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Divinització
«Però a tots els qui l’han rebut, als qui creuen en el 
seu nom, els ha concedit de ser fills de Déu» (Jn 1, 
12). De manera tan senzilla però, alhora, tan profun-
da, sant Joan expressa el projecte de Déu Pare so-
bre la humanitat: que tots arribin a aconseguir la dig-
nitat infinita, eterna, de fills de Déu. Sant Pau dirà 
també: «Tots els qui són guiats per l’Esperit de Déu 
són fills de Déu» (Rm 8,14).

Aquest gran projecte de Déu es realitza de manera 
sorprenent en el sagrament de l’Eucaristia. En aquest 
sagrament admirable rebem el Senyor i el seu Espe rit. 
Per això podem dir que ens convertim en portadors 
de Crist, incorporats a Crist, transformats en Ell, es-
piritualitzats pel seu Esperit. Ser fill sempre és un do, 
una cosa que es rep, que no aconseguim amb el nos-
tre esforç: haver nascut, viure, és un regal mera vellós. 
Ser fills de Déu, haver nascut de l’Esperit de Déu, 
en Crist, és el do més insospitat i absolut; i aquest 
té en Crist la seva més alta densitat i plenitud en la 
comunió eucarística.

Meravella de misteri!, l’Esperit de Déu que hem 
rebut en el Baptisme ens fa exclamar: «Abba, Pare!» 
(Rm 8,15). Som realment fills de Déu, i per tant divi-
nitzats. Així ho expressa sant Tomàs d’Aquino: «En 
efecte, és pròpia de l’Eucaristia la transformació de 
l’home en Déu: la divinització» (Sent. IV, dist. 12). Ha-
vent, doncs, rebut dignament el Senyor en la comunió 
eucarística, podem dir amb sant Joan: «Ara som fills 
de Déu» (1Jn 3,2). Som fills en el Fill. Veient-nos, el 
Pare ens reconeix com a veritables fills i reconeix en 
cada un de nosaltres, en tots nosaltres combregats 
amb Crist, el seu propi Fill; i nosaltres, contemplant- 
lo, el reconeixem com a Pare nostre, que és al cel. 
És una realitat que ens sobrepassa. Necessitem molt 
de silenci interior i molta actitud contemplativa per 
aconseguir endinsar-nos en aquest misteri, a través 
de les hores i els dies.

L’Eucaristia ens condueix a la nostra vocació pri-
mera i essencial de fills de Déu: «Ens escollí en ell 
abans de crear el món, perquè fóssim sants, irrepren-
sibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills 
seus per Jesucrist» (Ef 1,4-5). El nostre Pare del cel ha 
posat en nosaltres molt més que la seva imatge, 
ha posat molt més que l’alè de vida. Ha posat en nos-
altres el mateix Crist, el seu Fill. Ha reproduït la imat-
ge del seu Fill en cada un de nosaltres. Vivint en Ell, 
com Ell, en Ell, i espiritualitzats en Ell, quedem divinit-
zats en Ell. «Res de l’univers creat no ens podrà se-
parar de l’amor de Déu que s’ha manifestat en Jesu-
crist, Senyor nostre» (Rm 8,39). «A ell la glòria pels 
segles dels segles» (2Tm 4,18). Amén. 

Com Maria, deixem que aquest gran misteri es gra-
vi en el nostre cor i a poc a poc ens vagi transformant 
en icones vivents de Déu, de manera que veient-nos 
vegin el Pare i el glorifiquin sense fi.

Que Déu us beneeixi a tots.

CARTA�DOMINICAL�  † JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona



Convertir el dolor 
en alegría
Teresa del Niño Jesús, santa y docto-
ra de la Iglesia, desde los 21 años a 
los 24 en que murió estuvo enferma: 
de la garganta, grandes dolores en el 
costado, continuas hemoptisis (vómi-
tos de sangre) y ahogos. El pulmón de-
recho estaba inutilizado. Respiraba con 
la mitad del izquierdo. La asfixia la obli -
gaba a pararse un minuto, entre pala-
bra y palabra, al hablar. Padecía fie -
bres altas y el tormento de la sed. En 
un análisis de sus restos mortales ex -
humados, se halló que había tenido 
una gangrena en el intestino —una 
peritonitis— que le producía intensos 
dolores. Ella decía:
  —«Los hay que se toman las cosas 
de manera que se afligen siempre más 
de lo necesario. Yo lo hago completa-
mente al revés. Miro siempre el lado 

hermoso de las cosas. Si tengo dolor 
y sufro sin consuelo, pues bien, hago 
de todo ello… mi alegría.»
  —«He llegado a no poder sufrir más. 
Todo sufrimiento me es dulce.»
  Dos meses antes de morir, escribió 
a sus tíos:
  —«No estaría tan alegre como es-
toy si Dios no me enseñase que la úni-
ca alegría posible, en la tierra, es cum-
plir la voluntad de Dios… Su santa 
voluntad… / mi dicha, / mi alegría / 
y mi único reposo.» 
  Nada ni nadie nos ha de arrebatar 
«el misterio de la transubstanciación 
que se cumple continuamente también 
en el misterio de la alegría». Convertir 
el dolor, el sufrimiento y la tristeza en 
alegría. Tarea no fácil, pero no impo-
sible.

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

  

ENTREVISTA

FRANCESC RIU

Els joves també formen part de la pro-
funda reflexió que el papa Francesc propo -
sa a la Carta encíclica Laudato si’. Per 
tal d’apropar-la a qui desitja conèixer, 
comprendre i debatre el seu missatge, 
el P. Francesc Riu, salesià, autor de 
nombroses obres relatives a l’educació, 
ha publicat Carta del papa Francesc- 
Ecologia integral (edebé). És una eina 
que pot ser útil a tots els joves i als qui 
acompanyen joves en el seu procés de 
creixement, com a educadors o com a 
pares i mares.

Què té d’especial aquesta encíclica, 
text de referència per a tothom?
Sembla que sempre hem cregut que els 
escrits dels papes, com són les encí-
cliques, s’adrecen només als catòlics 
adults. I sobretot en aquest cas hem 
d’entendre que els joves en són desti-
nataris preferents, perquè el futur del 
planeta, la casa de tots, dependrà dels 
joves que demà en seran els respon-
sables més directes.

Com cal treballar-la amb els joves?
Els joves han de tenir accés directe als 
missatges continguts en aquesta en-
cíclica, tan rica i tan interessant. Això 
comporta que el llenguatge utilitzat els 
ha de ser familiar, proper, de tal mane-
ra que les qüestions que el papa plan-
teja puguin ser objecte de debat. En 
aquest sentit, tots els temes tractats 
en el capítol primer poden ser conside-
rats temes clau. I també els dels capí-
tols següents, naturalment.

Amb la lectura de l’encíclica podem ser 
millors cristians?
Si el coneixement i l’acceptació dels 
missatges del papa Francesc són un 
ajut extraordinari per a tots els segui-
dors de Jesús, és obvi que la reflexió i 
el debat sobre les qüestions que ell ha 
exposat en la Carta Laudato si’ cons-
titueixen una font extraordinària d’en-
riquiment personal. Per això, ens cal 
aprofitar-la al màxim.

Òscar Bardají i Martín

Encíclica 
per a joves

Una companya d’estudis universitaris, 
ja jubilada de l’activitat docent, em co-
mentava la seva inquietud davant una 
societat, la nostra, cada cop més com-
plexa, caracteritzada per oferir més 
possibilitats als individus per viure la 
seva vida, però caracteritzada també 
per la pèrdua de la seguretat que do-
naven uns grans punts de referència, 
uns valors compartits per un grup am-
pli. Es referia en concret, sense exclou-
re altres àmbits, als grups i associa-
cions juvenils, en un dels quals havia 
participat com a nena i com a monito-
ra, que en la seva joventut desenvolu-
paven l’activitat a redós de l’Església, 
ja fos en parròquies o moviments, i que 
oferien una formació humana i cristia-
na que complementava la que es re-
bia a l’escola i a la família. Reconeixia, 
alhora, que si bé el creixent pluralis-
me actual pot orientar-se a promoure 
l’interès per l’altre, a l’ensems també 
pot fonamentar un tipus d’individualis-
me producte de la fragmentació dels 
estils de vida.

El moment social és diferent, però 
la qüestió segueix sent actual. És tas-
ca dels educadors —pares, mestres, 
professors, catequistes, caps i moni-

Créixer amb 
els altres

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

tors— presentar i oferir els recursos 
que permetin assumir creativament el 
propi projecte de vida i, alhora, establir 
relacions amb l’entorn personal, social 
i religiós. Contribuir a desenvolupar 
la pròpia persona en totes les dimen-
sions. Generar possibilitats de poten-
ciació individual i d’impuls al desenvo-
lupament de la pròpia persona, sense 
oblidar els altres. Ensenyar a créixer 
amb els altres. Propostes no en falten, 
i les eclesials en són nombroses. És bo 
apropar-les als pares perquè les co-
neguin i als infants i joves perquè en 
puguin gaudir. 

Educar obrint horitzons: formular, ho-
nestament i sense por, amb responsa-
bilitat, els compromisos i estils de vida 
als quals la família i els diversos es-
pais educatius vinculen la seva expe-
riència i el seu projecte de sentit de la 
vida, de felicitat personal i de servei 
al proïsme i a la societat. Possibilitats, 
també, per als cristians de creixement, 
estimant Déu i el proïsme, d’aprendre 
a donar la vida pels altres. [...] «Que 
també els nostres aprenguin a sobre-
sortir en la pràctica de les bones obres 
i a ajudar els qui ho necessiten» (Tt 3, 
14).

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
18.  Dilluns (litúrgia de les ho-
res: 4a setmana) [Ac 11,1-18 / 
Sl 41 / Jn 10,1-10]. Sant Eleu-
teri, bisbe, i la seva mare Antia, 
mrs.; beat Andreu Hibernon, rel. 
franciscà, d’Alcantarilla; beata 
Maria de l’Encarnació, rel. car-
melitana.

19.  Dimarts [Ac 11,19-26 / Sl 
86 / Jn 10,22-30]. Sant Lleó IX, 
papa (alsacià, 1049-1054); sant 
Vicenç de Cotlliure, mr.

20.  Dimecres [Ac 12,24–13,5 / 
Sl 66 / Jn 12,44-50]. Sant Sulpi-
ci, mr.; santa Agnès de Monte-
pulciano, vg. dominicana; santa 
Oda, vg.

21.  Dijous [Ac 13,13-25 / Sl 
88 / Jn 13,16-20]. Sant Anselm 
(1033-1109), abat de Bec, bisbe 
de Canterbury i doctor de l’Es glé-
sia, nat a Aosta. Sant Silví, mr.; 
sant Conrad de Parzham, rel. ca -
putxí.

22.  Divendres [Ac 13,26-33 / 
Sl 2 / Jn 14,1-6]. Sant Caius o Gai 
(de Dalmàcia) i sant Soter, papes 
i mrs.; sant Agapit I, papa; san-
ta Senorina, vg.

23. � Dissabte [Ap 12,10-12a / 
Sl 33 / 1Jn 5,1-5 / Jn 15,1-8]. 
Sant Jordi, soldat mr. (s. IV), nat 
a Lidda i mort a Capadòcia, pa-
tró de Catalunya (1456). Sant 
Gerard o Grau, bisbe; sant Adal-
bert (956-997), bisbe de Praga i 
màrtir; beat Gil d’Assís, religiós 
franciscà; beata Elena d’Udine, 
religiosa agustina; beata Tere sa-
Maria de la Creu, verge carme-
litana.

24.  † Diumenge vinent, V de 
Pasqua (litúrgia de les hores: 
1a setmana) [Ac 14,20b-26 / 
Sl 144 / Ap 21,1-5a / Jn 13,31-
33a.34-35]. Conversió de sant 
Agustí. Sant Fidel de Sigmarin-
gen, prev. caputxí i mr. a Suïssa 
(1622). Sant Pere Ermengol, mr. 
mercedari (cap al 1304), de la 
Guàrdia dels Prats (Conca de 
Barberà). Sant Gregori d’Elvira, 
bisbe; santa Maria-Eufràsia Pe-
lletier, rel., fund. Congregació del 
Bon Pastor; sant Benet Menni, 
prev., fund. Gnes. 
Hospitalàries del 
Sagrat Cor (HSCJ); 
sants Cerasi i Fe-
badi, bisbes.
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Celebrem Sant Jordi!

Llibres religiosos per a la festa de Sant  Jordi
Potser els nostres lectors i lectores es facin aquesta pregunta: 
«Hi ha algun llibre religiós que em pugui interessar de llegir o de re-
galar, aquest Sant Jordi?». Ho hem preguntat a quatre editorials 

religioses de casa nostra: Balmesiana, Claret, Paulines i CPL. 
A continuació, oferim als lectors algunes de les propostes d’aques-
tes quatre editorials religioses, amb una oferta ben variada.
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Quadern de pregàries. Pel cardenal John Henry New -
man, 33 pàgines. Aquest és un llibret petit, per por-
tar a la butxaca. Per llegir, per pregar a casa, en el 
transport públic, en moments de silenci i de reflexió, 
en el cap de setmana... Són unes pregàries plenes 
d’unció i de profunditat espiritual. Compostes per 
un gran teòleg i un cristià que fou sacerdot de l’O -
ratori de Sant Felip Neri i cardenal, beatificat per 
Benet XVI. 

Guia del cristià. Dotzena edició. Format de butxaca, 
240 pàgines. La creixent incultura religiosa actual 
fa molt útil aquest llibre. Amb coberta plastificada, 
es pot portar a la butxaca i ofereix els textos bàsics 
de la vida cristiana: oracions, sagraments, viacru-
cis, devoció a l’Esperit Sant, al Sagrat Cor, a la Ma-
re de Déu, a la Sagrada Família, a Sant Josep, a l’àn-
gel de la guarda.

Oracions del cristià. És un petit llibret de 64 pàgi-
nes que conté les oracions i fórmules bàsiques que  
cal saber de memòria. Oracions del matí i del ves-
pre. Oracions per rebre el sagrament del perdó i per 
participar en la santa missa. Inclou també el sant 
rosari, amb la fórmula actualitzada de sant Joan 
Pau II, i el mes o novena a la Mare de Déu. També in-
clou oracions bàsiques que convé que no es perdin, 
perquè són una gran ajuda per a la vida cristiana 
pràctica de cada dia: beneir la taula, l’Àngelus, etc.

Cantoral gregoriano popular. Para las celebra -
cio nes litúrgicas usuales, 502 páginas. Texto lati -
no-castellano. Es ya la séptima edición, que se ha 
realizado en conmemoración del centenario del 
I Congreso Litúrgico de Montserrat (1915). Obra para 
di rectores de cantos en las celebraciones litúrgicas. 
Incluye la notación musical. Un libro que permite re-
cuperar algunos de los cantos gregorianos de más 
uso entre el pueblo cristiano.

Llibreria Balmes c/ Duran i Bas 11 / t. 933 178 094
 www.balmesllibreria.com

Casaldàliga. La seva gent i les se-
ves causes. Joan Guerrero (fotògraf). 
És la gran aposta de l’Editorial Cla-
ret per a aquest Sant Jordi. Francesc 
Escribano, conegut per la seva bio-
grafia del bisbe Pere Casaldàliga, es-
criu que aquest llibre és «la veu d’en 
Pere i la mirada d’en Joan», fent refe-
rència a les fotos d’aquest llibre emi-
nentment gràfic. Un bon llibre per re-
galar als amics i admiradors d’aquest 
català universal, vist en el seu am-
bient del Mato Grosso, que mai no ha 
volgut abandonar. 

Què sents quan no sents res, de Víctor Panicello, 
amb la participació de la Fundació ABB. És una no-
vel·la juvenil sobre els trastorns alimentaris, entre 
els quals hi ha l’anorèxia i la bulímia nervioses, que 
són la tercera malaltia crònica entre els joves i ado-
lescents. A Catalunya es calcula que més de 28.000 
joves estarien afectats per un trastorn de conduc-
ta alimentària. L’objectiu d’aquesta novel·la és sen-
sibilitzar els joves i així contribuir a la prevenció d’a-
quests trastorns.

Estava a la presó i em vau visitar, per Maria Victòria 
Molins, religiosa de la Companyia de Santa Teresa de 
Jesús. El llibre és un recull d’històries viscu des per 
aquesta religiosa, més coneguda com a Viqui Molins, 
en les seves visites a la presó de Quatre Camins, 
on va cada setmana per acompanyar, ajudar i sobre-
tot escoltar els interns en els seus patiments i en 
les seves esperances. La idea conductora del llibre 
és que Déu fa també la seva obra darrere les reixes. 
Un testimoni sobre una obra de misericòrdia, ben 
adient en el Jubileu de la Misericòrdia.

Cap al cor del món, per Josep F. Mària i Serrano, 
jesuïta, professor d’ESADE i membre del Centre 
d’Estudis Cristianisme i Justícia. Dóna classes de 
sociologia i fa recerca sobre gestió d’empreses 
a l’Àfrica, i també és conegut pels seus articles 
a la premsa. El llibre és un conjunt de textos apa-
rentment senzills, però que emanen de l’actitud de 
saber mirar l’interior de les persones i de les coses 
per tal de descobrir-hi allò que importa de veritat. 
Cada text conté preguntes per a la reflexió i el tre-
ball en grup.

  Llibreria Claret c/ Roger de Llúria 5 / t. 933 010 887
www.editorialclaret.cat



Las obras de misericordia explicadas a los niños. 
Por el Grupo el Sicomoro. Las enseñanzas y el testi-
monio del papa Francisco han dado un nuevo relie-
ve a las catorce obras de misericordia, las siete 
corporales y las siete espirituales. En este pequeño 
libro de 64 páginas, estas obras son explicadas a los 
niños, con una compaginación muy gráfica y adap-
tada a la infancia. En la contraportada se lee esta 
sentencia de san Juan de la Cruz: «En el atardecer 
de la vida seremos juzgados sobre el amor.»

El sendero de la misericordia. Escritos de las agen-
das personales del papa Juan XXIII, por Rinaldo Do -
naghi. Se insiste hoy en la especial sintonía entre 
el papa Roncalli, canonizado el 17 de abril de 2014, 
y el papa Francisco. Este libro puede regalarse a 
los innumerables devotos y admiradores del buen 
papa Juan. El autor ha buceado en las agendas per-
sonales del arzobispo Angelo Giuseppe Roncalli antes 
de ser papa, en concreto desde 1935 hasta 1944, 
cuando estaba en Turquía y en Grecia.

A ti que sufres. Oraciones para los enfermos. Por 
Gianni Mattia, 118 páginas. Un libro para regalar a los 
enfermos. Breve y conciso. Un alimento espiritual 
muy adecuado a la prueba que siempre supone la 
enfermedad. Los grandes temas del libro son: amor, 
confianza, estímulo y esperanza. Unas oraciones sen-
cillas y breves en las que descansa el alma del cre-
yente. El autor es sacerdote desde 1967, licenciado 
en teología pastoral sanitaria, capellán en el hospi-
tal de Lecce i director diocesano de Pastoral de la 
Salud.

Dios lleva un marcapasos, de Alejandro Fernández 
Barrajón, 104 páginas. El autor de este libro ha ex-
perimentado un cambio en su existencia y desea 
compartirlo con los lectores, contagiando su dicha 
actual para que sirva de ayuda y estímulo a otras 
personas. El autor es religioso mercedario y ha sido 
presidente de la CONFER. Nació en 1960 en Puente 
el Fresno (Ciudad Real) y es autor de varios libros 
publicados en Editorial Paulinas, entre ellos Noche 
oscura, resplandor y estrellas.

  Librería Paulinas Rda. Sant Pere 19-21 / t. 933 011 488
www.paulinas.es

  Centre de Pastoral Litúrgica c/ Nàpols 346 - t. 933 022 235
www.cpl.es
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ACTUALITAT

Presentació de l’exhortació apostòlica 
postsinodal L’alegria de l’amor

Visita de l’arquebisbe Joan Josep Omella 
al president de la Generalitat
Mons. Omella anava acompanyat 
pel cardenal Martínez Sistach 
i pel bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull

Amoris Laetitia és el títol de l’exhortació apostòlica postsinodal del papa Fran-
cesc sobre l’amor a la família.
  El document, fruit dels dos sínodes sobre la família duts a terme al Vaticà el 
2014 i el 2015, va ser presentat el divendres 8 d’abril, a l’Aula Joan Pau II de 
l’o ficina de Premsa de la Santa Seu.
  Varen intervenir en la presentació el cardenal Lorenzo Baldisseri, secreta-
ri general del Sínode dels Bisbes, el cardenal Christoph Schönborn, O.P., ar-
quebisbe de Viena i el matrimoni format per Francesco Miano, professor de fi-
losofia moral a la Universitat d’Estudis de Roma Tor Vergata, i Giuseppina de 
Simone, professora de filosofia a la Facultat Teològica d’Itàlia Meridional de 
Nàpols, que varen participar com a experts en els dos sínodes sobre la família. 
 El Papa ha fet un document extens i molt sinodal en el sentit que té molt en comp-
te les propostes que es van fer en els dos sínodes sobre la família. També cita 
els documents dels seus predecessors sobre l’amor i la família i situa el seu do -
cument en l’esperit de l’Any Sant de la Misericòrdia.

El dimecres 6 d’abril l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, 
va ser rebut pel president de la Generalitat,  Carles Puigdemont. 
  Aquesta fou la primera visita institucional entre l’arquebisbe de Barcelona 
i el cap del govern català, que tingué lloc al Palau de la Generalitat, per espai 
d’u na hora.
  L’arquebisbe anava acompanyat del cardenal Martínez Sistach i del bisbe 
auxiliar, Sebastià Taltavull. L’arquebisbe i el president de la Generalitat ja s’ha-
vien saludat breument en l’acte d’inauguració de l’ampliació de la residència 
i centre de dia per a la gent gran de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi, de Ba -
dalona. 
  Anteriorment, van participar plegats en el minut de silenci per les víctimes de l’a -
temptat de Brussel·les, a la plaça Sant Jaume de Barcelona.

El passat divendres 1 d’abril, l’arquebisbe de Barcelona Mons. Joan Josep Ome-
lla va visitar, juntament amb el bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, el Cen-
tre Cultural Islàmic Català (CCIC), convidats per la comunitat islàmica a Barce -
lona. 
  Els bisbes foren rebuts pel president del centre, l’imam Salim Benamara, 
el qual va advocar en favor de «la convivència pacífica de les religions». 
  En aquesta visita també hi va participar Mons. Michael L. Fitzgerald, exnun-
ci apostòlic a Egipte, que era a Barcelona amb motiu de la presentació d’un lli-
bre sobre les parelles mixtes islamocristianes. 
  El senyor arquebisbe va dir: «No podem posar-ho tot en el mateix sac i una 
cosa són els terroristes i una altra cosa és la religió islàmica.»
  L’imam Benamara va oferir un obsequi a l’arquebisbe i abans d’acomiadar-se 
varen compartir unes pastes típiques i un te.

L’arquebisbe de Barcelona visita 
el Centre Cultural Islàmic Català (CCIC)



Som en el diumenge del Bon Pastor i el text 
evangèlic que vol il·lustrar la figura del Bon 
Pastor és molt breu i no sembla oferir gaire 
gruix per a les nostres consideracions i refle-
xions. Tanmateix, no és així. Notem dues co-
ses arran d’aquest text.

La primera sobre el coneixement personal 
entre el pastor i les ovelles. És conegut de 
tots que en l’època en què els ramats no eren 
tan nombrosos com ho poden ser ara, els 
pastors posaven nom a cada ovella i les ove-
lles coneixien i feien cas de la veu del pas-
tor. Aquesta dada dóna peu a remarcar que 
Jesús acomplirà la profecia d’Ezequiel sobre 
Déu com a pastor del poble d’Israel. Els di-
rigents d’Israel es comportaven com mals 
pastors que abusen del ramat per a la seva 
pròpia comoditat: es mengen les millors ove-
lles, es fan vestits amb la seva llana, no te-
nen cura de les ovelles malaltes o acciden-
tades, no van a buscar les ovelles que s’han 
esgarriat. Davant d’aquest panorama, l’ora-
cle del Senyor anuncia per boca del profeta: 
jo mateix buscaré les meves ovelles i en faré 
el recompte... jo mateix pasturaré les meves 
ovelles i jo mateix les duré a reposar. Busca-
ré l’ovella perduda, embenaré les que s’han 
trencat la pota... pasturaré amb justícia el 
meu ramat (Ez 34,11-15).

En l’evangeli segons Joan, és Jesús qui 
parla en primera persona: «Jo sóc el bon pas-
tor». Jesús ha pres el lloc del Senyor: és ell 
qui crida les ovelles pel seu nom. Ho pot fer 
precisament pel que el text d’avui subratlla 
al final: «El Pare i jo som u». En aquest punt, 
Joan ha anat més enllà que els altres autors 
del Nou Testament. El pròleg de Joan ja ho 
anuncia: «El qui és la Paraula estava amb 
Déu i era Déu» (1,2); «(Jesús), un Déu fill únic 
que està en el si del Pare és qui l’ha donat a 
conèixer» (1, 18). Però no solament en el prò-
leg: «No volem apedregar-te per cap obra bona 
sinó per blasfèmia perquè tu, essent un ho-
me, et fas a tu mateix Déu» (10,33). Per això la 
confessió de fe que corona l’evangeli de Joan 
diu, en boca de Tomàs: «Senyor meu i Déu 
meu». Jesús és el bon pastor de la profecia 
d’E zequiel.

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

El Pare i jo som u
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ACTUALITAT

«Sóc cristià del Pakistan»

L’arquebisbe de Barcelona 
va presidir, al Temple del 
Tibidabo, la missa de clausura 
del congrés «Cor Iesu Vultus 
Misericordiae»

La comunitat pakistanesa, juntament amb cristians de Barcelona, va celebrar 
una missa funeral en record de totes les víctimes de l’atemptat de Lahore.

«Sóc cristià del Pakistan» aquest és el 
lema que va acollir la missa funeral per 
les víctimes de l’atemptat de Lahore. 
Un lema que tothom duia per mostrar 
el seu suport a la comunitat pakistane-
sa, en una trobada molt emotiva en re-
cord d’aquelles víctimes que van per-
dre la vida el diumenge de Pasqua, així 
com també en record de tots els cris-
tians perseguits.
  La celebració va tenir lloc a l’església 
de Santa Anna, que es va omplir de gom 
a gom de cristians que se sumaven a 
la solidaritat amb la comunitat pakista-
nesa, present a primera fila. El repre-
sentant d’aquesta comunitat, Kamran 

Abdulah, va obrir l’acte destacant el suport de tots els pakistanesos en la fe, i agraint el de tota la comuni-
tat cristiana present aquell vespre. 
  El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull,  va presidir l’eucaristia i a l’homilia va recordar tots 
els cristians perseguits i va lloar la seva fe, que es manté ferma davant les tràgiques circumstàn cies. «En 
temps de persecució —va dir Mons. Taltavull— la fe és més autèntica, es viu amb més risc, però amb va-
lentia i amb la força que rebem de Déu, sobretot a l’hora d’enfrontar-nos amb qualsevol oferta de claudi-
cació que se’ns presenti.»

El diumenge 3 d’abril, que se celebrava 
el Diumenge de la Divina Misericòrdia, 
l’arquebisbe de Barcelona va presidir la 
missa de clausura d’aquest congrés, 
celebrat a Barcelona sobre el tema «El 
cor de Jesús, rostre de la Misericòrdia». 
El congrés va comptar amb la presència 
de les relíquies de santa Teresa de Li-
sieux i les dels seus pares, canonitzats 
recentment.
  L’arquebisbe de Barcelona va convi-
dar a prendre com a models per seguir 
el camí de la misericòrdia santa Tere sa 
de l’Infant Jesús i els seus pares per 
ser apòstols de la Misericòrdia. 
  Al llarg dels dies del congrés es van fer 
diverses celebracions a la basílica de la 
Mercè, a la Balmesiana i al temple del 
Tibidabo.
  El Congrés va ser coordinat pel doc-
tor Enrique Martínez, secretari de la Ins-
titució Balmesiana, i va ser convocat per l’Apostolat de l’Oració, l’Institut Sant Tomàs (Balmesiana), el temple 
del Sagrat Cor del Tibidabo, la basílica de la Mare de Déu de la Mercè, l’Institut Internacional del Cor de Crist 
i les Aules de Teologia del Cor de Jesús de Toledo i Getafe. 



Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(Hch 13,14.43-52)

En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y lle-
garon a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga 
y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios 
siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándo-
los a perseverar fieles a la gracia de Dios.
  El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la pala-
bra del Señor. 
  Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían 
con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Berna-
bé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciaros primero 
a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os con-
sideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los 
gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te he puesto como 
luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín 
de la tierra”.» 
  Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la pa-
labra del Señor; y creyeron los que estaban destinados a la vida 
eterna.
  La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero 
los judíos incitaron a las señoras distinguidas y adoradoras de Dios, 
y a los principales de la ciudad; provocaron una persecución con -
tra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacu-
die ron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los dis-
cípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu 
Santo.

Salmo responsorial (99)

R.  Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

Aclama al Señor, tierra entera, / servid al Señor con alegría, / entrad 
en su presencia con vítores. R.

Sabed que el Señor es Dios: / que él nos hizo y somos suyos, / su 
pueblo y ovejas de su rebaño. R.

El Señor es bueno, / su misericordia es eterna, / su fidelidad por 
todas las edades. R.

Lectura del libro del Apocalipsis (Ap 7,9.14b-17)

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, 
de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del 
trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con 
palmas en sus manos. 
  Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la 
gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la san-
gre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole cul-
to día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampa-
 rá entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el 
sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono los 
apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios en-
jugará toda lágrima de sus ojos.»

  Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn 10,27-30)

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las 
conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perece-
rán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Pa-
dre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arre-
batar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno.»

DIUMENGE�IV�DE�PASQUA

Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 13,14.43-52)

En aquells dies, Pau i Bernabé continuaren el seu viatge des de Per-
ga i arribaren a Antioquia de Pisídia. El dissabte entraren a la sina-
goga i s’assegueren. Quan ja es dispersava la gent reunida a la si-
nagoga, molts dels jueus i dels prosèlits seguiren Pau i Bernabé. 
Ells els parlaven, mirant de persuadir-los que es mantinguessin 
fidels a la gràcia de Déu. El dissabte vinent gairebé tota la ciutat 
es reuní per escoltar la paraula del Senyor. Quan els jueus veieren 
aquella multitud, s’engelosiren tant que es posaren a impugnar 
amb paraules injurioses tot el que deia Pau. Però Pau i Bernabé els 
respongueren amb valentia: «Era el nostre deure anunciar-vos pri-
mer a vosaltres la paraula de Déu. Però ja que vosaltres no la vo-
leu rebre i us feu vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, ara 
ens adreçarem als qui no són jueus. Així ens ho té ordenat el Se-
nyor: “T’he fet llum de les nacions perquè portis la salvació fins als 
límits de la terra”.»
  Quan sentiren això els qui no eren jueus, se n’alegraren, i lloa-
ven la paraula del Senyor. Tots aquells que Déu havia destinat a la 
vida eterna es convertiren a la fe. La paraula del Senyor s’escam-
pava per tota la regió.
  Però els jueus instigaren les dones devotes més distingides i els 
principals de la ciutat a promoure una persecució contra Pau i Ber-
nabé, fins que els expulsaren del seu territori. Ells, en senyal de 
protesta, s’espolsaren els peus sobre els qui els feien marxar, i se 
n’anaren a Iconi. Els convertits de nou vivien feliços, plens d’ale-
gria i de l’Esperit Sant.

Salm responsorial (99)

R. Som el seu poble i el ramat que ell pastura.

Aclameu el Senyor arreu de la terra, / doneu culte al Senyor amb 
cants de festa, / entreu davant d’ell amb crits d’alegria. R.

Reconeixeu que el Senyor és Déu, / que és el nostre creador i que 
som seus, / som el seu poble i el ramat que ell pastura. R.

Que n’és de bo, el Senyor! / Perdura eternament el seu amor, / és 
fidel per segles i segles. R.

Lectura de l’Apocalipsi de Sant Joan (Ap 7,9.14b-17)

Jo, Joan, vaig veure una multitud tan gran que ningú no hauria po-
gut comptar. Eren gent de tota nacionalitat, de totes les races, i de 
tots els pobles i llengües. S’estaven drets davant el tron i davant 
l’Anyell, vestits de blanc i amb palmes a les mans. Un dels an cians 
em digué: «Aquests són els qui vénen de la gran tribulació. Han ren-
tat els seus vestits amb la sang de l’Anyell, i els han quedat blancs. 
Per això estan davant el tron de Déu, donant-li culte nit i dia dins 
el seu santuari. El qui seu en el tron els protegirà amb la seva pre-
sència, mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni es-
taran exposats al sol ni a la calor, perquè l’Anyell que està en el tron 
els guiarà i els conduirà a les fonts on brolla l’aigua de la vida. Déu 
els eixugarà totes les llàgrimes dels seus ulls.»

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 10,27-30)

En aquell temps, digué Jesús: «Les meves ovelles reconeixen la me-
va veu. També jo les reconec i elles em segueixen. Jo els dono la 
vida eterna: no es perdran mai ni me les prendrà ningú de les mans. 
Allò que el Pare m’ha donat val més que tot, i ningú no ho podrà 
arrencar de les mans del Pare. Jo i el Pare som u.»
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Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Del 18 al 22 d’abril. Assemblea Ple-
nària de la Conferència Episcopal Es-
panyola, a Madrid, amb Mons. Sebas-
tià Taltavull.

Actes
10è Aniver-
sari de la Pla-
taforma d’En-
titats Cristia-
nes amb els 
Immigrants. 
«Era foraster 
i em vau aco-
llir». El Dijous 
dia 21 d’abril, 
a les 18.30 h, 
a la pquia. del 
Pi, presenta-
ció del treball 
de la plata-
forma durant 
aquests deu anys i reflexió a càrrec 
de Gaspar Mora, teòleg i prevere de 
la diòcesi de Sant Feliu.

«Política i religió en els fonaments de 
la construcció europea». Dia 20 (a les 

19 h): «La idea d’Europa amb Carles 
V. Papat i imperi», a càrrec de Xavier 
Gil Pujol. A la Facultat de Geografia i 
Història de la UB (c/ Montalegre, 6). 
Per a més informació: t. 934 880 888, 
www.fundaciojoanmaragall.org

Asociación de Adoradoras del San tí-
si mo Sacramento (Esclavas del Sa-
grado Corazón) (c/ Mallorca, 232). 
Día 21 de abril (12 h), oración ante el 
Santísimo Sacramento seguida de Eu -
caristía. 

Eucaristia en record de la venerable 
Sra. Dorotea de Chopitea. Dia 21 d’a-
bril (20 h), al santuari-parròquia Maria 
Auxiliadora (pg. Sant Joan Bosco, 70). 
Enguany se celebra el bicentenari del 
naixement i els 125 anys del traspàs 
d’aquesta dona caritativa i benefac to -
ra, dedicada als malalts i a l’assistèn-
cia i ajuda a persones desfavorides de 
la societat. Tots hi sou convidats.

Institut Emmanuel Mounier de Cata-
lunya. Dijous 21 d’abril (19 h), recés- 
eucaristia «Fer-se persona en el món», 
a càrrec del P. Bonaventura Pedemon-
te. Al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 
231).

Espai contrapunt musical. Diumenge 
24 d’abril (18 h), concert amb el Cor Le-
rània, amb obres de Britten, Hasselman 
i Brahms. Al monestir de Sant Pere de 
les Puel·les (c/ Anglí, 55). Venda anti-
cipada d’entrades al Monestir o a tra-
vés del Cor Lerània (www.corlerania.
cat).

Renovació Carismàtica Catòlica. Grup 
Koinonia. Tots els dimarts, fins al 17 
de maig (de 19.30 a 20 h), seminari de 
preparació per rebre l’Efusió de l’Es-
perit Sant. Lloança (de 20 a 21 h) i con-
ferència. Al Santuari de Ntra. Sra. del 
«Perpetuo Socorro», Redemptoristes 
(c/ Balmes, 100). Informació: t. 934 
541 018 i 932 154 902.

Cafè teològic: «New Age: signe de mo-
dernitat?». Diumenge 24 d’abril (19.30 
h), amb Josep Otón, doctor en història 
per la UB. Informació: http://www.par-
roquiaconcepciobcn.org/ca/adults/
ca fe_teologic

Breus
«Et mira amb 
passió». Amb 
aquest lema, 
aquest diu-
menge 17 d’a-
bril se celebren 
conjuntament 
la Jornada 
Mundial de 
Pregària per 
les Vocacions 
i la Jornada de 

les Vocacions Natives. És un dia per-
què les nostres esglésies assumeixin 
el compromís per a les voca cions, com 
a do de l’Esperit Sant. Jornada de pre-
gària i cura pel discerniment, la madu-
ració i el reconeixement públic de ca-
da vocació. La Delegació de Missions 

AGENDA�

creación del mundo para ser santos 
e inmaculados en su presencia, en 
el amor. Elegidos de antemano para 
ser sus hijos adoptivos por medio de 
Jesucristo» (Ef 1,4-5). Nuestro Padre 
del cielo ha puesto en nosotros mu-
cho más que su imagen, ha puesto 
mucho más que el soplo de vida. Ha 
puesto en nosotros al mismo Cris-
to, su Hijo. Ha reproducido la imagen 
de su Hijo en cada uno de nosotros. 
Viviendo en Él, como Él, en Él, y espi-
ritualizados en Él, quedamos divini-
zados en Él. «Nada ni nadie podrá, 
ya, separarnos del amor de Dios ma-
nifestado en Cristo Jesús, Señor nues-
tro» (Rm 8,39). «A Él todo honor y to-
da gloria por los siglos de los siglos» 
(2Tm 4,18). Amén.

Como María, dejemos que este 
gran misterio se grabe en nuestro 
corazón y poco a poco nos vaya trans-
formando en iconos vivientes de Dios, 
de manera que viéndonos vean al 
Padre y le glorifiquen sin fin.

Que Dios os bendiga a todos.

«A todos los que le recibieron les dio 
poder de hacerse hijos de Dios» (Jn 
1,12). De manera tan sencilla pero, 
a la vez, tan profunda, san Juan expre-
sa el proyecto de Dios Padre sobre 
la humanidad: que todos lleguen a 
conseguir la dignidad infinita, eterna, 
de hijos de Dios. San Pablo dirá tam-
bién: «Todos los que son guiados por 
el Espíritu de Dios son hijos de Dios» 
(Rm 8,14).

Este gran proyecto de Dios se rea-
liza de manera asombrosa en el sa-
cramento de la Eucaristía. En ese 
sacramento admirable recibimos al 
Señor y su Espíritu. De ahí que poda-
mos decir que nos convertimos en 
portadores de Cristo, incorporados 

a Cristo, transformados en Él, espi-
ritualizados por su Espíritu. Ser hijo 
siempre es un don, algo que se reci-
be, que no conseguimos con nuestro 
esfuerzo: haber nacido, vivir, es un re-
galo maravilloso. Ser hijos de Dios, 
haber nacido del Espíritu de Dios, en 
Cristo, es el don más insospechado 
y absoluto; y este en Cristo tiene su 
más alta densidad y plenitud en la 
comunión eucarística. 

¡Maravilla de misterio!, el Espíritu 
de Dios que hemos recibido en el Bau -
tismo nos hace exclamar: «¡Abba, Pa-
dre!» (Rm 8,15). Somos realmente hi-
jos de Dios, y por lo tanto divinizados. 
Así lo expresa santo Tomás de Aqui-
no: «En efecto, lo propio de la Euca-

ristía es la transformación del hom-
bre en Dios: la divinización» (Sent. IV, 
dist. 12). Habiendo, pues, recibido 
dignamente al Señor en la comunión 
eucarística, podemos decir con san 
Juan: «Ahora somos hijos de Dios» 
(1Jn 3,2). Somos hijos en el Hijo. 
Viéndonos, el Padre nos reconoce 
como verdaderos hijos y reconoce 
en cada uno de nosotros, en todos 
nosotros comulgados con Cristo, a 
su propio Hijo; y nosotros, contem-
plándolo, lo reconocemos como Pa-
dre nuestro, que está en los cielos. 
Es una realidad que nos sobrepasa. 
Necesitamos mucho silencio interior 
y mucha actitud contemplativa para 
lograr adentrarnos en este misterio, 
a través de las horas y los días. 

La Eucaristía nos conduce a nues-
tra primera y esencial vocación de 
hijos de Dios: «Elegidos antes de la 
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Arzobispo de Barcelona

Divinización

de l’Arquebisbat de Barcelona recull 
els donatius per a aquesta finalitat. 
Per a més informació podeu adreçar- 
vos a: delegaciomissionsarqbarcelo-
na.blogspot.com / ddmissions5112- 
arqbcn.cat

Jornada de portes obertes a la Facultat 
de Filosofia. Del 9 al 13 de març, la Fa-
cultat de Filosofia de la Universitat Ra-
mon Llull ha estat present al  Saló de l’En-
senyament, atenent molts alumnes de 
diferents estudis, professionals i d’al-
tres, que s’han interessat pel grau, 
màsters i doctorat en filosofia i huma-
nitats. El 20 d’abril, a les 18 h, i el 27 
d’abril, a les 17 h, hi haurà una jornada 
de portes obertes a la Facultat de Fi-
losofia (c/ Diputació 231, t. 934 534 
338). Informació: http://www.filosofia.
url.edu, a/e: facultat@filosofia.url.edu

In memoriam
Mn. Francesc Vives 
i Martí. Aquest sa-
cerdot de la diòce-
si de Barcelona va 
morir el dia 10 d’a-
bril, als 89 anys. Du-
rant molt temps va 
ser rector de Castellar del Vallès i els 
darrers anys es retirà a la Residència 
Sacerdotal Sant Josep 
Oriol. En aquesta residèn-
cia es va celebrar la mis-
sa exequial que presidí 
Mons. Sebastià Taltavull.


