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Nou web de 
l’Arquebisbat de Barcelona

Per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials,
que se celebra coincidint amb la festa de l’Ascensió del
Senyor al cel, el Papa Benet XVI ha escollit el tema de

les noves tecnologies com a font d’unes noves relacions. El le-
ma d’enguany és: «El sacerdot i la pastoral en el món digital: els
nous mitjans al servei de la Paraula.»

En el missatge publicat amb motiu
d’aquesta jornada, que el Sant Pare fa
públic cada any el 24 de gener, festa
de sant Francesc de Sales, patró dels
periodistes, Benet XVI reconeix que les
noves tecnologies digitals estan pro-
vocant grans transformacions en els
models de comunicació i en les rela-
cions humanes. 

Tal com ens recorda el nostre pla
pastoral, ens cal que tota la nostra Es-
glésia diocesana sigui missionera.
Nosaltres també hem volgut apropar-
nos al món digital. Per això, la Delega-
ció de Mitjans de Comunicació Social
del nostre Arquebisbat ha estat treba-
llant intensament en una nova pàgina
web de l’Arquebisbat, que en el dia
d’avui inaugurem. Un web dinàmic, in-
teractiu, amb presentacions multimè-
dia, que permet una fàcil navegació
pels seus múltiples continguts, que es

procuraran oferir en cinc idiomes… Un mitjà d’informació actualit-
zat que s’anirà complementant amb l’aportació de les parròquies i
de les diverses institucions diocesanes. Podreu visitar-la al www.
arqbcn.cat.

Vol ser la nostra col·laboració diocesana a «exercir la diaconia
de la cultura en el continent digital», com ens diu el Sant
Pare, i part de la nostra presència eclesial en «el nou pati

dels gentils» que són avui dia els nous mitjans de comunicació di-
gital. La nostra Església diocesana ha d’ésser present de manera
activa, plena i anunciadora de la bondat de Déu enmig del mar de
les xarxes digitals.

Hem volgut fer realitat el que ens va dir Benet XVI: «Les noves
tecnologies digitals estan provocant grans transformacions en els
models de comunicació i en les relacions humanes. Aquests can-
vis tenen més relleu encara entre els joves… l’anomenada gene-
ració digital.» «Exhortant-los a portar al món digital el testimoniat-
ge de la seva fe», convidant-los a la «tasca d’evangelitzar aquest
continent digital».

Aquesta renovació contribuirà també a preparar més eficaçment
la propera visita del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, el 7 de no-
vembre d’enguany, amb motiu de la consagració del Temple de la
Sagrada Família.

Aprofito l’ocasió del nou web per reiterar-vos la voluntat de ser-
vei de la diòcesi per tal de, com ens diu el Sant Pare en el seu mis-
satge, «amb l’Evangeli a les mans i al cor…, continuar preparant els
camins que condueixen a la paraula de Déu, sense descuidar una
atenció particular a qui està en actitud de recerca. Encara més, pro-
curant mantenir viva aquesta recerca com a primer pas de l’evan-
gelització». 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Parlant de les mares

Un jove universitari en les exè-
quies de la mare d’un company
va fer una pregària glossant la

figura de les mares i expressant-se
amb convenciment i tendresa digué:
«Les persones que ens han educat
han deixat moltes llavors dins nostre,
i entre les llavors més grans que hem
rebut tots i cadascun de nosaltres,
les més importants, són les que ha di-
positat la nostra mare. La disposició
d’una mare, les seves actituds, la se-
va relació amb els fills, són una imat-
ge, una aproximació a la disposició de
Déu envers cada persona: compren-
sió, sacrifici, generositat, acolliment,
donació, confiança, fidelitat… Cons-
tantment vivim al seu esguard, i en
ocasions ni tan sols en som conscients.
Les mares ens han vigilat, ens conei-
xen i ens comprenen, ens estimen,
vetllen per nosaltres, ens han inspirat,
en una part considerable, moltes de
les nostres maneres de ser i de fer i
ens por ten constantment en el seu
cor. No oblidem la llavor de la fe que,
sovint, amb senzillesa i confiança han
dipositat en el nostre cor. Tinguem cu-
ra de les mares, estimem-les i duguem-
les sempre en els nostres cors, a elles
i els seus ensenyaments. Per tot el
que ens han donat i especialment per
la llavor de la fe que un dia sembraren
amb esperança, preguem Déu per
elles amb agraïment.»

El noi que feia aquesta reflexió i
pregària manifestava l’agraïment per
l’acompanyament que la mare li havia
fet en la seva jove vida, agraïment per
les paraules i silencis, pel testimoni
del dia a dia, per l’acolliment en les
penes i en les joies, per les respostes
afirmatives i per més d’un no quan
convenia… i especialment per l’apro-
pament a la fe. La fe que és fona-
mental perquè és fonament sobre el
qual construïm tota la nostra vida, i no
ornamental, només decorativa, amb
mobles auxiliars i complements de
posar i treure segons la moda. La fe
sembrada i treballada amb generós
despreniment. Esguardada en el seu
creixement, en els moments encorat-
jadors i en els de dubte i confusió.
Sempre confiant en la voluntat divina
i en la força de l’Esperit.

El jove se centrà en la mare, però po-
dia haver parlat semblantment pensant
en l’acció del pare en la seva vida. Afe-
gim-nos a aquesta pregària i dema-
nem amb Ell: «Per tot el que ens han
donat i especialment per la llavor de la
fe. Preguem per Ells amb agraïment.»

«Quan escoltaràs aquestes pres-
cripcions i les compliràs posant-les en
pràctica, el Senyor, el teu Déu, man-
tindrà la seva aliança i l’amor que va
jurar als teus pares» (Dt 7,12).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

El cardenal presidí l’homenatge 
al diaca Josep Urdeix

◗◗ El cardenal Lluís Martínez Sistach presidí l’acte d’homenatge al diaca Mn.
Josep Urdeix, amb motiu del seu setantè aniversari i del seu dilatat servei a
l’Església, especialment en el camp de la pastoral i de l’estudi de la sagrada
litúrgia. L’acte es va celebrar el dilluns 12 d’abril a l’aula magna de la Facultat
de Teologia de Catalunya (FTC). A més del cardenal, varen intervenir Mons. Pe-
re Tena, bisbe auxiliar emèrit; el Dr. Jaume Fontbona, president del Centre
de Pastoral Litúrgica; el Dr. Jaume González Padrós, professor de l’Institut Su-
perior de Litúrgia de Barcelona, i Mn. Josep Urdeix, que llegí un text bellíssim,
fruit del seu llarg treball al servei del culte cristià, en què va fer un veritable

«elogi de la litúrgia».

Pensaments de sant Joan M. Vianney
◗◗ No hem de tenir en compte les lloances que els homes
ens adrecen o les injúries que en rebem. Als ulls de Déu
som allò que nosaltres som: ni més ni menys. Només ens
ha de preocupar agradar-lo a Ell.

◗◗ No debemos tener en cuenta las alabanzas que los hom-
bres nos dirigen o las injurias que de ellos recibimos. A los
ojos de Dios somos lo que nosotros somos: ni más ni me-
nos. Sólo debe preocuparnos agradarle a Él.

(Cura de Ars, Su pensamiento, su corazón, 
Editorial La Hormiga de Oro, Barcelona 1994)



Celebrem avui la festa de l’Ascen-
sió, expressió total i definitiva de
la Pasqua del Senyor i de tots els

cristians. L’Ascensió del Senyor al cel és
el clímax de tota l’obra llucana. De fet, la
lectura d’avui ocupa l’última pàgina del
seu Evangeli. La mort de Jesús no és el
final del trajecte; no és un precipici abo-
cat al no-res; és una transició, un passat-
ge cap a la glòria. Amb la seva mort, Je-
sús ens ha donat la vida per sempre.

La celebració de l’Ascensió reflecteix
la mateixa natura de l’experiència cristia-
na: un entrellat d’esperança i realisme
difícil de separar. Ancorats en el present
i en el nostre compromís amb el món,
els cristians no podem recolzar-nos en

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Dilluns (litúrgia hores: 3a
setm.): Ac 19,1-8 / Sl 67 / Jn
16,29-33 dimarts: Ac 20,17-
27 / Sl 67 / Jn 17,1-11a di-
mecres: Ac 20,28-38 / Sl 67 /
Jn 17,11b-19 dijous: Ac 22,
30;23,6-11 / Sl 15 / Jn 17,20-
26 divendres: Ac 25,13b-21 /
Sl 102 / Jn 21,15-19 dissab-
te: Ac 28,16-20.30-31 / Sl 10 /
Jn 21,20-25 �� diumenge vinent,
Diumenge de Pentecosta (lit. ho-
res: 1a setm.): Ac 2,1-11 / Sl
103 / 1Co 12,3b-7.12-13 / Jn
20,19-23. 

◗◗ Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 1,1-11)

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el que Jesús va fer i en-
senyar, des del principi fins al dia que fou endut al cel, després de confiar, en
virtut de l’Esperit Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Després
de la passió, se’ls presentà viu i ho comprovaren de moltes maneres, ja que du-
rant quaranta dies se’ls aparegué, i els parlava del Regne de Déu.

Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de Jerusalem i els digué:
«Espereu aquí la promesa del Pare que vau sentir dels meus llavis quan us deia que
Joan havia batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, sereu batejats
amb l’Esperit Sant.» Els qui es trobaven reunits li preguntaven: «Senyor, ¿és ara que
restablireu la reialesa d’Israel? Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber quins
temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però quan l’Esperit Sant vindrà so-
bre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el
país dels jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra.»

Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se l’endugué, i el per-
deren de vista. Encara s’estaven mirant al cel com ell se n’anava, quan es pre-
sentaren dos homes vestits de blanc, que els digueren: «Homes
de Galilea, per què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha
estat endut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com
vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel.»

◗◗ Salm responsorial (46)

R. Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el Se-
nyor.
Aplaudiu, pobles de tot el món, / aclameu Déu amb entusiasme. /
El Senyor és l’Altíssim, el terrible, / rei de reis a tot el món. R.
Déu puja enmig d’aclamacions, / al so dels corns puja el Senyor. /
Canteu a Déu, canteu-li, / canteu al nostre rei. R.
Que és rei de tot el món, / canteu a Déu un himne. / Déu regna
sobre les nacions, / Déu seu al tron sagrat. R.

◗◗ Lectura de la carta als cristians hebreus (Hb 9,24-28;10,19-23)

Crist no ha entrat en aquell santuari, a imatge del veritable,
fet per mà d’homes, sinó que ha entrat al cel mateix, i s’ha pre-
sentat davant Déu per nosaltres. El gran sacerdot entra cada any
al santuari amb una sang que no és la seva. Crist, en canvi, no
s’ha d’oferir moltes vegades, altrament, hauria hagut d’anar so-
frint la seva passió des de la creació del món. De fet no ha aparegut fins ara, a la
fi dels temps, a oferir-se ell mateix una sola vegada com a víctima per abolir el pe-
cat. Els homes morim una sola vegada, i després de la mort ve el judici. Semblant-
ment, el Crist va ser ofert una sola vegada, quan va prendre damunt seu els pe-
cats de tots. Després tornarà a revelar-se, no ja per raó dels pecats, sinó per
salvar aquells qui esperen el moment de rebre’l.

Germans, la sang de Jesús ens permet d’entrar confiadament al lloc santíssim.
Ell n’ha inaugurat l’entrada, obrint-nos un camí nou i viu en el cortinatge d’ac-
cés, que és el seu propi cos. Tenim un gran sacerdot a la casa de Déu. Per tant,
presentem-nos-hi amb tota la fe d’un cor que no enganya, ja que el nostre cos
ha estat rentat amb l’aigua del baptisme, i els nostres cors, netejats de tota cons-
ciència de culpa. Mantinguem ferma l’esperança que ens dóna la fe que profes-
sem: Déu compleix fidelment les seves promeses.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 24, 46-53)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho diuen les Escriptures:
El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell
a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats.
Vosaltres en sou testimonis. Ara, jo us enviaré el do que el pare ha promès, i vindrà
sobre vosaltres; no us mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del po-
der que us vindrà de dalt.» Després se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània,
alçà les mans i els beneí. Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap
al cel; ells es prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n
tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al temple donant gràcies a Déu.

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (Ac 1,1-11)

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y
enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había esco-
gido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después
de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, apareciéndo-
seles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.

Una vez que comían juntos, les recomendó: «No os alejéis de Jerusalén;
aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he habla-
do. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo.» Ellos lo rodearon preguntándole: «Señor, ¿es ahora cuan-
do vas a restaurar el reino de Israel?» Jesús contestó: «No os toca a voso-
tros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su au-
toridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza
para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los con-
fines del mundo.»

Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué
hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha
dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto marcharse.»

◗◗ Salmo responsorial (46)

R. Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas.
Pueblos todos batid palmas, / aclamad a Dios con gritos de júbi-
lo; / porque el Señor es sublime y terrible, / emperador de toda la
tierra. R.
Dios asciende entre aclamaciones; / el Señor, al son de trompe-
tas; / tocad para Dios, tocad, / tocad para nuestro Rey, tocad. R.
Porque Dios es el rey del mundo; / tocad con maestría. / Dios rei-
na sobre las naciones, / Dios se sienta en su trono sagrado. R.

◗◗ Lectura de la carta a los Hebreos (Hb 9,24-28;10,19-23)

Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres
—imagen del auténtico—, sino en el mismo cielo, para ponerse an-
te Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo
muchas veces —como el sumo sacerdote, que entraba en el san-
tuario todos los años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido así,

tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo—. De he-
cho, él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el pe-
cado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir
una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se
ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez apare-
cerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos.

Hermanos, teniendo entrada libre al santuario, en virtud de la sangre de Jesús,
contando con el camino nuevo y vivo que él ha inaugurado para nosotros a tra-
vés de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la
casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón
purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengá-
monos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la pro-
mesa.

◗◗ Conclusión del santo evangelio según san Lucas (Lc 24,4653)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba escrito: el Mesías pa-
decerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predica-
rá la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha pro-
metido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo
alto.» Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y
mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se pos-
traron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el
templo bendiciendo a Dios.

vanes il·lusions, somnis utòpics, i espi-
ritualismes fàcils i fugissers. Hem de viu-
re amb realisme i responsabilitat el nos-
tre moment històric. D’altra banda, som
conscients que la nostra existència no
s’esgota en el dia a dia, en els nostres
problemes quotidians, ja siguin petits o
grans. La nostra vida no s’acaba aquí i
ara. Té una dimensió d’eternitat que la
fa avançar cap al futur amb l’esperança
de trobar un món nou on l’amor triomfi
per damunt de tots els interessos. Per
això, la nostra missió és anunciar la jus-
tícia i la pau, transmetre la joia i l’espe-
rança. 

Quantes vegades no ens alarmem i
ens deixem envair pels dubtes i el pes-

simisme! Quantes vegades no repetim
que no hi ha res a fer, que no cal amoï-
nar-se, que res no canviarà! Quantes ve-
gades no preferim la resignació passiva
a la paciència activa!

La festa de l’Ascensió ens ajuda a po-
sar els peus a terra i, a la vegada, a mi-
rar cap al cel. A no plànyer esforços per
fer el bé i a reconèixer que tot està en
les mans del Senyor. A seguir treballant
incansables, cada un des del seu lloc,
per construir un món millor on regni
la pau, l’amor i la justícia. Aquesta és la
nostra missió, realista i al mateix temps
plena d’esperança.

Dra. Núria Calduch-Benages

Pau a vosaltres
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L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

L’Ascensió, icona contemporània,
Religioses de l’Anunciació, Natzaret 
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D issabte vinent, dia 22, a partir
de les 10.30 h —a les 19 h,
l’Eucaristia al Parc de

Vallparadís—, tindrà lloc a Terrassa
el X Aplec de l’Esperit, una trobada
triennal de joves —d’entre 16 i 35
anys— que va néixer, per iniciativa
de Minyons Escoltes i Guies de Sant
Jordi, l’any 1978, i que se celebra
en la festa de la Pentecosta. El lema
triat per a l’edició d’enguany és Amb
vosaltres cada dia, i pretén ser una
jornada festiva i alhora el reflex de 
la vida d’un jove cristià enmig de la
vida ordinària. L’organització de
l’Aplec recau en el SIJ i en una
diòcesi concreta, en aquest cas la
de Terrassa, de la qual Mn. Josep
Monfort n’és el delegat de Joventut.

Quina importància té la Pentecosta
per al cristià?
Tal com diu la lletra de l’himne de
l’Aplec, és la festa que ens recorda
que «quan em llevo d’hora al matí,
em sento feliç perquè Ell és sempre
amb mi». I en una altra estrofa: 
«el Pare ens ho ha regalat i el Fill
ens ha ensenyat el camí de veritat.
La Fe no és simplement un conjunt
de veritats, sinó la vida de Déu en
nosaltres.

Quin contingut se li vol donar a
l’Aplec?
El lema, Amb vosaltres cada dia, ja
reflecteix la finalitat d’aquest Aplec:
la presència de Déu en tot moment 
i en tota circumstància. Per això,
hem tingut molt interès que tingui 
un caire urbà, dins la normalitat de
la vida del jove. No vol ser una
finalitat en si mateix, ni estancar-se
en el moment juvenil de la vida, 
sinó entendre el jove en el seu procés
de creixement cap a l’etapa adulta.

Com cal enganxar els joves a la fe,
avui?
Si m’ho permets, jo no parlaria
d’enganxar, perquè dóna la idea que
és com quelcom prescindible en una
vida. Per tant, des de l’Aplec, 
volem mostrar la normalitat de la Fe
en la vida de cada dia. Molt sovint,
d’una manera inconscient, 
aquesta Fe és present i la intenció
seria que el jove es pogués sorprendre
a si mateix reconeixent-se creient 
en les actituds quotidianes que té.
Cal fer servir tots els mitjans
possibles per comunicar aquest
missatge —la música, la imatge, 
les noves tecnologies…

Òscar Bardají i Martín

◗◗ JOSEP MONFORT

ENTREVISTA

Amb vosaltres
cada dia

16. c Diumenge de l’Ascensió del Se-
nyor. Sant Honorat, bisbe, patró dels
forners o flequers; sant Joan Nepomu-
cè, prev. de Praga i mr. del secret de
confessió; sant Simó Stock, prev. car-
melità; santa Margarida de Cortona, ter-
ciària franciscana; sant Germer, bisbe.

17. Dilluns. Sant Pasqual Bailon (1540-
1592), rel. franciscà mort a Vila-real,
patró d’associacions i congressos eu-
carístics; santa Restituta, vg.

18. Dimarts. Sant Joan I, papa (523-
526) i mr.; sant Pròsper (s. VIII), bisbe

de Tarragona; sant Fèlix de Cantalici,
rel. caputxí; santa Rafaela-Maria Por-
ras, rel., fund. Esclaves del Sagrat Cor,
a Madrid (ACJ, 1877); beat Joan Gil-
bert, rel. mercedari, de Reus.

19. Dimecres. Beat Francesc Coll
(1812-1875), prev. dominicà, de Gom-
brèn (Ripollès), fund. Dominiques de
l’Anunciata, a Vic (RDA, 1856); sant
Pere Celestí, papa dimissionari (Celes-
tí V), abans monjo i fund.; santa Ciríaca.

20. Dijous. Sant Bernardí de Siena (1380-
1444), prev. franciscà, devot del nom de

SANTORAL

La comunicació és un do, una qua-
litat oferta a la nostra responsa-
bilitat perquè en fem un bon ús. La

incomunicació, pel contrari, o una co-
municació per fer mal a algú, desfà
qualsevol possibilitat de relació, de dià-
leg i de bona entesa entre les perso-
nes. Si això té importància en l’àmbit
humà, en té molta més si aquesta co-
municació ens ve de part de Déu, mit-
jançant la seva Paraula o fent-nos nos-
altres mateixos els seus portaveus. 

El missatge del Sant Pare Benet XVI,
en ocasió de la 44a Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials, insisteix especialment en la importància d’aques-
ta transmissió molt relacionada amb l’Any Sacerdotal: «El
capellà i la pastoral en el món digital: els nous mitjans al
servei de la Paraula». La proposta, tanmateix, va dirigida a
tots, ja que d’una forma o altra, estem implicats des del
nostre compromís baptismal, a anunciar l’Evangeli. 

Se’ns convida a aquesta tasca comunicativa des de la
necessitat que tenim de Déu i de la possibilitat d’entrar-hi en
diàleg. El Vaticà II ens ha dit que «ens parla com amics» i
Jesús ja havia dit als seus deixebles: «a vosaltres us dic
amics perquè us he fet conèixer tot allò que he sentit del meu
Pare» (Jn 15,15). Aquesta claredat d’afirmació ens dóna a en-
tendre que la relació amb Déu és quelcom normal, a més de
saber que és un do per agrair i gaudir. Per això, conèixer
Déu té a veure directament amb la responsabilitat de comu-
nicar-lo. I això ens correspon a nosaltres. «Com podran invo-
car Déu si no hi creuen? I com creuran en Ell si no n’han sen-
tit parlar? I com en sentiran parlar si ningú no l’anuncia? I qui
el podrà anunciar, si ningú no és enviat?» (Rm 10,14-15).

Parlar, anunciar, són verbs que ens posen en la dinà-
mica de la comunicació. Les preguntes que provenen dels

Al servei de la Paraula
inicis del cristianisme necessiten res-
postes actuals perquè són preguntes
de sempre. Per això diu Benet XVI, que
«les vies de comunicació obertes per
les conquestes tecnològiques s’han
convertit en un instrument indispensa-
ble per a respondre adequadament a
aquestes preguntes» i és precisament
el capellà qui té una primera responsa-
bilitat en relació a posar tots aquests
mitjans al servei de l’anunci de la Pa-
raula de Déu. És especialment des de
la predicació i des del tracte pastoral

quotidià que serà possible captar tot el que Déu vol fer-nos
saber. Això demana temps de lectura de la Paraula de Déu,
de meditació, d’estudi, de pregària, d’observació, per sa-
ber llegir els signes dels temps, a través dels quals Déu
parla. 

I una altra dimensió no sols és necessària, sinó urgent:
El fet de la comunicació cristiana no té fronteres i ha d’o-
brir-se a totes les dimensions de la vida humana i als no
creients. Se’ns obren molts camins mitjançant els quals po-
dem oferir els signes necessaris per a apropar-se a la
Paraula de Déu i reconèixer el Senyor. Potser hem d’imagi-
nar la possibilitat d’obrir nous espais, com «el pati dels gen-
tils», per aquells que busquen veritat i autenticitat. A través
del continent digital, tota comunicació ens ha de fer més hu-
mans i, en la mesura que s’aprofundeix i es dialoga, ha de
ser cada cop més fàcil entendre la trobada amb Déu a tra-
vés de Jesús i en comunió entre nosaltres, i utilitzant amb
responsabilitat tots els mitjans de comunicació que tenim
al nostre abast. 

† Sebastià Taltavull Anglada, 
Bisbe auxiliar de Barcelona

i encarregat dels MCS a la Tarraconense

JORNADA MUNDIAL DE LES COMUNICACIONS SOCIALS

Els organitzadors de l’Aplec de l’Es-
perit del proper 22 de maig a Ter-
rassa, volen que sigui una jornada

molt participativa i que reflecteixi la vi-
da d’un jove cristià en la nostra societat.

Serà molt urbanita, amb presència
dels joves als carrers de Terrassa i en
diferents punts de trobada. Esperem
més de 5.000 joves. A veure si supe-
rem aquesta xifra!

Ens trobarem a mig matí a la Plaça
Vella de Terrassa, on els joves de la
ciutat ens preparen una sorpresa. Els
joves de Terrassa ens obren les portes
de casa seva per anar-hi a dinar: els
majors d’edat amb famílies i els me-
nors amb joves de les parròquies.

A primera hora de la tarda podrem
anar a diferents espais que han pre-
parat: voluntariats, pregàries i uns es-

L’Aplec de l’Esperit a Terrassa (i 3)

pais d’experiències molt colpidors i
que pensem que suscitaran l’interès
dels joves que vinguin.

A la segona part de la tarda anirem
al Parc de Vallparadís, on hi haurà una

vetlla i una Eucaristia concelebrada per
tots els bisbes de Catalunya. Presidirà
aquest acte central de l’Aplec la Creu
de les Jornades Mundials de la Joven-
tut, que Joan Pau II entregà als joves
de tot el món, com un signe que els
confiava el futur de l’Església i del cris-
tianisme en el món. Allí clourem l’A-
plec.

I per marxar amb bon gust de boca
hi ha previst un breu concert i una rua
fins a la zona esportiva, i fi de festa. I ara
una petició: Inscriviu-vos, el grup i tots
els membres del grup que vindreu. Ho
podeu fer entrant al web www.aplec
esperit2010.com o al telèfon de la De-
legació de Joventut. Us hi esperem!

Secretariat Interdiocesà de Pastoral de
Joventut de Catalunya, Andorra i Balears (SIJ)

Jesús, patró dels publicistes i dels es-
parters; sant Baldiri o Boi, mr.; sants Hi-
lari i Silvi, bisbes; santa Basilissa, vg.

21. Divendres. Sant Secundí, mr. a
Còrdova; sant Torquat i els seus com-
panys, mrs.; santa Virgínia, viuda.

22. Dissabte. Santa Joaquima de Ve-
druna (1783-1854), rel. viuda, de Bar-
celona, fund. carmelites de la Caritat a
Vic (CHCC, 1826); santa Rita de Càscia,
rel. agustina; santa Quitèria, vg. i mr., ad-
vocada contra la ràbia; santa Júlia vg. i
mr. africana (s. IV); sant Ató, bisbe.
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PALABRA Y VIDA

va página web del Arzobispado, que inauguramos
en el día de hoy. Una web dinámica, interactiva, con
presentaciones multimedia, que permite una fácil na-
vegación por sus múltiples contenidos en cinco idio-
mas… Un medio de información actualizado que se
irá complementando con la aportación de las parro-
quias y de las diversas instituciones diocesanas. Po-
dréis visitarla en www.arquebisbatdebarcelona.cat.

Quiere ser nuestra colaboración diocesana a, co-
mo nos dice el Santo Padre, «ejercer la diaconía de la
cultura en el continente digital» y parte de nuestra pre-
sencia eclesial en «el nuevo patio de los gentiles» que
hoy día son los nuevos medios de comunicación digi-
tal. Nuestra Iglesia diocesana ha de estar presente de
manera activa, plena y anunciadora de la bondad
de Dios en medio del mar de las redes digitales.

Hemos querido hacer realidad lo que nos dijo
Benedicto XVI: «Las nuevas tecnologías digitales es-
tán provocando grandes transformaciones en los
modelos de comunicación y en las relaciones huma-
nas. Tales cambios tienen mayor presencia toda-

Benedicto XVI, para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales que se celebra
coincidiendo con la fiesta de la Ascensión del

Señor al cielo, ha escogido el tema de las nuevas
tecnologías como fuente de unas nuevas relacio-
nes. El lema dice textualmente: «El sacerdote y la
pastoral en el mundo digital: los nuevos medios al
servicio de la Palabra».

En el mensaje publicado con motivo de esta jor-
nada, que el Santo Padre hace público cada año el
24 de enero, fiesta de san Francisco de Sales, pa-
trono de los periodistas, Benedicto XVI reconoce
que las nuevas tecnologías digitales están provo-
cando grandes transformaciones en los modelos de
comunicación y en las relaciones humanas.

Si, como nos recuerda nuestro plan pastoral, ne-
cesitamos que toda nuestra Iglesia diocesana sea
misionera, nosotros también hemos querido acer-
carnos al mundo digital. Por eso la Delegación de
Medios de Comunicación Social de nuestro Arzobis-
pado ha estado trabajando arduamente en una nue-

vía entre los jóvenes… la llamada generación digi-
tal». «Exhortándoles a trasladar al mundo digital el
testimonio de su fe», invitándoles a la «tarea de
evangelizar este continente digital».

Esta renovación contribuirá también a preparar
con mayor eficacia la próxima visita del Santo Padre
Benedicto XVI a Barcelona, el 7 de noviembre del pre-
sente año, con motivo de la consagración del Tem-
plo de la Sagrada Familia.

Aprovecho la ocasión de la nueva web para rei-
teraros la voluntad de servicio de la diócesis para
que, como nos dice el Santo Padre en su mensaje,
«con el Evangelio en las manos y en el corazón…
continuar preparando los caminos que conducen a
la palabra de Dios, sin descuidar una atención par-
ticular a quien está en actitud de búsqueda. Todavía
más, procurando mantener viva esta búsqueda co-
mo primer paso de la evangelización».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Nueva web del arzobispado de Barcelona

A G E N D A Amb el lema: «Jo t’ensenyaré el camí
del cel», es recordà el Rector d’Ars, en
el marc de l’Any Sacerdotal. Hi van par-
ticipar uns 90 escolans de parròquies
i col·legis de Barcelona, Sant Adrià de
Besòs, Mataró, Premià de Mar, Sant
Vicenç dels Horts i Molins de Rei.

Al matí, va haver-hi una gimcana que
ens va dur a seguir «el camí del cel» pas-
sant per tres esglésies de llarga tradició
espiritual: la Catedral, Santa Maria del Pi
i la Mare de Déu de Betlem, on els se-
minaristes van posar a prova els esco-
lans. Ja en el Seminari, es va celebrar
l’Eucaristia presidida pel rector Mn.
Josep M. Turull. Del 6 al 9 de juliol es
farà la convivència d’estiu d’escolans a
la casa de la Sagrada Família de Begues.

◗ LLIBRES

Em dic Clara d’As-
sís. L’autora d’a-
quest llibret de 96
pàgines, editat per
Publicacions de l’A-
badia de Montser-
rat, és la germana
Gadi Bosch Pons,
nascuda a Ciutade-
lla el 1959 i que
des del 1980 és monja de la comu-
nitat de Germanes Clarisses del mo-
nestir de Santa Clara de Ciutadella de
Menorca. No es tracta d’una biografia
detallada, sinó d’unes reflexions sobre
els trets de la personalitat de la santa
i del primer batec de la vida francisca-
na. També ha publicat un altre llibre
titulat Brins d’esperança (2007).
Monseñor Romero.
Vida, pasión y muer-
te en El Salvador.
Este libro de Rober-
to Marozzo della
Rocca, aparece en
el catálogo de Edi-
ciones Sígueme,
de Salamanca. El
libro fue presenta-
do en Barcelona por
la Comunitat de San Egidio el pasado
16 de abril en el Palau Requesens. Pre-
sentaron el libro: Mons. Sebastià Tal-
tavull, obispo auxiliar de Barcelona; Je-
sús Delgado, que fue secretario de Mons.
Romero (1977-1980), y Antonio Segura,
catedrático de Historia en la UB.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Fundació Joan Maragall. Miquel Calsi-
na, professor de Ciència Política a la
UAB i director de la revista Via, comen-
tarà l’actualitat cultural i religiosa del
mes de maig, dilluns 17 (19 h), a l’au-
ditori del c/ València 244, 1r.

Monestir de Sant Pere de les Puel·les
(c/ Anglí 55). Vetlla de Pentecosta, dis-
sabte 22 (21 h).

Casal Sant Martí (Campelles-Ripo-
llès). Activitats de maig: Aula oberta,
dissabte 22 (11-13 h). Dies 22-23,
curset «Teràpies i medicines alterna-
tives». Informació: 972 727 288 o
csm@spdd.org.

Unió Espiritual de Mares. Grup obert
a tothom que es reuneix mensualment
per la missa a les 16.30 h i la confe-
rència de la Dra. Concepció Huerta
«Envelliment a la Bíblia». Dimecres 19
maig a la Riera de Sant Miquel, 1 bis. 

Convivències d’escolans. Per a nois
de 10 a 18 anys estretament vinculats
amb els mossens de les parròquies
dels bisbats de Sant Feliu de Llobre-
gat i de Barcelona. Del 5 al 8 de juliol
a la casa del Pare Manyanet de Be-
gues. Dies per reflexionar, pregar i
compartir des d’una perspectiva cris-
tiana i vocacional. Més informació:
934 541 600 o 648 181 505.

Església de Sant Gaietà, P. Teatins
(Consell de Cent 293). Diumenge 23
maig (18 h), concert de piano per Ai-
nhoa Martínez Sáez de Albéniz, inter-
pretant obres de Scarlatti, Haydn, Liszt
i Villa-Lobos.

Adoradoras del Santísimo Sacramen-
to. Celebran la fiesta de Sta. Rafaela
con una Eucaristía el próximo martes
18 mayo (12.30 h), en la capilla de c/
Mallorca 232.

Pastoral del Sord de Barcelona. Confe-
rència per a pares sobre «Educar la crea-
tivitat», amb la professora M. Josep
Cots, dimarts 18 maig (18 h). Col·loqui
amb adolescents sobre «Educar l’afec-
tivitat», amb Núria Recto de Pro-Vida,
dijous 20 maig (18 h). Conferència per
a avis i famílies sobre «El sentit cristià

de la creativitat», amb la professora M.
Josep Cots, dissabte 22 maig (19.30 h).
A la parròquia de Santa Teresa de l’In-
fant Jesús (Via Augusta 68; entrada pel
c/ Benet Mercadé 25 o pel jardí del c/
Sant Marc). Interpretades amb llengua
de signes per als sords.

Els joves i l’afectivitat. Sessió de re-
flexió i aprofundiment a càrrec del Dr.
Joan Moyà. Dimarts 18 maig (19.15 h),
c/Rivadeneyra 6, 3r. Organitzada per la
Delegació Diocesana d’Ensenyament
de l’Arquebisbat de Barcelona.

◗ CURSETS

Formació permanent per a catequis-
tes. «Els Contes que desvetllen acti-
tuds positives». Animador: Pau Tarruell.
Dijous 20 (18-20 h), c/ Diputació 231. 

◗ CONCERTS

50è aniversari de l’orgue dels Sale-
sians de Rocafort. Dissabte 22 de maig
concert a l’Església de Sant Josep (c/
Rocafort 42), a les 18 h, a càrrec del
catedràtic Josep Mas i del professor
Eudald Dante, del Conservatori del Li-
ceu. Interpretaran obres de Bach, Men-
delssohn i Liszt. Entrada gratuïta.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Vuit dies d’Exercicis a la Cova de Sant
Ignasi. Mes de juliol: de l’1 al 10, amb
Carlos Domínguez, SJ (castellà); de
l’11 al 20, amb Josep Rambla, S. Tor-
res, P. Vidal (jesuïtes), A. Pitarch (se-
glar), J. Rodado (capellà), J. M. Vallejo
(caputxí); del 21 al 30, amb David Guin-
dulain, SJ (català). Mes d’agost: de
l’11 al 20, amb Jordi Font, Àlvar Sàn-
chez, SJ, i M. Valls, RJM; del 21 al 30,
amb Dario Mollà, SJ (castellà). Mes de
setembre: del 21 al 30, amb Avelino
Fernández, SJ (castellà). Inscripcions:
Cova de Manresa, tel. 93 872 04 22 i
recepcio@covamanresa.cat

◗ BREUS

XVII Trobada d’escolans al Seminari
Conciliar de Barcelona. El 24 d’abril es
va celebrar la XVII trobada amb esco-
lans de les diòcesis de Barcelona i de
Sant Feliu de Llobregat, al Seminari.

Arribada de la Creu dels Joves (Jornada Mundial
de la Joventut) a l’arxidiòcesi de Barcelona

Acte central: Vetlla de pregària entorn la Creu dels Joves presidida pel cardenal ar-
quebisbe de Barcelona i concert de la Gna. Glenda i del grup Kairoi.
Divendres 14 de maig, a les 22 h, a la basílica de Santa Maria del
Mar (Pl. Santa Maria 1).

Altres actes amb la Creu de la JMJ a l’arxidiòcesi de Barcelona durant el mes de maig:
—Dia 14, a la nit: Vetlla a la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús (Via

Augusta 68).
—Dia 24, a les 19 h: Pregària a la parròquia de Sant Francesc de Sales (Pg.

Sant Joan 88-90).
—Dia 25, a les 11 h: Celebració entorn de la Creu per a les escoles de la Fun-

dació Escola Cristiana a l’Escola Maristes La Immaculada
(c/ València 370).

—Dia 25, de 18 a 22 h: Vetlla a la parròquia de la Mare de Déu de la Medalla
Miraculosa (c/ Consell de Cent 110-118).

—Dia 26, a les 17 h: Pregària a la parròquia de Santa Maria del Remei (Pl. de
la Concòrdia 1).

—Dia 26, a les 21 h: Vetlla al Temple del Tibidabo.
Mn. Toni Roman

Delegat diocesà de Pastoral de Joventut


