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Celebrem avui la Jornada del DOMUND. En aques-
ta data tan missionera, el papa Francesc ens convi-
da a tots els cristians a viure el nostre compromís 
de batejats amb més generositat. Ens diu: «Tots es-
tem convidats a sortir, com a deixebles missioners, 
oferint cadascú els seus propis talents, la creativitat, 
la saviesa i experiència a portar el missatge de la 
tendresa i de la compassió de Déu a tota la família 
humana» (Missatge del Sant Pare, Jornada Mundial 
de les Missions 2016, 1).

Dos mil anys després de l’inici de la missió, són 
moltes les àrees geogràfiques, culturals, humanes 
o socials en què Crist i el seu Evangeli no han pene-
trat encara. Com no escoltar la crida que sorgeix d’a -
questa situació? El mandat del Senyor: «Aneu, doncs, 
a tots els pobles...» (Mt 28,19) continua ressonant 
en el cor de tot batejat. Davant aquestes paraules de 
Jesús, hauríem de preguntar-nos tots, comunitats, 
batejats, consagrats: Quin tipus de sordesa ens im-
pedeix escoltar-lo? Quines resistències ens impedei-
xen a nosaltres, seguidors de Jesús, avançar amb 
coratge i valentia per aquest camí de la missió?

Els homes i les dones del nostre temps tenen dret 
a conèixer la Bona Nova de Jesús. Qui ha conegut 
l’alegria de la trobada amb Crist Salvador no pot te-
nir-la tancada dins seu, l’ha d’irradiar. L’evangelització 
constitueix un servei òptim a la humanitat, amb vista 
a realitzar el projecte de Déu, que consisteix a unir amb 
Ell, per mitjà de Jesucrist, en eterna aliança d’amor, 
en l’amor i la unitat de l’Esperit Sant, tots els ho-
mes, fent-ne un poble de fills, de germans, lliures de 
tot mal i animats per sentiments d’autèntica caritat.

En aquesta tasca estan compromesos els missio-
ners. Així ho expressa un missioner d’Àfrica: «En el 
nostre caminar humil, ens acostem a les cases dels 
homes demanant sostre, menjar i amistat. I donem, 
a canvi, com ens ho demana l’Evangeli, l’extraordina-

ri regal de la pau». El missioner és l’home de la tro-
bada amb Déu i amb els homes, és el testimoni de 
la Presència activa de Déu en el món i és el guia per 
a tots els que El busquen. És el pregoner de l’Amor 
entranyable i universal de Déu cap a tots els homes.

Molts homes i dones de la nostra Església dioce-
sana treballen com a missioners en els diferents con-
tinents del món: Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia... Els 
recordem amb gran afecte, especialment en aquest 
dia. Demanem al Senyor que els enforteixi en aques-
ta preciosa tasca en què, certament, no els falten 
fatigues, disgustos i fins i tot persecució. Però, sa-
bent-ho, perseveren amb goig en la missió que se’ls 
ha encomanat per mitjà de l’Església. Són admira-
bles, són els fills predilectes de l’Església! Que el 
seu exemple animi els joves de les nostres comuni-
tats cristianes, perquè dediquin també la seva vida 
a donar a conèixer, estimar i servir «Jesucrist, verita-
ble Déu i Home, únic camí a través del qual el món 
pot descobrir l’alta vocació a què és cridat» (Butlla 
Incarnationis mysterium, 2).

Però no n’hi ha prou amb la pregària i l’admiració 
pel que fan els missioners. Cal que nosaltres siguem 
més valents a proclamar Crist, també en els nostres 
ambients, perquè Jesús és Bona Notícia per als ho-
mes de tots els temps. És l’hora del teu compromís 
missioner, se’ns diu en aquesta Jornada Mundial de 
les Missions 2016. Sortim de la nostra terra, si el Se-
nyor ens crida, i siguem generosos també amb la 
nostra aportació econòmica, que serà una gran ajuda 
per a les tasques missioneres a tots els continents 
del món.

Acabo amb les paraules d’un poeta anònim:
« No et guardis Déu, com es guarda una herència.
La teva vocació, com la de la Mare de Déu, 
com la d’Israel,
és deixar passar el Crist, 
donar-lo ara a la llum,
perquè el món es posi en camí cap a Déu.
 No et guardis Déu, perquè robaries als altres,
perquè el Messies ve per tot el poble,
perquè totes les races esperen la salvació,
perquè has estat posat com a testimoni de Déu 
per a tots.»

Estimats germans, que Déu us beneeixi a tots.

És l’hora del 
teu compromís

L’escriptora i periodista Pilar Rahola va pronunciar 
enguany el pregó del DOMUND en un acte celebrat el 
dissabte 15 d’octubre a la Sagrada Família. 
  Tot i confessar-se no creient va reconèixer que l’en-
trega d’aquests cristians i cristianes il·lumina la fos-
cor i augmenta el desig de tenir a prop Déu. També 
va defensar que el missatge cristià és font d’huma-
nitat i va recordar els noms de missioners i missio-
neres que han donat la vida al servei de l’Evange-

li i dels germans, com la religiosa de Jesús-Maria 
Isabel Solà, que morí assassinada a Haití, i els re-
ligiosos de Sant Joan de Déu, Manuel García Viejo i 
Miguel Pajares, que moriren a Sierra Leone i a Libè-
ria, respectivament. 
  El senyor arquebisbe agraí a Pilar Rahola «la defen-
sa dels missioners». 
  En la foto: Mons. Joan Josep Omella, Mons. Sebastià 
Taltavull, i Mons. Anastasio Gil, al costat de Pilar Rahola.

Pilar Rahola defensa els missioners 
pel seu servei a l’ésser humà

ACTUALITAT
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LLIBRES

   

ENTREVISTA

DANIEL CODINA

Davant la quantitat de gent que se-
gueix els oficis de Laudes i Vespres 
de Montserrat per ràdio i per internet 
(www.montserratcomunicacio.cat), el 
P. Daniel Codina, OSB, va pensar que 
«calia ajudar a comprendre i fer dels 
salms una pregària cristiana; no són fà-
cils ni per la literatura, ni per la teolo-
gia, ni per l’espiritualitat que respiren. 
Hi ha salms sapiencials, pregàries, 
salms històrics, salms messiànics que 
emanen una comprensió al·legòrica...». 
El llibre D’ànima a ànima (Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat) «vol ser una 
ajuda en aquest sentit».

Què ens diuen els salms?
Ens parlen de la vida, de l’home en les 
seves dificultats internes i externes, 
de la història, del poble, de l’amor de 
Déu pel poble, dels pecats i de les es-
perances, de lloança i d’angoixa... Com 
diu sant Atanasi d’Antioquia, els salms 
són un mirall per a nosaltres: ens hi 
trobem reflectits. En la pregària ens 
veiem en el salm; no cadascú indivi dual-
ment sinó en conjunt. Tots formem part 
d’aquesta humanitat que trobem en els 
salms. Per això és tan bo pregar-los en 
comunitat: també és una manera de 
pregar els uns pels altres.

És difícil interpretar els salms?
N’hi ha de més difícils que altres: hi ha 
un component literari, de poesia, que 
pesa molt. També la mentalitat de l’An-
tic Testament pot ser una dificultat 
afegida que cal corregir amb una visió 
cristiana. Cal paciència i anar-hi entrant 
a poc a poc, amb el cor obert i l’ànima 
sensible.

Què hi aporta en el llibre?
No faig exegesi bíblica, sinó que inten-
to ajudar les persones a entrar dins l’à -
nima del salm des de la fe, de la since -
ritat de la pregària personal i eclesial. 
Hi aporto el meu bagatge humà i espi-
ritual i intento arribar a l’ànima del salm.

Òscar Bardají i Martín

Comprendre 
els salms

Una mare amb tres fills, entre setze i 
vint-i-quatre anys, em comentava que 
els beneeix cada dia, abans de sortir 
de casa, com la seva mare havia fet amb 
ella i els seus germans. Una benedicció 
senzilla que esdevé entranyable. Els fa 
el senyal de la creu al front tot dient: 
«Que Jesús t’acompanyi tot el dia». Pre-
gària de petició amb la benedicció con-
fiada. És un gest tan assumit, que els 
fills el demanen cada matí amb la se-
va actitud, posant-se davant la mare, 
inclinant el cap o verbalitzant la petició 
amb tota naturalitat: «Mare, beneeix- 
me». Una petició integrada en la vida 
de cada dia, al marge de l’estat d’à nim 
o de qualsevol altra circumstància que 
pugui enterbolir la relació familiar. La 
mare comentava que el fill gran fa un 
temps que té xicota. Quan la noia ve 
a casa, abans de marxar, sigui matí o 
tarda, li demana a la mare del xicot la 
benedicció amb senzillesa, però amb 
convicció. La benedicció ha esdevingut 
un signe de presència de Déu proper i 
familiar que, amb la tendresa de la pe-
tició de la mare, fa present l’amor de 
Déu. «Beneït sigui el Déu i Pare de nos-

Mare, beneeix-me!

María de Cervelló, santa mercedaria

Entender el canto gregoriano. 
Los cantos de la Misa y de la Oración Litúrgica

tre Senyor Jesucrist que ens ha beneït 
en Crist amb tota mena de benedic-
cions espirituals dalt al cel» (Ef 1,3-6). 
  Beneir demanant que Jesús els acom-
panyi. Reconèixer-ne la grandesa i ma-
nifestar-hi la confiança que il·luminarà 
les accions i actituds de les persones 
beneïdes en la claror i en la foscor, du-
rant tot el dia i sempre. Beneir és un gest 
que demana la irrupció de la Gràcia de 
l’Esperit, la vida, sobre una persona o 
una comunitat. Té com a font i origen 
el Pare, el seu amor i la seva misericòr-
dia. La resposta de qui la rep ha de ser 
de lloança i acció de gràcies al Crea-
dor pel seu amor i per tot el que posa 
al seu abast, pels innombrables bene-
ficis. 
  Tots els batejats estem cridats a ser, 
també, una benedicció per als altres i 
a beneir per expressar l’agraïment a 
Aquell que és font de tota benedicció. 
Les benediccions, a més de preparar 
per rebre la Gràcia, disposen a qui les 
rep a cooperar per fer realitat el Regne 
de Déu a la terra. Tota l’obra de Déu és 
benedicció. Beneïm-lo perquè ens ha 
beneit amb els seus dons.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

24.  Dilluns (lit. hores: 2a 
setm.) [Ef 4,32–5,8 / Sl 1 / Lc 13, 
10-17]. Sant Antoni Maria Claret 
(Sallent 1807 - Fontfreda 1870), 
arquebisbe de Santiago de Cuba, 
fund. Missioners del Cor de Ma-
ria, a Vic (CMF, 1849), i Religio-
ses de Maria Immaculada, a Cu-
ba (IRMI, 1855). Sant Martirià, 
mr. 

25. � Dimarts [Ef 5,21-33 / Sl 
127 / Lc 13,18-21]. Mare de Déu 
del Collell (apareguda el 1483; 
santuari a la Garrotxa). Sant Ber-
nat Calbó (†1243), bisbe de Vic, 
abans cistercenc a Santes Creus, 
nat prop de Reus. Sants Crisant i 
Daria, esposos màrtirs (284) de 
Roma; sants Crispí i Crispinià, 
màrtirs (s. III), patrons dels saba-
ters.

26. � Dimecres [Ef 6,1-9 / Sl 
144 / Lc 13,22-30]. Sants Llucià 
i Marcià, mrs. de Nicomèdia ve-
nerats a Vic. Sant Rústic, bisbe 
de Narbona; sant Viril, abat de 
Leyre (Navarra); sant Evarist, pa-
pa (grec, 97-105) i mr.

27. � Dijous [Ef 6,10-20 / Sl 
143 / Lc 13,31-35]. Sant Floren-
ci, mr.; sant Gaudiós, bisbe. 

28. � Divendres [Ef 2,19-22 / Sl 
18 / Lc 6,12-19]. Sant Simó (el 
Zelador), de Canà de Galilea, i 
sant Judes, anomenat també Ta-
deu (invocat en les causes difí-
cils), apòstols. Sant Silvi, ermità; 
santa Ciril·la, vg. i mr.

29. � Dissabte [Fl 1,18b-26 / Sl 
41 / Lc 14,1.7-11]. Sant Narcís, 
bisbe i mr. (s. IV), patró de Girona 
(1387). Santa Eusèbia, vg. i mr.; 
beat Miquel Rua, prev. salesià. 

30. � † Diumenge vinent, XXXI 
de durant l’any (lit. hores: 3a 
setm.) [Sv 11,23–12,2 / Sl 144 / 
2Te 1,11–2,2 / Lc 19,1-10]. Sant 
Marcel, centurió romà, i els seus 
fills Claudi, Rupert 
i Victorí, mrs.; san-
ta Eutròpia, màr-
tir; santa Zenòbia, 
màrtir. 

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

El autor, J. A. Rodríguez Collado (Barcelona, 1960), es 
licenciado en teología, en la especialidad de liturgia, 
y es profesor de música. 
  En este libro de 174 páginas, ofrece una informa-
ción muy válida para toda persona que quiera conocer 
el canto gregoriano y el nacimiento de la música reli-
giosa y de toda la música culta de Occidente. 
  El libro se centra en los cantos de la Misa y de la Li-
turgia de las Horas y ha sido publicado por Editorial de 
Música Boileau (c/ Provença, 287 - 08037 Barcelona - 
www.boileau-music.com).

El historiador Antonio Oliva Sala ofrece en este libro 
una información, en gran parte inédita para los lec-
tores actuales, sobre la vida y los monumentos que 
recuerdan a santa María de Cervelló. Una figura de-
cisiva en los comienzos de la obra mercedaria. El li-
bro tiene un especial interés ante la celebración en 
2018 del octavo centenario de la fundación de la Or-
den de la Merced, en la catedral de Barcelona. El libro 
tiene 478 páginas y está editado por la Asociación 
Verdad y Justicia, cuya sede está en la parroquia de 
la Sagrada Familia (c/ Provença, 450 - 08025 Barce-
lona).
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Càritas Diocesana de Barcelona Opinió
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Són molts els joves que durant el darrer curs han 
participat amb Càritas Diocesana de Barcelona en 

l’acompanyament a persones grans que viuen en re-
sidències i que en molts casos es troben soles. Grà-
cies al testimoniatge del jovent, afirmem que el 
voluntariat té una doble funció. D’una banda, qui rep 
el voluntari se sent acompanyat i compta amb algú 
a qui explicar els seus problemes i esperances. En 
definitiva, compta amb algú que pot posar-li la mà 
a l’espatlla i consolar-lo. D’altra banda, el volunta-

ri rep una lliçó de vida d’aquells que ho han viscut 
tot, però que malgrat haver tingut una vida ben ple-
na es troben sols i sense ningú que els escolti. Així 
doncs, el voluntariat és una experiència enriquidora 
per a ambdues persones, i des de Càritas Diocesana 
de Barcelona volem que els relats dels joves que us 
presentem a continuació siguin l’impuls que molts ne-
cessitem per implicar-nos a ajudar els altres.

« Tracteu els altres 
tal com voleu 
que ells us tractin. 
Si estimeu 
els qui us estimen, 
qui us ho ha d’agrair? 
També els pecadors 
estimen aquells qui 
els estimen. Si feu bé 
als qui us fan bé, 
qui us ho ha d’agrair? 
També ho fan 
els pecadors» 

 (Lc 6,31-33)

MARIA AMOR
Responsable de Voluntariat 
de Càritas Diocesana de Barcelona
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Testimonis de joves voluntaris 
del programa Konnectats

Testimonis

Testimonis del projecte Quan_Kedem?
« Feia temps que volia començar un voluntariat. Sentia que estava en un moment 
de la meva vida en què necessitava fer alguna cosa per a algú que no fos jo. En 
el fons, jo sóc perquè he rebut i el mínim que puc fer és donar part del meu 
temps per ajudar els altres.» 

Núria

« Aquest voluntariat m’ha ensenyat lliçons sobre la vida. T’adones com passa 
el temps i com n’és d’important veure més enllà del teu entorn.»

Mariona

« El fet que per desgràcia no pugui visitar els meus avis, i el poc temps que vaig 
passar amb ells, em fa pensar que aquest buit no només el tinc jo, sinó que 
també passa a la inversa amb la gent gran que s’ha quedat sola, que no té 
família i que necessita algú.»

Borja

Testimonis del projecte GEDA

Konnectats és el programa de Càritas Diocesana de Barcelona dirigit al jovent de 
més de 16 anys que vol iniciar-se en el voluntariat. A través dels projectes Quan_Ke-
dem? i GEDA els joves acompanyen les persones grans que viuen en residèn-
cies i se senten soles. Les persones grans compten amb tots els serveis que 
necessiten per viure, però en molts casos no tenen a ningú que les visiti, una ne-

cessitat efectiva tant o més important que la necessitat material. Aquestes accions 
es poden portar a terme visitant setmanalment una persona gran o bé partici-
pant en activitats grupals de dinamització en una residència de la tercera edat.
  Si ets jove i vols incorporar-te en aquests projectes, pots dirigir-te al Programa 
de Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona (voluntariat@caritasbcn.org).

« Fer riure els avis és una sensació molt bonica, crec que els fa feliços i que així 
surten de la seva rutina. Durant el proper curs m’agradaria continuar participant 
més i millor en aquesta activitat tan entranyable i necessària.» 

Martí

« Aquest voluntariat m’ha fet sentir com a casa, totes les persones grans han 
estat molt amables. Gràcies a la música hem aconseguit que durant unes ho-
res abandonessin la solitud. Ballar, cantar i explicar acudits fa que el somriu re 
retorni als seus rostres. El meu compromís per al curs que ve és anar-hi més 
sovint, ja que aquest any he anat de bòlid i vull aportar el millor de mi per a 
aquestes persones.»

Mireia
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Càritas Diocesana de Barcelona

Com definiries el voluntariat?
És un temps que va amb la teva vida, 
que dediques als altres, a conviure, a 
acompanyar, a estimar i rebre molta 
estimació. En el meu cas, que faig vo-
luntariat a Càritas Diocesana de Barce-
lona amb el col·lectiu de la gent gran, 
reps moltes emocions. Són persones 
d’una vulnerabilitat molt gran, i en 
molts casos es troben soles, tenen li -
mitacions físiques i han d’acceptar que 
ja no poden caminar tant com els agra-
daria o que potser els falla la visió. 
Fer voluntariat amb ells significa apor-
tar-los llum en aquest camí. Aquesta 
llum aporta escalfor i brillantor amb 
accions tan simples com fer-los som-
riure o passar el temps escoltant les 
seves històries. 
  El voluntariat, per tant, és retornar 
tot allò que durant la vida t’ha vingut do-
nat. L’amor de Déu, que ha sigut el mo-
tor de la meva vida, és també el motor 
que m’impulsa a ajudar els altres sen-
se rebre res a canvi. Segueixo, per tant, 
la filosofia del papa Francesc, que vol 
que siguem corresponsables amb el 
món que ens envolta.

Quan vas iniciar el voluntariat i per 
què?
En el meu cas havia tingut contacte 
previ amb la gent gran de Càritas i els 
visitava de manera puntual quan era 
més jove. El problema és que la feina, 
en molts casos, dificulta comptar amb 
hores lliures. 
  Les colònies de la gent gran, en les 
quals participo des de fa uns quants 
anys, són una bona oportunitat per col -
laborar, ja que es realitzen durant el 
meu període de vacances. El volunta-
riat amb la gent gran m’ha vingut donat; 
algú t’ho proposa, comences a provar 
-ho, t’engresques i segueixes. La me-
va feina d’infermera amb nadons i in -
fants em permet veure els qui són a 
l’inici de la vida, i el voluntariat m’apor-
ta el testimoni d’aquells que es troben 
al final.
  La relació amb la resta de volunta ris 
és també molt especial. Cadascú té 
la seva història i tots fem de voluntaris 
per un motiu diferent. Diria, per tant, 
que el voluntariat és una lliçó de vida.

Per què fer el voluntariat a Càritas i no 
en una altra entitat?
Jo sempre he estat una persona de par-
ròquia i vinculada a Càritas. Sóc una per-
sona de fe i cristiana, i per tant Càritas 
simbolitza la dignitat de la persona, la 
cura, la delicadesa, la solidaritat i la ge-
nerositat. Aquests són els valors que 
Càritas representa i jo m’hi veig reflecti-
da. Un dia vaig decidir anar a plaça No-
va a dir-los que estava disposada a tot 
allò que Càritas necessités.
  A mesura que t’introdueixes a Càritas 
vas coneixent molta gent; el seu taran-
nà, la seva manera de fer i arribes al 
convenciment que allò que veus t’agra-

da. Les mateixes treballadores fami-
liars que han treballat en altres entitats 
et confirmen que Càritas és sinònim d’a-
collida i d’acompanyament, i això dig-
nifica la persona.

Què et dóna el voluntariat i què dones 
tu als altres?
Reps la grandesa d’estar amb persones 
de realitats molt diferents a la teva. En 

el cas de la gent gran m’aporten la sa-
viesa dels anys viscuts i molta estima-
ció. La gent gran no es talla, i per tant 
et diuen allò que t’han de dir i et donen 
bons consells. 
  Quan faig de voluntària intento apor-
tar la meva joventut, i el més impor-
tant: l’alegria. Això els dóna moments 
de qualitat amb coses tan simples com 
llegir una poesia o cantar a algú que 
realment vol escoltar-te. La solitud és 
una problemàtica molt estesa en les 
persones grans, i quan s’adonen que 
hi ha més persones que viuen la seva 
situació d’una manera similar valo-
ren més la seva vida. I també podem 
aprendre d’ells; això és una de les ex-
periències més importants.

Què diries a aquelles persones que 
estan interessades a fer voluntariat 
però que encara no han decidit fer el 
pas?
Després de la meva experiència com 
a voluntària, diria a les persones in-
teressades que aprofitessin aques-
ta oportunitat. 
  El voluntariat et dóna una altra visió 
de la vida, més profunda, directa i in-
tensa; és una experiència molt enri-
quidora. Tots tenim moltes coses per 
donar, i accions com aquesta donen 
sentit a la vida. Són aquestes petites 
coses les que et donen força, és una 
experiència vital. En definitiva, és esti-
mar i sentir-se estimat.

Entrevista a María José Casas
Voluntària del programa de Gent Gran de Càritas Diocesana 

de Barcelona
JORDI JULIÀ SALA-BELLSOLELL
Àrea de Comunicació
de Càritas Diocesana de Barcelona

L’entrevista

L’amor de Déu, que 
ha sigut el motor 

de la meva vida, és 
també el motor que 
m’impulsa a ajudar 
els altres sense rebre  

res a canvi
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L’Escola de Formació del Voluntariat de 
Càritas Diocesana de Barcelona orga-
nitza, per sisè any consecutiu, el Cicle 
de reflexions entorn del voluntariat un 
dimecres al mes.
  Aquest cicle de set conferències va 
dirigit especialment a la formació per -
manent de persones voluntàries, con-
tractades o membres de les comunitats 
que realitzen la seva acció social en el 

6è Cicle de reflexions entorn 
del voluntariat

Programa de formació permanent. Curs 2016-2017

marc dels projectes parroquials, arxi-
prestals o diocesans d’acollida i acom-
panyament de Càritas. 
  L’assistència a aquesta acció for-
mativa és de lliure accés, però es de-
mana inscripció prèvia per preveure 
l’aforament. Les persones interessa-
des poden apuntar-se a totes les ses-
sions o només a aquelles que estiguin 
interessades. Poden fer-ho a través de 
correu electrònic: escoladeformacio@
caritasbcn.org; per telèfon al 933 441 
473 o presencialment a la seu de Cà-
ritas (plaça Nova, n. 1). De dilluns a di-
vendres, de 10 a 14 h, i dilluns i dime-
cres, també de 16 a 18 h. 

«De los descartados al encarte». 
Terceros lugares... un reto para 
Cáritas
 A càrrec de Valentín Rodil, psicòleg, 
orientador educatiu i responsable 
de la Unidad móvil de Intervención 
en Crisis y Duelo del Centro de 
Humanización de la Salud (Madrid)

«Per dignitat. Ningú sense llar». 
Presentació de la Campanya 2016
 A càrrec de Tere Bermúdez, 
responsable del Programa 
Sense Llar i Habitatge de Càritas 
Diocesana de Barcelona i dels 
membres del Grup de Sensibilització

«Espiritualitat i acció social». 
Progressar en qualitat i en eficàcia
A càrrec de Josep Maria Rambla, 
jesuïta, formador i acompanyant 
espiritual, compromès en comunitats 
populars i en l’acció social contra 
la marginació

«Tenir cura dels altres i d’un mateix». 
Una reflexió ètica 
 A càrrec de Begoña Roman, 
doctora en filosofia i professora 
d’ètica a la Facultat de Filosofia de la 
Universitat de Barcelona. Presi denta 
del Comitè d’Ètica de Serveis Socials 
de Catalunya. Especialista en ètica 
kantiana i ètica aplicada a entorns 
professionals i organitzatius

Dimecres, 19 d’octubre de 2016

Dimecres, 9 de novembre de 2016

Dimecres, 14 de desembre de 2016

Dimecres, 18 de gener de 2017

Dimecres, 15 de febrer de 2017

Dimecres, 15 de març de 2017

Dimecres, 17 de maig de 2017

«Expulsión social y recuperación 
económica». Historia de un terremoto
 A càrrec de Francisco Lorenzo, 
coordinador de Estudios de 
Cáritas española y Fundación FOESSA

«Els límits en la relació d’ajuda». 
Apunts sobre acollida 
i acompanyament 
 Taller a càrrec d’Esther Borrego, 
treballadora social, especialista 
en acompanyament de processos 
de persones

«Nedant a mar obert. Valoració 
del programa Feina amb Cor». 
L’acompanyament com a element 
clau per accedir al mercat laboral
 A càrrec de Dessiré Garcia, 
responsable del Programa de 
Formació i Inserció sociolaboral 
de Càritas Diocesana de Barcelona

Escola de formació

JAUME CASASSAS
Escola de Formació del Voluntariat
de Càritas Diocesana de Barcelona
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El passat 11 d’octubre, a la seu de la Conferència Episcopal Tar-
raconense, va ser presentada la memòria conjunta de les Càri-
tes de les deu diòcesis amb seu a Catalunya. 
  Durant l’any 2015 hi ha hagut un augment important del 16%, 
respecte de l’any 2014, dels ajuts i projectes de reinserció labo-
ral que promou Càritas. A través dels seus projectes, les Càrites 
catalanes han arribat a 343.513 persones ateses i a les seves fa-
mílies. També s’ha incrementat el nombre de voluntaris en un 6,6%, 
amb 769 voluntaris nous. 
  En la fotografia, les persones que varen intervenir a la roda de 
premsa, d’esquerra a dreta: Marta Fortuny, Carme Borbonès, 
Mons. Joan Josep Omella i Amèlia de Juan.

Càritas augmenta els seus ajuts a tot Catalunya

ACTUALITAT

Diumenge dia 6 de novembre, a les 17 h, Mons. Joan Josep Omella presidirà 
l’eucaristia a la basílica de la Sagrada Família amb motiu del sisè aniversari 
de la dedicació de la basílica pel papa Benet XVI el 7 de novembre de 2010.
  Cal presentar una invitació gratuïta per assistir-hi, que es podrà recollir al Se-
minari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231) del 2 al 4 de novembre, de 
10 a 14 h i de 16 a 20 h.

Sisè aniversari de la 
dedicació de la basílica 
de la Sagrada Família 

El passat 5 d’octubre, al Palau de la Can-
celleria Apostòlica de Roma, va tenir 
lloc l’acte d’inauguració de l’exposició 
sobre Ramon Llull per donar a conèixer 
la seva figura en l’àmbit internacional. 
El bisbe auxiliar de Barcelona i admi-
nistrador apostòlic de Mallorca, Mons. 
Sebastià Taltavull, va lliurar al papa 
Francesc una talla de Ramon Llull, fes-
ta amb fusta d’olivera, moment que re-
cull la fotografia que publiquem.

  El Papa manifestà a Mons. Taltavull 
el seu interès i coneixement de la figu-
ra de Ramon Llull i de la situació de les 
comunitats catòliques de Barcelona i 
de Mallorca. 
  El senyor bisbe va cloure la inaugu-
ració de l’exposició lul·liana amb unes 
paraules en les quals posà en relleu 
que el secret de la vida d’aquesta per-
sonalitat extraordinàriament rica, úni-
ca i fascinant fou la humilitat i l’amor.

La humilitat i l’amor, 
lliçons de Ramon Llull

El proper dilluns 24 d’octubre, a 
les 18.30 h, tindrà lloc un acte 
al Seminari Conciliar de Barce-
lona (c/ Diputació, 231), amb 
motiu dels 500 anys de la re-
forma protestant, iniciada a 
Wittenberg el 31 d’octubre de 
1517. 
  L’acte inclourà dues ponèn-
cies: «El cristianisme segons 
Martí Luther», a càrrec de la 
Sra. Elfriede Teresa Begrich, 
bisbe de l’Església evangèlica 
alemanya; i «L’espiritualitat Lu-
terana», a càrrec del P. Hèctor 
Vall, SJ, antic rector del Ponti-
fici Institut Oriental de Roma. 
També hi haurà un col·loqui so-
bre l’inici de la reforma protes-
tant i una interpretació pel cor 
alemany «Jubilate», de Barcelo-
na, d’unes cançons corals de 
J. S. Bach amb lletra de Martí 
Luther. Organitza l’acte la De-
legació d’Ecumenisme i Rela-

cions Interreligioses de l’Arquebisbat de Barcelona, l’Església evangèlica lute-
rana de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans.

500 anys de la 
reforma protestant
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ACTUALITAT LLIBRES

Aquest és el títol d’un 
nou llibre de Publica-
cions de l’Abadia de 
Montserrat, per aju-
dar el cant en l’Euca-
ristia dominical i viu-
re més plenament la 
litúrgia de l’Església. 
Dimecres 26 d’octu-
bre, a les 19 h, tindrà 
lloc la presentació 
d’aquest llibre a la 
parròquia de la Mare 
de Déu de Núria de 

Barcelona (c/ del Bon Pastor, 7-9), organitzada per 
la Comissió de Trobades d’Animadors de Cant de 
Montserrat i presidida pel P. Abat de Montserrat, 
Josep M. Soler, que és l’autor del pròleg. També hi 
participaran Mn. Santi Bueno, rector de la Parròquia 
de la Mare de Déu de Núria, i membres de la Comis-
sió de Trobades d’Animadors de Cant. Durant l’ac-
te, la Capella Sacra de Núria interpretarà diversos 
cants inclosos en el llibre.

L’Organització Internacional del Treball (OIT) promou 
la Jornada Mundial pel Treball Decent, que es va ce-
lebrat el passat 7 d’octubre. Els bisbes de Catalunya 
varen fer pública una nota recordant el compromís 
que tota la comunitat cristiana ha de tenir perquè to-
thom pugui aconseguir un treball decent i en condi-
cions de llibertat, equitat, seguretat i dignitat huma-
na. Una dotzena d’entitats socials cristianes també 
s’han adherit activament a aquesta campanya.

El 14 d’octubre passat, en la 36 Congregació General dels jesuï-
tes celebrada a Roma, es va elegir el P. Arturo Sosa, jesuïta 
veneçolà, com a nou superior general. Substitueix el P. Adolfo Ni -
colás, que va presentar la renúncia a l’inici de la Congrega ció Ge-
neral per haver complert els 80 anys.

El prelat de l’Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, ha nomenat 
Mn. Ignasi Font nou vicari de l’Opus Dei per a Catalunya i Andor-
ra. Substitueix Mn. Antoni Pujals, que des d’ara treballarà a Ro-
ma, al Consell General de la Prelatura.

Els bisbes de Catalunya s’uneixen 
a la campanya pel Treball Decent

El P. Arturo Sosa, 
nou superior 
general dels jesuïtes

Mn. Ignasi Font, nou vicari 
de l’Opus Dei per a 
Catalunya i Andorra

El Diumenge 
a Montserrat 
Cants per a l’Eucaristia

Ajudem el poble haitià afectat per l’huracà Matthew que fa dies que arrasa 
gran part d’aquesta illa caribenya, col·laborant amb els comptes: 
Mans Unides: ES12-0075-0001-8506-0678-6759, ref.: Manos Unidas con Haití 
Càritas: ES94-2100-0965-5702-0012-6839, ref.: Haití

SOLIDARITAT AMB HAITÍ

Maria Martínez 
nova presidenta 
de l’ACO
Maria Martínez Rojas ha estat elegida presidenta de 
l’Acció Catòlica Obrera en el transcurs de la 63 Jor-
nada General d’aquesta entitat, celebrada el passat 
dia 12 d’octubre. La jornada es va cloure amb una 
eucaristia presidida pel bisbe Sebastià Taltavull.

Llamados 
a la belleza 
Una pedagogía vocacional
Este libro de Amedeo 
Cencini, editado por 
Paulinas, de 84 pági -
nas, es una reflexión 
singular sobre la re-
lación entre la belle-
za en sí y los cami-
nos por los que hay 
que buscarla. Una 
reflexión que es típi-
camente vocacional, 
porque la llamada vie-
 ne de Dios, Belleza 
Absoluta. Es una guía 
para seguir el cami -
no de la via pulchritu-
dinis, o pedagogía de la belleza. El autor es un sacer-
dote licenciado en ciencias de la educación por la 
universidad salesiana de Roma i doctor en psicolo-
gía por la Universidad Gregoriana.
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Lectura del libro del Eclesiástico 
(Eclo 35,12-14.16-19a)

El Señor es juez, y para él no cuenta el prestigio de 
las personas. Para él no hay acepción de personas 
en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración 
del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, 
ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. 
Quien sirve de buena gana, es bien aceptado, y su 
plegaria sube hasta las nubes. La oración del hu-
milde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta 
que alcanza su destino. No desiste hasta que el 
Altísimo lo atiende, juzga a los justos y les hace 
justicia. El Señor no tardará.

Salmo responsorial (33)

R. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó.

Bendigo al Señor en todo momento, / su alabanza 
está siempre en mi boca; / mi alma se gloría en 
el Señor: / que los humildes lo escuchen y se ale-
gren. R.

El Señor se enfrenta con los malhechores, / para 
borrar de la tierra su memoria. / Cuando uno gri-
ta, el Señor lo escucha / y lo libra de sus angus-
tias. R.

El Señor está cerca de los atribulados, / salva a los 
abatidos. / El Señor redime a sus siervos, / no 
será castigado quien se acoge a él. R.

Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a Timoteo (2Tim 4,6-8.16-18)

Querido hermano: 
Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el 
momento de mi partida es inminente. 
  He combatido el noble combate, he acabado la 
carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me es-
tá reservada la corona de la justicia, que el Señor, 
juez justo, me dará en aquel día; y no sólo a mí, si-
no también a todos los que hayan aguardado con 
amor su manifestación. 
  En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, 
sino que todos me abandonaron. ¡No les sea teni-
do en cuenta!
  Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas 
para que, a través de mí, se proclamara plena-
mente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. 
Y fui librado de la boca del león. 
  El Señor me librará de toda obra mala y me sal-
vará llevándome a su reino celestial. 
  A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

  Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(Lc 18,9-14)

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algu-
nos que se confiaban en sí mismos, por conside-
rarse justos y despreciaban a los demás: 
  «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno 
era fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, 
oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias 
porque no soy como los demás hombres: ladro-
nes, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese pu-
blicano. Ayuno dos veces por semana y pago el 
diezmo de todo lo que tengo.” 
  El publicano, en cambio, quedándose atrás, no 
se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se 
golpeaba el pecho diciendo: “¡Oh Dios!, ten com-
pasión de este pecador.” 
  Os digo que este bajó a su casa justificado, y 
aquel no. Porque todo el que se enaltece será hu-
millado, y el que se humilla será enaltecido.»

DIUMENGE�XXX�DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira 
(Sir 35,12-14.16-18)

El Senyor fa justícia, no té miraments amb el presti -
gi dels homes, no es deixa influir per ningú en per-
judici dels pobres; escolta la pregària dels oprimits, 
no es fa sord al clam dels orfes ni al plany insistent 
de les viudes. El Senyor rep benèvolament els qui 
l’honoren, el clam d’aquests homes arriba al cel, el 
crit d’auxili dels desvalguts penetra més enllà dels 
núvols, i ells no es consolen fins que arriba a ter-
me, no desisteixen mentre l’Altíssim no intervingui 
per fer justícia a favor dels innocents. El Senyor 
no s’entretindrà, no tardarà a sortir a favor d’ells.

Salm responsorial (33)

R.  Quan els pobres invoquen el Senyor, ell els es-
colta.

Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sempre 
als llavis la seva lloança. / La meva ànima es glo-
ria en el Senyor; / se n’alegraran els humils quan 
ho sentin. R.

Els ulls del Senyor vetllen pels justos, / escolta 
quan criden auxili. / Així que criden, el Senyor els 
escolta / i els treu de tots els perills. R.

El Senyor és a prop dels cors que sofreixen, / sal-
va els homes que se senten desfets. / El Senyor 
rescata de la mort els seus servents, / i no acu-
sarà els qui es refugien en ell. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau 
a Timoteu (2Tm 4,6-8.16-18)

Estimat, pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta 
com una libació vessada sobre l’altar. Ja m’ha ar-
ribat el moment de desfer les amarres i deixar el 
port. Després de lluitar en aquest noble combat i 
acabada la cursa em mantinc fidel. I ara ja tinc re-
servada la corona que m’he guanyat. El Senyor, 
jutge justíssim, me la donarà quan serà el dia, i no 
tan sols a mi, sinó a tots els qui enyoren la seva 
manifestació.
  Durant la meva primera defensa davant el tribu-
nal no es presentà ningú a fer-me costat; tothom 
m’abandonà. Que Déu els ho perdoni. Però el Se-
nyor m’assistia i em donà forces perquè acabés 
de proclamar el missatge de l’evangeli, i pogues-
sin escoltar-lo tots els pagans. I Déu m’ha salvat 
de la gola del lleó. El Senyor em salvarà de tots els 
qui em volen perjudicar i em guardarà per al seu 
Regne celestial. A ell sigui donada la glòria pels 
segles dels segles. Amén.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 18,9-14)

En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a 
uns que es refiaven que eren justos, i tenien per 
no res a tots els altres: «Dos homes pujaren al 
temple a pregar: un era fariseu i l’altre cobrador 
d’impostos. El fariseu, dret, pregava així en el seu 
interior: “Déu meu, us dono gràcies perquè no sóc 
com els altres homes: lladres, injustos, adúlters, 
ni sóc tampoc com aquest cobrador d’impostos. 
Dejuno dos dies cada setmana i us dono la dese-
na part de tots els meus ingressos.” Però el cobra-
dor d’impostos, que s’havia quedat un tros lluny, 
ni gosava aixecar els ulls al cel, sinó que es dona-
va cops al pit i deia: “Déu meu, sigueu-me propi-
ci, que sóc un pecador”. Us asseguro que aquest 
tornà perdonat a casa seva, i l’altre no; perquè tot-
hom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’hu-
milia serà enaltit.»

El text d’avui presenta la pregària del fariseu i del 
recaptador d’impostos. La figura del fariseu està 
estigmatitzada en la introducció: «A uns que es re-
fiaven de ser justos i menyspreaven els altres, Je-
sús els proposà aquesta paràbola» (cf. Lc 16,14-
15). El text, sense tenir la duresa de les invectives 
de Mt 23, toca el nervi de l’actitud del fariseisme: 
el fariseu es vanta de complir els seus deures. Tan-
mateix, la confiança del fariseu està en què com-
pleix tot el que està manat. I és aquí on se sent 
cofoi. Per això menysprea el recaptador. En aquest 
sentit estem davant d’un representant eximi del ju-
daisme de l’època. Però cal fixar-se en una cosa: 
no demana res a Déu. És autosuficient. La seva 
pregària és un vantar-se. Déu només és un espec-
tador de la seva fidelitat. 
  Del recaptador, no es diu pas que sigui un cràpu-
la. Simplement i senzilla, té un ofici poc recoma-
nable i ho espera tot de Déu. Està ben disposat 
perquè sap que en l’ordre de la salvació ell no pot 
fer absolutament res. Tot està en mans de Déu. 
Per això demana a Déu que se li acosti amb ben-
volença i el curi de la seva misèria. És l’actitud 
correcta. És l’actitud que s’espera del cristià que 
se sap pecador.
  La cloenda de la paràbola reitera el mateix mis-
satge que les paràboles de la misericòrdia de Lc 
15. D’aquesta forma enllaça amb les paràboles de 
l’ovella perduda, de la dracma i del fill perdut, en 
la mesura en què són paràboles de misericòrdia. 
Déu dóna a pleret la seva compassió, la seva jus-
tícia sobre un pobre recaptador que es presenta 
contrit i anorreat i reconeix que no està a l’alçada 
del que hauria de fer. La justícia només li pot venir 
de Déu. La formulació «tornà a casa seva justificat» 
és paulina: «Aquest (el recaptador) tornà a casa se-
va justificat» (perdonat). I la lliçó és plenament de 
Jesús: «El qui s’enalteix serà humiliat i el qui s’hu -
mi lia serà enaltit» (18,14; cf. 11,11, on hi ha el 
mateix ensenyament). Cal notar que en cap moment 
s’esmenten els pecats del recaptador!

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

Pregària del fariseu 
i del recaptador 
d’impostos



sioneros. Es necesario que nosotros 
seamos más valientes en proclamar 
a Cristo, también en nuestros am-
bientes, porque Jesús es Buena No-
ticia para los hombres de todos los 
tiempos. 

Es la hora de tu compromi so mi-
sionero, se nos dice en esta Jornada 
Mundial de las Misiones 2016. Sal-
gamos de nuestra tierra, si el Señor 
nos llama, y seamos generosos tam-
bién con nuestra aportación econó-
mica, que será de gran ayuda para 
las tareas misioneras en todos los 
continentes del mundo. 

Concluyo con las palabras de un 
poeta anónimo: 

« No te guardes a Dios, 
como se guarda una herencia.
Tu vocación, como la de 
la Virgen, como la de Israel,
es dejar pasar a Cristo, 
darlo ahora a la luz,
para que el mundo se ponga 
en camino hacia Dios.

No te guardes a Dios, 
pues robarías a los demás,
porque el Mesías viene 
para todo el pueblo,
porque todas las razas 
esperan la salvación,
porque para todos 
has sido puesto 
testigo de Dios.»

Queridos hermanos, que Dios os 
bendiga a todos.
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AGENDA

Celebramos hoy la Jornada del DO-
MUND. En esta fecha tan misionera, 
el papa Francisco nos invita a todos 
los cristianos a vivir nuestro compro-
miso de bautizados con más gene-
rosidad. Nos dice: «Todos estamos 
invitados a salir, como discípulos mi-
sioneros, ofreciendo cada uno sus 
propios talentos, su creatividad, su 
sabiduría y experiencia en llevar el 
mensaje de la ternura y de la compa -
sión de Dios a toda la familia huma-
na» (Mensaje del Papa, Jornada Mun-
dial de las Misiones 2016, 1). 

Dos mil años después del inicio de 
la misión, son muchas las áreas geo-
gráficas, culturales, humanas o so-
ciales en las que Cristo y su Evange-
lio no han penetrado aún. ¿Cómo no 
escuchar la llamada que emerge de 
esta situación? El mandato del Se-
ñor: «Id al mundo entero...» (Mt 28, 
19) sigue resonando en el corazón de 
todo bautizado. Ante estas pa labras 
de Jesús, deberíamos preguntarnos 
todos, comunidades, bautizados, 
consagrados: ¿Qué tipo de sordera 
nos impide escucharlo? ¿Qué resis-
tencias impiden en nosotros, segui-
dores de Jesús, avanzar con coraje 

y valentía por este camino de la mi-
sión?

Los hombres y las mujeres de nues-
tro tiempo tienen derecho a cono-
cer la Buena Nueva de Jesús. Quien 
ha conocido la alegría del encuentro 
con Cristo Salvador no puede tenerla 
encerrada dentro de sí, debe irradiar-
la. La evangelización constituye un 
óptimo servicio a la humanidad, en 
orden a realizar el proyecto de Dios, 
que consiste en unir consigo, por 
medio de Jesucristo, en eterna alian-
za de amor, en el amor y la unidad 
del Espíritu Santo, a todos los hom-
bres, haciendo de ellos un pueblo de 
hijos, de hermanos, libres de toda 
injusticia y animados por sentimien-
tos de auténtica caridad.

En esta tarea están empeñados los 
misioneros. Así lo expresa un misione-
ro de África: «En nuestro humilde ca-
minar, nos acercamos a las casas de 
los hombres pidiendo techo, comida 
y amistad. Y damos, a cambio, como 
nos lo pide el Evangelio, el extraordi-
nario regalo de la paz». El misionero 
es el hombre del encuentro con Dios 
y con los hombres, es el testigo de la 
Presencia activa de Dios en el mun-

do y es el guía para todos los que Le 
buscan. Es el pregonero del Amor 
entrañable y universal de Dios hacia 
todos los hombres. 

Muchos hombres y mujeres de 
nuestra Iglesia diocesana están traba-
jando como misioneros en los distin-
tos continentes del mundo: América 
Latina, África, Asia... Les recordamos 
con gran cariño, especialmente en es-
te día. Pedimos al Señor que les forta-
lezca en este preciosa tarea en que, 
ciertamente, no les faltan cansancios, 
sinsabores e incluso persecución. 
Pero, sabedores de todo ello, perse-
veran con gozo en la misión a ellos 
encomendada por medio de la Igle-
sia. ¡Son admirables, son los hijos 
predilectos de la Iglesia! Que su ejem-
plo anime a los jóvenes de nuestras 
comunidades cristianas, para que 
dediquen también su vida a dar a co-
nocer, amar y servir a «Jesucristo, 
verdadero Dios y Hombre, único ca-
mino mediante el cual el mundo pue-
de descubrir la alta vocación a la que 
es llamado» (Bula Incarnationis mys-
terium, 2).

Pero no basta con la oración y la 
admiración por lo que hacen los mi-
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Es la hora de tu compromiso

Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dijous 27 (10 h). Participarà en la reu-
nió ordinària de la Congregació per als 
Bisbes al Vaticà. 

Actes i 
conferències
50è aniversari de la parròquia de Santa 
Maria Magdalena, del barri de Roquetes 
(c/ Llopis, 9). Diumenge 30 oct., a partir 
de les 10.30 h, cercavila pel barri. A les 
12 h, Missa Solemne presidida per l’ar-
quebisbe de Barcelona, Mons. Joan Jo-
sep Omella, acompanyat del rector ac-
tual i dels mossens que l’han precedit. 
A les 14 h, dinar de germanor a l’Ateneu 
Popular de Nou Barris (c/ Portlligat, 11-
15), amb poesies i cantada d’havaneres.

«La misericòrdia, una acció política». 
Conferència a càrrec de Josep M. Ram -
bla, jesuïta i teòleg. Divendres 28 d’oc-
tubre (18 h), dins de l’acte inaugural de 
la 32a Assemblea Mundial de Pax Ro-
mana-Icmica. A la sala d’actes de la Fa-
cultat de Comunicació Blanquerna (c/ 
Valldonzella, 12). Entrada lliure, prèvia 
inscripció a: www.fundaciojoanmara-
gall.org

Trobada Jubilar del Moviment Cristià 
de Mestres i Professors. Dissabte 29 
d’octubre (11 h), trobada a la plaça de 
l’Àngel (metro Jaume I) per iniciar el ca-
mí jubilar cap a la basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè. A les 12 h, entrada a 
la basílica per rebre la gràcia del Jubileu 
de la Misericòrdia. Tots hi sou convidats. 
Info: correu@mestrescristians.net

Curs de dansa contemplativa. A càrrec 
de Victoria Hernández, especialista en 
mística i ciències humanes i creadora i 
difusora de la dansa contemplativa. 
Adreçat a les persones que vulguin co-
nèixer i aprofundir en una nova forma de 
pregària. Dies 4, 5 i 6 de novembre, al 
monestir de Sant Pere de les Puel·les 
(c/ Anglí, 55). Places limitades. Info i ins-
cripcions: info@culturabenedictines.es / 
www.culturabenedictines.es 

Cripta de l’església de Pompeia (av. Dia-
gonal, 450). Dimarts 25 oct. (19.30 h), 
celebració de l’Esperit d’Assís: «Des 
de la fosca de la nit, un bri d’esperan-
ça». Divendres 28 oct. (20 h), pregà-
ria contemplativa amb cants de Taizé.

Institut Emmanuel Mounier. Dijous 27 
(19 h), aula Mounier «La misión que na-
ce de la fe. Blaise Pascal», a càrrec de 
Carmen Herrando, professora d’ètica de 
la Universidad San Jorge de Saragossa. 
Al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).

Tallers d’Oració i Vida (mètode P. I. 
Larrañaga). «Aprendre a pregar per 
aprendre a viure». Sessions informati-
ves d’octubre: Dimecres 26 (18.30 h), 
a la pquia. de la M. D. de la Bonanova 
(pl. Bonanova 12, t. 626 584 068). Di-
jous 27, a les 18.30 h, a la pquia. Sta. 
Tecla (av. Madrid 107-115, t. 934 904 
148). A les 19 h, a la pquia. de St. Isidor 
(c/ Comte d’Urgell 178, t. 645 833 096).

Oratori Sant Felip Neri de Gràcia (c/ del 
Sol, 2). Dissabte 29 d’oct. (20 h), gala 
lírica de joves cantants «Recital d’àries 

i conjunts d’òperes i sarsueles». Direc-
ció: M. Àngels Sarroca, professora de cant. 
Organitza Amics de Mozart de Barcelo-
na. Aportació 5 E. Info: t. 610 465 913.

Oratorio de la Divina Misericordia (c/ 
Floridablanca 116, bajos). Abierto de 
11 a 13.30 h y de 17 a 19.30 h. Todos 
los días, rezo de la «Coronilla», a las 19 h. 
Los jueves no festivos, exposición del 
Santísimo, de 11 a 19.30 h, y a las 15 
h, rezo de la «Coronilla» y «Hora Santa», 
de 18.30 a 19.30 h. Los terceros sába-
dos de mes exposición del Santísimo, de 
14.30 a 17 h. A las 15 h, rezo de la «Co-
ronilla». A las 16 h, Rosario a la Stma. 
Virgen. A las 17 h, bendición y reserva 
y misa de vigilia. Información: t. 934 
261 622; c/e: adim.bcn@gmail.com

Pelegrinatges
Pelegrinatge a Terra Santa amb la par-
ròquia Verge de Natzaret dels Pares 
Mercedaris (Barcelona). Del 13 al 20 de 
febrer de 2017. Info i reserva: t. 934 
673 244, pvnazaret@hot-
mail.com. Responsable: P. 
Fermín Delgado, OM. Orga-
nització tècnica: Ruth Travel.
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