenç Gomis»; i Francesc-Marc Ál-
varo i Enric Xicoy, que varen presentar 
el volum. Està editat per la Facultat de 
Comunicació Blanquerna, en la col·lec-
ció «Documentos de estudio».

Un nou llibre 
del diaca Pere 
Arribas i Barto-
lomé. Es titula 
Aturar-se (Edit. 
Claret) i ofe-
reix en 124 pà-
gi nes uns co-
mentaris breus 
i substancio-
sos a les lectu-
res dominicals 
del cicle C, el que es llegeix durant l’ac-
tual any litúrgic, centrat en l’evangeli 
segons sant Lluc. L’autor exerceix el 
ministeri a la parròquia de la Mare de 

Déu de Montserrat, al Guinardó, i for-
ma part de la coordinadora de Barce-
lona del moviment Vida Creixent. Amb 
aquest nou volum completa els seus 
comentaris als tres cicles de les lectu-
res de l’evangeli dels diumenges. Pre-
senta el llibre el P. Bernabé Dalmau, 
monjo de Montserrat. 

30 manaments 
per tractar 
amb adoles-
cents, de Juan-
jo Fernández. 
Aquesta publi-
cació presen-
ta 30 maneres 
de tractar els 
adolescents de 
manera positi-
va, sense caure 
en els tòpics de l’edat. L’autor és con-
sultor pedagògic de la Fundació Esco-
la Cristiana de Catalunya i té una llar-
ga experiència en llibres per ajudar els 
adolescents a descobrir-
se a si mateixos i créixer 
com a persones. El llibre 
té 143 pàgines i el publi-
ca l’Editorial Claret.

Actes i 
conferències
Missa en memòria de la serventa de 
Déu Rosa Deulofeu. En el 12è aniver-
sari de la seva mort, dijous 7 de gener 
(19 h), a la parròquia de Sant Agustí (pl. 
Sant Agustí 2), se celebrarà una Euca-
ristia en memòria de qui fou dele gada 
de Joventut de la nostra arxidiò cesi.

L’inici de l’Any Jubilar de la Misericòr-
dia a la basílica del Sagrat Cor de Jesús 
del Tibidabo. Diumenge 10 de gener 
(12 h), obertura de la Porta jubilar. 
Presidirà la celebració Mons. Joan Go-
dayol i Colom, salesià.

La convivència: alegries i dificultats. 
Dissabte 9 de gener (10-17 h), trobada 
fraterna a Pompeia Grups (Riera Sant 
Miquel, 1 bis). Organitza Consell de 
laics dels Caputxins de Catalunya.

Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - Enric Grana-
dos, 6). Concerts solidaris del mes 


