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Per l’Eucaristia, Déu ens fa entrega 
d’aquests dons: la immortalitat i la re -
surrecció. A sant Ireneu li agradava dir: 
«L’Eucaristia és penyora d’immortali-
tat i de Resurrecció». La nostra ànima, 
unida a Crist, és immortal; el nostre 
cos, alimentat per Crist, ressuscita-
rà. «Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui 
creu en mi, encara que mori, viurà; i tot 
aquell qui viu i creu en mi, no morirà 
mai més» (Jn 11,25-26). Per això no 
hi ha lloc, al cor de qui combrega dig-
nament, per a la tristesa i la desespe-
rança. Enmig dels fracassos, del dolor, 
del sofriment, de la malaltia i de la ur-
pada de la mort, el creient, que s’ali-
menta de l’amor de Déu, del seu cos 
i de la seva sang, sap i canta amb una 
fe fervent al seu Senyor: «Que encara 
que morim no som carn d’un destí cec. 
Tu ens vas fer, som teus, el nostre des-
tí és viure...»

Que aquest misteri en què ens in-
tro dueix l’Eucaristia, misteri de la im -
mortalitat i de la vida sense fi, ens ajudi 
a ser testimonis d’esperança i de pau. 
«Crist és el sol que il·lumina la vida dels 
justos i, quan moren, aquesta llum no 
desapareix. Porten sempre aquesta 
flama amb ells i els introdueix en la ma-
teixa vida eterna, la vida sense fi» (Ni -
co las Cabasilas, La vie en Christ, pàg. 
136).

Com la llàntia del sagrari que, cre-
mant humilment, assenyala el gran 
misteri de la presència de Déu, les nos-
tres vides, humils però sempre ence-
ses, estan cridades a ser reflex de la 
presència de Déu. Que sapiguem res-
pectar i venerar aquesta presència de 
Déu en tota persona humana, fins i tot 
en la més humil, la que menys compta, 
la més marginada.

Que Déu us beneeixi a tots.

Durant la pregària del Regina Coeli del pas-
sat 3 d’abril, Diumenge II de Pasqua o de la 
Divina Misericòrdia, el Papa va demanar fer 
una col·lecta especial per ajudar les víctimes 
de la violència a Ucraïna, que es realitza 
avui 24 d’abril a totes les esglésies catòli-
ques d’Europa. 

  El que es reculli en aquesta col·lecta, a tra -
vés de la Nunciatura Apostòlica, serà en viat 
a la Secretaria d’Estat del Vaticà. La distribu-
ció d’aquestes ajudes en els territoris afec-
tats es realitzarà a través del Pontifici Consell 
Cor Unum, que equival a la Càritas del papa 
Francesc.

ACTUALITAT

«Amb el Papa, per Ucraïna»

Continuem meditant, contemplant i pro-
clamant el gran misteri de l’Eucaristia. 
Misteri, sagrament, que ens lliura la ma-
teixa vida de Déu transformant-nos 
en icones vivents del misteri del seu 
amor i la seva entranyable misericòr-
dia. L’Eucaristia ens fa viure en Déu, 
ens incorpora a la seva mateixa vida, 
ens transforma, ens espiritualitza, 
ens divinitza i ens dóna la llavor de la 
immortalitat. Quin gran misteri! El sant 
rector d’Ars deia: «Si sabéssim què 
és la Missa (l’Eucaristia)... mori ríem.»

L’Evangeli de Sant Joan posa en bo-
ca de Jesús, el nostre Déu i Senyor, 
aquestes paraules: «Qui menja la me-
va carn i beu la meva sang té vida eter-
na» (Jn 6,54). Combregar és rebre el 
cos de Crist Ressuscitat. Combregar 
és rebre la penyora, la bestreta de la 
vida eterna. «A qui combrega, Déu li fa 
el do de la seva immortalitat perquè 
el verb és immortal». (Sant Ciril d’Ale-
xandria, In Joannem IV, 2,263) Quin do 
i quin misteri! Som, «per l’amor entra-
nyable del nostre Déu» (Lc 1,78), im-

mortals, vencedors de la mort: som 
eterns! La mort ja no té cap poder so-
bre nosaltres. La mort ja no és el final 
del camí sinó que es converteix en un 
esdeveniment pasqual, és pas, és Pas-
qua. La mort no és més que el llin-
dar que ens introdueix en la vida sen-
se fi, en la Jerusalem celestial, a la 
presèn cia del nostre Déu. «Els vostres 
pares van menjar el mannà en el de-
sert, però van morir. […] Qui menja 
aquest pa, viurà per sempre» (Jn 6,49-
51).

Immortalitat



Convocados 
a participar en 
la misericordia

En una amable dinámica de grupo, el que 
la dirige invita a otro a participar en un 
juego; cada uno de estos dos primeros, 
después de actuar, llamará a otro; su -
cesivamente, cada llamado convo ca a 
algún otro; pronto todos, invitados per-
sonalmente, participan e invitan.

Es una dinámica simple, que nos ha-
ce pensar en la sencillez de nuestra vi-
da cotidiana. En ella somos llamados a 
un gran acontecimiento: «Sed miseri-
cordiosos como vuestro Padre es mi-
sericordioso» (Lc 6,36). «Es un progra-
ma de vida tan comprometedor como 
rico de alegría y de paz», nos dice el Papa.

Para poder participar, «debemos, en 
primer lugar, colocarnos a la escucha 

de la Palabra de Dios». Jesús nos con-
voca. Él, rostro de la misericordia del 
Padre, nos llama a vivir la misericor dia 
«porque a nosotros, en primer lugar, 
se nos ha aplicado misericordia». Con 
nuestra palabra y con nuestros actos 
de caridad, seamos misericordiosos 
los unos con los otros.

La Iglesia, «Esposa de Cristo, hace 
suyo el comportamiento del Hijo de Dios 
que sale a encontrar a todos, sin ex-
cluir a ninguno». 

Con María madre de misericordia, 
aclamemos todos juntos con confian -
za y sin descanso: «Acuérdate, Señor, 
de tu misericordia y de tu amor; que son 
eternos» (Sal 25,6).

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

  

ENTREVISTA

PERE NOÈ I MONTSERRAT CALOPA

En Pere Noè i la Montserrat Calopa es 
van casar fa 47 anys. Tenen tres fills i 
quatre néts. Des de fa cinc anys formen 
part del voluntariat del Parc Sanitari 
de Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llo-
bregat (Dept. Salut Mental) i en fa prop 
de tres que el compatibilitzen amb una 
col·laboració amb Càritas Diocesana. 
Donar-se als altres és un fet que els om-
ple enormement: «Ens fa créixer com a 
persones, perquè, tot i les circumstàn-
cies, en els malalts mentals veiem ca-
da dia la gratuïtat de l’amor de Déu.»

Per què opten per fer aquest doble 
voluntariat?
Pere: En principi, i atenent que un cop 
jubilat ja disposava de més temps, 
vaig optar per dedicar part d’aquest 
temps a tasques solidàries, amb un to-
tal de 8 hores setmanals: dos matins, 
un al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 
i l’altre a Aliments Solidaris. També for-
mo part de la Junta de Càritas Arxi-
prestal com a administrador.

Montserrat: Havia pensat que quan em 
jubilés faria un voluntariat, però no sa-
bia quin fer-ne. Quan va arribar el mo-
ment, als pocs dies em vaig assaben-
tar que al Parc Sanitari necessitaven 
voluntaris i m’hi vaig apuntar. I em va 
passar el mateix abans de començar 
a Càritas, on ajudo amb el reforç escolar.

Són pares i avis. Com transmeten el 
seu esperit cristià als fills i néts?
La millor manera de transmetre l’espe-
rit cristià és amb el que fas, molt més 
que amb el que dius. Veuen que hi es-
tem implicats de tal manera que ho per-
ceben com una cosa normal. Aquest 
fet ja ens sembla un bon exemple.

Es pot dir que la resposta que reben 
dels malalts mentals és més gran que 
el que donen?
Per descomptat, rebem molt més del 
que donem perquè el fet de veure’ls con-
tents t’omple de joia. L’alegria que tenen 
quan et veuen és un regal que no té preu.

Òscar Bardají i Martín

Doble 
voluntariat

Ordenant una prestatgeria de llibres, 
he retrobat un vell cançoner amb can-
çons d’arreu del món. És un dels canço -
ners de la meva llunyana etapa de mo-
nitor. El seu estat actual denota que va 
ser força utilitzat: a les excursions, a 
les colònies, a les trobades i cursets... 
sota uns arbres, dalt del tren, vora el 
foc de camp, entorn l’altar... per fer ta-
bola, per sentir-nos colla, per lloar Déu... 
M’ha portat records i m’ha fet reflexio-
nar, potser perquè tinc la impressió que 
en les activitats educatives en el lleu -
re, ara, es canta menys. I tampoc no és 
que cantem gaire a les esglésies...

Els cants són un element indispen-
sable en la configuració de les actituds 
i els valors d’un poble, un element de-
cisiu en l’educació de la sensibilitat. 
Cantar és una manera d’expressar la 
vida, i també una manera d’entendre- 
la. Malament el poble que no canta, 
malament el poble que no té cançons. 
El plaer i la joia que experimentem en 
fondre la nostra veu amb la dels al-
tres reforça aquest sentit comunitari 
que glateix en el fons de moltes can-
çons. Al capdavall, hom no canta mai 
sol, encara que només senti la pròpia 
veu. Molts altres, abans que ell, han 

Cantem!
ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC
GLOSSA

fet possible aquella cançó, l’han com-
post, l’han cantada, l’han fet viure. 

En el cant, hi vivim la continuïtat amb 
un llegat cultural de la nostra gent i 
del nostre poble, perquè en el cant hi 
trobem formes d’acostament i com-
prensió envers altres cultures. El cant 
ens fa ser, simultàniament, arrelats i 
creatius. Al cant hi aportem la nostra 
veu, original i irrepetible, i la sensibili-
tat a través d’uns textos i unes melo-
dies que, des de sempre, estan desti-
nats a ser compartits. La rica tradició 
musical de l’Església, que abraça es-
pais temporals i culturals, està unida 
a la lloança del Senyor i a l’acció litúr-
gica. El cant i la paraula ens apropen, 
també, a Déu i fan escoltar la veu del 
poble fidel. «Digueu tots junts salms, 
himnes i càntics de l’Esperit, cantant 
al Senyor i lloant-lo en el vostre cor» (Ef 
5,19).

Tant de bo copsem totes les possi-
bilitats educatives i humanitzadores 
que té el cant i sapiguem apropar-nos- 
hi i, sobretot, apropar-hi els infants i 
adolescents. Cantar i desenvolupar el 
sentit de pertinença a un poble, a una 
humanitat i a una comunitat eclesial. 
Cantem!

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
25. � Dilluns (lit. hores: 1a set-
mana) [1Pe 5,5b-14 / Sl 88 / Mc 
16,15-20]. Sant Marc, evange-
lista, cosí de Bernabé, deixeble 
de Pere i company de Pau. Sant 
Anià, bisbe; santa Calixta, mr.

26.  Dimarts [1Co 2,1-10 / 
Sl 118 / Mt 5,13-16]. Mare de 
Déu del Bon Consell. Sant Isidor 
(†636), bisbe de Sevilla (succes-
sor del seu germà Leandre) i doc-
tor de l’Església, venerat a Lleó. 
Sant Clet I o Anaclet, papa i mr.; 
sant Marcel·lí, papa i mr.; sant 
Pascasi, bisbe; sant Rafael Ar-
naiz Barón, trapenc.

27.  Dimecres [Ac 1,12-14 / Sl 
86 / Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,39-
47]. Mare de Déu de Montserrat, 
patrona principal de Catalunya 
(coronada 1881, entronitza da 
1947). Sant Toribi de Mogrovejo, 
bisbe; santa Zita, vg., de Lucca 
(s. XIII), patrona de les treballa do-
res domèstiques; beats Domè-
nec i Gregori, preveres de Barbas-
tre.

28.  Dijous [Ac 15,7-21 / Sl 95 / 
Jn 15,9-11]. Sant Pere Chanel 
(1803-1841), prev. marista i mr. 
a Oceania. Sant Prudenci, bisbe; 
sant Cirí, mr.; sant Lluís-Maria 
Grignion de Montfort, prev.; san-
ta Valèria, mare de família mr.; 
beat Luquesi, terciari franciscà.

29.  Divendres [1Jn 1,5–2,2 / 
Sl 102 / Mt 11,25-30]. Santa 
Caterina de Sena (1347-1380), 
vg. terciària dominicana, doctora 
de l’Església i copatrona d’Euro-
pa. Sant Ramon (Raimundo) de Fi-
 tero, abat; sant Robert, prev. cis-
tercenc.

30.  Dissabte [Ac 16,1-10 / Sl 
99 / Jn 15,18-21]. Sant Pius V 
(1504-1572), papa (1566, do-
minicà); sant Josep-Benet Cot-
tolengo, prev., fund.; sants Ama-
dor, Pere i Lluís, mrs. a Còrdova; 
sant Indaleci, bisbe; santa Sofia, 
vg. i mr.

1.  † Diumenge vinent, VI de 
Pasqua (lit. hores: 2a setm.) [Ac 
15,1-2.22-29 / Sl 66 / Ap 21,10-
14.22-23 / Jn 14,23-29]. Sant Jo-
sep, obrer; sant Jeremies, profeta 
(s. VII-VI aC); sant Orenç, bisbe; sant 
Teodard, bisbe; sant Segi mon, 
mr.; santa Grata, 
viuda; sant Aniol, 
sotsdiaca i mr.; 
sant Ricard Pampu-
ri, rel. hospitalari.
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ACTUALITAT

El passat 11 d’abril, en el marc de l’Any 
de la Misericòrdia i de la commemora-
ció del centenari de la mort del bisbe 
Josep Torras i Bages, es va celebrar 
a Vic una trobada del clergat català. 
Hi varen participar els bisbes de les 
diòcesis catalanes i uns 450 preveres 
i diaques. 
  El cardenal Beniamino Stella, pre-
fecte de la Congregació per al Clergat, 
va pronunciar una conferència sobre el 
ministeri del prevere com a anuncia dor 
de la misericòrdia de Déu. 
  A l’inici de l’eucaristia celebrada a la 
catedral, el bisbe de Vic va dir que Tor-
ras i Bages és un exemple de comu-
nió amb el Papa i de la romanitat que 
sempre ha expressat l’Església a Ca-
talunya. 
  També manifestà el desig que ben 
aviat aquell que és reconegut com a pa-
 triar ca espiritual de Catalunya, pugui 
ser canonitzat.

El dimarts 12 d’abril, l’arquebisbe de Barcelona, 
Mons. Joan Josep Omella, va ser rebut per l’alcal-
dessa de Barcelona, Ada Colau.
  Aquesta ha estat la primera visita institucio-
nal entre l’arquebisbe de Barcelona i la primera 

autoritat municipal a la seu de l’Ajuntament de la 
Ciutat Comtal i es va perllongar per espai d’una 
hora. 
  L’arquebisbe anava acompanyat pel bisbe auxi-
liar, Mons. Sebastià Taltavull.

El passat 13 d’abril, l’Ateneu Univer-
sitari Sant Pacià va organitzar la pri-
mera presentació feta a Barcelona de 
l’Exhortació del papa Francesc sobre 
l’alegria de l’amor. Presidí l’acte l’ar-
quebisbe Joan Josep Omella, el qual, 
en les paraules finals, va demanar a 
tots una lectura atenta d’aquest do-
cument. Tal com va dir hi ha dues pa-
raules que expressen com cal rebre 
aquesta exhortació del papa Fran-

cesc: «Amén, per agrair al Sant Pare 
l’ajut que suposarà aquesta exhorta-
ció, i Al·leluia, perquè la joia de l’amor 
val la pena de viure-la en el matrimoni». 
També varen intervenir el Dr. Carles 
Pérez-Testor, de l’Institut Univer sita-
ri de Salut Mental Vidal i Barraquer; 
Mn. Manuel Claret, delegat de Pasto-
ral Familiar; Mn. Armand Puig, rector 
de l’AUSP; i Mons. Sebastià Taltavull, 
bisbe auxiliar.

El passat 9 d’abril, a l’Escola Pia de 
Terrassa, es varen reunir dues-cen-
tes cinquanta persones dels equips 
de matrimonis de la Mare de Déu de 
Catalunya i Menorca. A la trobada, que 
va tenir com a lema «No passem de 
llarg. Compromesos!», va presentar 
una ponència Mons. Sebastià Talta-
vull, que va posar l’accent en el com-
promís i la misericòrdia, especialment 

davant les ferides que pateixen les 
persones de la nostra societat. 
  També s’hi van presentar diversos 
testimonis de compromís: des del ser-
vei, des del silenci i la pregària, des de 
l’a collida i l’acompa nyament, des del 
compromís polític i associatiu, des 
del diàleg interreligiós, des del treball 
a favor de l’entorn i la sostenibilitat i 
des de l’esperança.

Trobada del clergat català a Vic en homenatge 
al bisbe Torras i Bages

Visita de l’arquebisbe Joan Josep Omella 
a l’alcaldessa de Barcelona
Mons. Omella anava acompanyat pel bisbe auxiliar, 
Sebastià Taltavull

L’Alegria de l’amor, 
una resposta per a la família

Trobada dels equips de 
la Mare de Déu de Catalunya 
i Menorca
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Manual cristià d’autoestima, del P. Bernabé Dalmau. Aquest llibre (de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat) està dirigit a qualsevol per-
sona, sigui creient o no. Està fonamentat en l’únic manament «Esti-
meu-vos els uns als altres». Estimar com estima Déu a cadascú; i això 
consisteix a estimar-se a si mateix. No en el sentit egoista o egocèntric, 
sinó en tenir-se una estima moderada, que no es dóna més honor del 
que un mereix, però tampoc menys. Estimar-se prou per tal de viure 
millor amb els altres. El llibre fou presentat el passat 14 d’abril a la Lli-
breria Claret.

El Padre Gallifa y dos condenas: El garrote en 1809 y hoy desme-
moria y olvido. Este libro del P. Jordi Cassà i Vallès (308 páginas) es 
una excelente bio grafía del teatino P. Joan Gallifa, que vivió en el s. XVIII 
y murió en Barcelona en 1809. Durante la ocupación napoleónica de 
Barcelona formó parte del complot antifrancés, llamado de la Asce sión 
(11-12 de mayo de 1809). Fracasado el complot y descubiertos los 
que lo inspiraron, el P. Gallifa fue ejecutado con ellos en la Ciudadela de 
Barcelona. Prólogo del historiador Dr. Ramon Corts i Blay. Se puede 
adquirir en la Llibreria Balmes (c/ Duran i Bas, 11) y en los Teatinos 
(c/ Consell de Cent, 293).

LLIBRES

Nous missioners de la Misericòrdia a 
Barcelona nomenats pel papa Francesc

Aquests noms se sumen al del Dr. Pié-Ninot, designat el mes de febrer

P. Juan José Gallego 
Salvadores, OP

Va néixer a Castrillo de los Polvazares 
(Lleó) l’any 1940. Després d’estudiar 
humanitats al seminari d’Astorga va 
anar a l’Estudi General dels Dominics 
per estudiar filosofia i teologia a Car-
dedeu i València, respectivament. 
  Llicenciat en teologia a Roma i doc-
torat des de l’any 1983 a la Universi-
tat de Sant Tomàs, va ser conseller del 
govern general de l’orde dels dominics 
durant 11 anys i prior a Roma. 
  En tres ocasions ha estat provincial 
i ha publicat una gran quantitat de lli-
bres i articles. 
  Des de l’any 2007 és l’exorcista de 
l’Arquebisbat de Barcelona.

Francesc Riu Rovira 
de Villar, SDB

Prevere salesià, va néixer l’any 1935 a 
Sant Esteve de Palautordera i estudià 
magisteri i ciències físiques a Barce-
lona. Va participar activament en la 
fundació de l’Escola Universitària Blan-
querna, que va donar lloc a la Universi-
tat Ramon Llull. Durant quasi 30 anys 
ha exercit de secretari general de la 
«Fundació Escola Cristiana de Catalu-
nya». Entre altres coses ha estat co-
ordinador del Secretariat Interdiocesà 
per l’Ensenyança de Religió a Catalu-
nya. Ha escrit molt sobre educació i 
recentment ha publicat Carta del Papa 
Francesc: ecologia integral, una adap-
tació de l’encíclica del papa Francesc 
Laudato si’ adreçada als joves.

P. Josep M. Rambla 
Blanch, SJ 

Josep M. Rambla és jesuïta i teòleg. 
Va néixer a Barcelona l’any 1933 i va 
entrar a la Companyia de Jesús l’any 
1950. Va estudiar filosofia, teologia 
i filologia clàssica. L’any 1963 va re-
bre l’ordenació sacerdotal. És especia-
lista en espiritualitat ignasiana i és 
membre del centre d’estudis Cristianis-
me i Justícia. A més de professor, ha 
estat consiliari de diversos moviments 
i comunitats cristianes i membre de 
la Coordinadora Contra la Marginació 
de Cornellà i de la Comunitat Cristiana 
Joan N. García Nieto. Entre les seves 
publicacions: El Pelegrí (traducció i 
comentari de l’autobiografia de Sant 
Ignasi).

Mn. Xavier 
Morlans Molina

Nascut a Llinars del Vallès l’any 1949, 
és prevere de la arxidiòcesis de Barce-
lona. Va estudiar al Seminari de Bar -
ce lona i es va llicenciar i doctorar a 
Roma a la Pontifícia Universitat Grego-
riana. 
  Té una àmplia experiència amb movi-
ments d’acció catòlica obrera i des del 
1991 és professor a la Facultat de Teo-
logia de Catalunya. Impulsor del mè-
tode de primer anunci «Vine i veuràs», 
actualment és consultor del Pontifici 
Consell per a la Promoció de la Nova 
Evangelització. Entre altres, ha publicat 
La experiència de Dios en la acción 
social (tesi doctoral sobre Maurice 
Blondel).



Lectura del libro de los Hechos 
de los Apóstoles (Hch 14,21b-27)

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a 
Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los dis-
cípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, 
diciéndoles que hay que pasar por muchas tri-
bulaciones para entrar en el reino de Dios. En 
cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, 
ayunaban y los encomendaban al Señor, en 
quien habían creído. 
  Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y 
después de predicar la Palabra en Perge, baja-
ron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, 
de donde los habían encomendado a la gracia 
de Dios para la misión que acababan de cum-
plir. 
  Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron 
lo que Dios había hecho por medio de ellos y 
cómo había abierto a los gentiles la puerta de 
la fe.

Salmo responsorial (144)

R.  Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, 
mi rey.

El Señor es clemente y misericordioso, / lento 
a la cólera y rico en piedad; / el Señor es bueno 
con todos, / es cariñoso con todas sus criatu-
ras. R.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, / 
que te bendigan tus fieles. / Que proclamen 
la gloria de tu reinado, / que hablen de tus ha-
zañas. R.

Explicando tus hazañas a los hombres, / la glo-
ria y majestad de tu reinado. / Tu reinado es un 
reinado perpetuo, / tu gobierno va de edad en 
edad. R.

Lectura del libro del Apocalipsis 
(Ap 21,1-5a)

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
pues el primer cielo y la primera tierra desapare-
cieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad san-
ta, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, 
de parte de Dios, preparada como una esposa 
que se ha adornado para su esposo. Y oí una 
gran voz desde el trono que decía: «He aquí la 
morada de Dios entre los hombres, y morará 
entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios 
con ellos” será su Dios». Y enjugará toda lágri-
ma de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, 
ni llanto ni dolor, porque lo primero ha desapa-
recido. Y dijo el que está sentado en el trono: 
«Mira, hago nuevas todas las cosas.»

  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 13,31-33a.34-35)

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 
«Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios 
es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, 
también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto 
lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con 
vosotros. 
  Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, amaos 
también unos a otros. En esto conocerán todos 
que sois discípulos míos: si os amáis unos a 
otros.»

DIUMENGE�V�DE�PASQUA

Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 14,21b-27)

En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a 
Listra, a Iconi i a Antioquia. Confortaven els con-
vertits de nou i els exhortaven que es mantin-
guessin fidels a la fe. Els recordaven que per 
entrar al Regne de Déu hem de passar per mol-
tes tribulacions. Ordenaren preveres en cadas-
cuna de les comunitats, i amb pregàries i deju-
nis els encomanaren al Senyor, en qui havien 
cregut. Continuaren el seu viatge a través de Pi-
sídia i arribaren a Pamfília. Després d’anunciar 
a Perga la paraula, baixaren a Atàlia, i d’allà se’n 
tornaren per mar a Antioquia, des d’on la comu-
nitat els havia confiat a la gràcia de Déu perquè 
duguessin a terme l’obra que acabaven d’acom-
plir. Així que arribaren, reuniren la comunitat per 
anunciar-los tot el que Déu havia fet junt amb 
ells, i que Déu havia obert les portes de la fe als 
qui no són jueus.

Salm responsorial (144)

R.  Beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu 
i rei meu.

El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al 
càstig, gran en l’amor. / El Senyor és bo per a 
tothom, / estima entranyablement tot el que ell 
ha creat. R.

Que us enalteixin les vostres criatures, / que us 
beneeixin els fidels; / que proclamin la glòria 
del vostre Regne / i parlin de la vostra potèn-
cia. R.

Que facin conèixer als homes les gestes del Se-
nyor, / la magnificència gloriosa del seu Reg-
ne. / El vostre Regne s’estén a tots els segles, / 
el vostre imperi, a totes les generacions. R.

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan 
(Ap 21,1-5a)

Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. 
El cel i la terra d’abans havien desaparegut i de 
mar ja no n’hi havia. Llavors vaig veure baixar 
del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova 
Jerusalem, abillada com una núvia que s’enga-
lana per al seu espòs, i vaig sentir cap a l’indret 
del tron una veu forta que cridava: «És el taber-
nacle on Déu es trobarà amb els homes. Viurà 
amb ells, ells seran el seu poble i el seu Déu 
serà Déu-que-és-amb-ells. Els eixugarà totes les 
llàgrimes dels ulls i no existirà més la mort, ni 
dol, ni crits, ni penes. Les coses d’abans han 
passat». Llavors el qui seia al tron afirmà: «Jo fa-
ré que tot sigui nou.»

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 13,31-33a.34-35)

Quan Judes va ser fora del cenacle, Jesús digué: 
«Ara el Fill de l’home és glorificat, i Déu és glori-
ficat en ell. Si Déu és glorificat en ell, és que 
també Déu el glorificarà en Déu mateix, i el glori-
ficarà ben aviat.
  Fillets, és per poc temps que encara estic 
amb vosaltres. Us dono un manament nou: que 
us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he 
estimat, estimeu-vos també vosaltres. Per l’es-
timació que us tindreu entre vosaltres tothom 
coneixerà si sou deixebles meus.»

Resulta molt rellevant repassar en el temps 
pasqual el testament de Jesús. Al cap i a la fi, 
la Pasqua és el moment de constatar si aquest 
testament s’ha fet realitat. O sigui, si veritable-
ment hem rebut com a llegat seu els dons i béns 
que ell ha emmagatzemat al llarg de la seva vi-
da terrenal. El text d’avui ens recorda quin és el 
testament de Jesús segons Joan: el manament 
d’estimar-nos els uns als altres. La formulació no 
és indiferent. Diu el text: «Aquest és el meu ma-
nament, que us estimeu els uns als altres tot 
recolzant en l’amor que jo he tingut envers vosal-
tres». Aquesta traducció vol recollir el nucli més 
característic del manament: els germans de Je-
sús (cf. 20,17) s’han d’estimar els uns als altres 
sobre el fonament (kathôs) que els ofereix l’a-
mor amb el qual Jesús els ha estimat. Per dir-ho 
més directament: els humans es poden estimar 
els uns als altres perquè han estat estimats per 
Jesús. Per tant, l’amor amb què els humans esti -
mem és, d’alguna manera, l’amor de Jesús que 
ens fa semblants al germà gran, el mateix Jesús.

Si entenem el manament amb aquests ma-
tisos, podrem copsar amb més fondària que el 
testament de Jesús, allò ben seu que ens deixa 
com a llegat de la seva vida, sigui també l’Espe -
rit Sant. Aquest és el do que el Jesús que s’aco -
miada deixa als seus amics. Val la pena recordar 
que l’Esperit Sant, que en Joan és anomenat tam-
bé Paràclit, és a dir, el que dóna suport, el que il-
lumina i aconsella, és en el fons l’amor de Jesús, 
que no és altra cosa que l’amor del Pare. Per dir- 
ho més acuradament: el Paràclit és el nom de la 
nostra participació de Jesús. És allò que ens fa 
Jesús, és a dir, germans seus. Que l’Esperit Sant 
sigui el testament de Jesús no és quelcom dife-
rent de dir que el manament d’estimar és el con-
tingut fonamental del seu llegat a la humanitat.

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

El llegat de Jesús 
que se’n va: 
l’Esperit
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Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dilluns 25 (14 h). Trobada amb Cà-
ritas Catalunya i la Fundació CECAS 
(Centre Català de Solidaritat).

Dimarts 26 (17 h). Visita al Centre 
obert Torre Baró, de Càritas. A les 22 h, 
Vetlla de Santa Maria, a Montserrat.

Dijous 28 (8 h). Reunió ordinària de la 
Congregació pels Bisbes, al Vaticà. 

Dissabte 30 (19.45 h). Confirmacions 
a la pquia. de Santa Eulàlia de Proven-
ça na, de l’Hospitalet de Llobregat.

Diumenge 1 de maig (12 h). Eucaris-
tia i acte d’entronització de la M. D. del 
Pilar, a la pquia. de Santa Rosa, de San-
ta Coloma de Gramenet. 

Actes
«Dret al treball, però decent!» Diven-
dres 29 d’abril (19-21 h), celebració dio-
cesana del 1r de maig a l’Església de 
Santa Maria (pl. de l’Església s/n, Cor-
nellà de Llobregat), amb una conferèn-
cia, a càrrec de Toni Mora, responsable 
de CCOO del Baix Llobregat i Eduard 
Rojo, catedràtic de dret del treball i de la 

Seguretat Social de la UAB. Aquest ac-
te comptarà amb la presència de Mons. 
Joan Josep Omella.

Jornada Educació i Transcendència: 
Camins vers la plena humanització. 
Dijous 28 d’abril (9.15-18 h), a la sala 
Sanvisens del Dep. de Teoria i Histò ria 
de l’Educació (Campus Mundet, pg. de 
la Vall d’Hebron 171). Organitza el Grup 
de Recerca en Pensament Pedagògic i 
Social (GREPPS) de la Facultat d’Educació 
de la UB i el Centre Edith Stein. Accés lliu-
re, prèvia inscripció a: Centre Edith Stein 
(c/ València 244, 3r, t. 934 876 363).

«La veritat als mitjans de comunicació.» 
Dijous 28 d’abril (20 h), conferència del 
periodista Antoni Bassas, a Pompeia 
Grups (c/ Riera de Sant Mi quel, 1 bis).

«Política i religió en els fonaments de 
la construcció europea.» Dia 27 (19 h). 
Pensament polític i referent religiós en 
la configuració de la Unió Europea, amb 
Víctor Gavín Munté. A la Facultat de 
Geografia i Història de la UB (c/ Monta-
legre, 6). Informació: t. 934 880 888, 
www.fundaciojoanmaragall.org

Silenci contemplatiu, segons el mèto-
de de Franz Jalics. Del 6 al 8 de maig, 
recés al Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les (c/ Dolors Monserdà, 31), a càr-
rec de Lídia i Esteve, membres de l’e  -
quip de «Pregària profunda» de la Cova 
de Manresa. Places limitades. Infor-
mació i inscripcions: www.benedicti-
nescat.com/stpere, t. 932 038 915. 

XXII Cicle de Música per la Solidari-
tat. Dissabte 30 d’abril (19 h), concert 
n. 3 amb Genís Mayola i el Quartet Íta -
ca, que interpretaran obres de diferents 
autors. A la Capella de la Presentació- 
Palau de Bellafila (c/ Bellafila 4, rere 
l’A juntament - Pl. Sant Jaume). Aporta-
ció solidària: 6 euros. Organitza: Asso-
ciació per l’Altre Cor Cremat de Barce-
lona-Ajut al 4t Món.

Cicle de recessos «Un oasi a la ciutat». 
Dia 30 d’abril (10-13 h), «Les obres de 
misericòrdia», a la basílica de la Mercè 
(c/ Mercè 1, t. 933 152 756).

Festividad de San José Obrero. Do-
mingo 1 de mayo (12 h), eucaristía por 
los enfermos, en el Santuario de San Jo -
sé de la Montaña (av. Sant Josep de la 
Muntanya 25, t. 932 840 500).

Moviment de Professionals Catòlics 
de Barcelona. Divendres 29 d’abril 
(20.45 h), a la sala Edith Stein (c/ Va-
lència 244, 4t ), sopar-tertúlia «L’Encí-
clica del papa Francesc, Laudato si’», 
amb Antoni Matabosch i Eduard Ibáñez. 
Acte obert als membres del moviment 
i a persones interessades. Es prega 
confirmació d’assistència: mpcb@pro-
fessionals-cristians.cat

Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia 
(c/ Sol, 2). Divendres 29 d’abril (19.30 
h), concert de primavera Stabat Mater, 
de G. B. Pergolesi, a càrrec del Cor de 
Veus Blanques Musics’son. Aportació: 
3 euros. Informació 650 009 755.

AGENDA�

fe a su Señor: «Que aunque morimos 
no somos carne de un ciego destino. 
Tú nos hiciste, tuyos somos, nues-
tro destino es vivir...»

Que este misterio en el que nos 
introduce la Eucaristía, misterio de 
la inmortalidad y de la vida sin fin, 
nos ayude a ser testigos de esperan-
za y de paz. «Cristo es el sol que ilu-
mina la vida de los justos y, cuando 
mueren, esta luz no desaparece. Lle-
van siempre esta llama con ellos y 
les introduce en la misma vida eter-
na, la vida sin fin» (Nicolas Cabasi-
las, La vie en Christ, p. 136).

Al igual que la lamparilla del sa-
grario, ardiendo humildemente, se-
ñala el gran misterio de la presencia 
de Dios, nuestras vidas, humildes 
pero siempre encendidas, están lla-
madas a ser reflejo de la presencia 
de Dios. Que sepamos respetar y ve-
nerar esa presencia de Dios en toda 
persona humana, incluso en la más 
humilde, la que menos cuenta, la 
que está más marginada.

Que Dios os bendiga a todos.

Seguimos meditando, contemplan-
do y proclamando el gran misterio de 
la Eucaristía. Misterio, sacramento, 
que nos entrega la misma vida de 
Dios transformándonos en iconos vi-
vientes del misterio de su amor y de 
su entrañable misericordia. La Euca-
ristía nos hace vivir en Dios, nos in-
corpora a su misma vida, nos trans-
forma, nos espiritualiza, nos diviniza 
y nos da la semilla de la inmortali-
dad. ¡Qué gran misterio! El santo cura 
de Ars decía: «Si supiéramos lo que es 
la Misa (la Eucaristía)... moriríamos.»

El Evangelio de San Juan pone en 
boca de Jesús, nuestro Dios y Señor, 
estas palabras: «El que come mi car-
ne y bebe mi sangre tiene vida eter-
na» (Jn 6,54). Comulgar es recibir el 

cuerpo de Cristo Resucitado. Comul-
gar es recibir la prenda, el anticipo de 
la vida eterna. «A quien comulga, 
Dios le hace el don de su inmorta-
li dad porque el verbo es inmortal.» 
(San Cirilo de Alejandría, In Joannem 
IV, 2,263) ¡Qué don y qué misterio! 
Somos, «por la entrañable misericor-
dia de nuestro Dios» (Lc 1,78), inmor-
tales, vencedores de la muerte: ¡so-
mos eternos! La muerte ya no tiene 
dominio sobre nosotros. La muerte 
ya no es el final del camino sino que 
se convierte en un acontecimiento 
pascual, es paso, es Pascua. La muer-
te no es más que el umbral que nos 
introduce en la vida sin fin, en la Je-
rusalén celeste, en la presencia de 
nuestro Dios. «Este pan no es como 

el que comieron vuestros padres 
en el desierto, que lo comieron y mu-
rieron. Quien come de este pan vivi-
rá para siempre» (Jn 6,49-51). 

Por la Eucaristía, Dios nos hace 
entrega de estos dones: la inmorta-
lidad y la resurrección. San Ireneo 
amaba decir: «La Eucaristía es pren-
da de inmortalidad y de Resurrec-
ción». Nuestra alma, unida a Cristo, 
es inmortal; nuestro cuerpo, alimen-
tado por Cristo, resucitará. «Yo soy la 
resurrección y la vida. El que cree en 
mí, aunque muera, vivirá; y todo el 
que vive y cree en mí, no morirá ja-
más» (Jn 11,25-26). De ahí que no 
quepa, en el corazón de quien co-
mulga dignamente, la tristeza y la de -
sesperanza. En medio de los fraca-
sos, del dolor, del sufrimiento, de la 
enfermedad y del zarpazo de la muer-
te, el creyente, que se alimenta del 
amor de Dios, de su cuerpo y de su 
sangre, sabe y canta con ferviente 
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Inmortalidad

Breus
L’ONCE difon un llibre de 
Mn. Josep M. Alimbau. 
El Servei Bibliogràfic de 
l’Organització Nacional 
per a Cecs d’Espanya 
(ONCE), que edita llibres 
de la literatura universal i best-sellers 
d’arreu del món, ha escollit el llibre Pa -
labras para el silencio, de Mn. Josep M. 
Alimbau Argila, llicenciat en teologia i 
medalla de plata de l’Institut de Teolo-
gia Espiritual de Barcelona, per editar-lo 
en un CD adreçat als invidents. Els as-
sociats a l’ONCE el poden adquirir per 1 
euro. Té una durada de 6 h 17 m. Tant 
el llibre com el CD volen ser una ajuda 
per a la vida espiritual, per viure millor 
i donar sentit a tots els moments de la 
nostra existència. 

Pelegrinatges
Pelegrinatge a Espanya i Portugal. Del 
13 al 21 de maig, organitzat per les par-
ròquies de Santa Maria i Sant Josep, 
de Mataró. Informació: t. 937 901 528.
 
Pelegrinatge «Xipre monàstic». Del 
9 al 16 de maig, ruta bíblica pels mo-
nestirs de Xipre, organit-
zat pel Club+Amics de Ca-
talunya Cristiana. Informa-
ció: t. 934 673 244 (Ruth 
Travel). 
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