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Avui vull escriure sobre la importància de la trans-
cendència, és a dir, sobre la capacitat que té la per-
sona de transcendir el món terrenal i obrir-se a Déu. 
Reduir la persona a un ésser material sense més ob-
jectius que els terrenals és, en definitiva, apostar per 
la seva destrucció i la del món en què vivim.

Cal partir d’una veritat reconeguda per tots: per 
construir una societat lliure, democràtica i rica en 
valors cal posar al centre la persona humana.

La pregunta que moltes vegades ens fem davant 
els canvis socials i la forma de vida que portem és: 
quin tipus de persona s’està construint des de l’àmbit 
de l’educació, de la política o de les lleis dels parla -
ments? Aquí està la clau del futur de la nostra so cietat.

Si oblidem o neguem que l’ésser humà està obert 
a la transcendència, a Déu (Veritat, Bondat, Bellesa 
summa), tindrem moltes dificultats, perquè qui o què 
dóna valor i importància a la persona? Solament les 
majories parlamentàries? És evident que els drets 
humans, les responsabilitats, la dignitat de la perso -
na, la identitat del matrimoni o de la família, no poden 
dependre d’una votació, per molt democràtica que si-
gui. Ha d’haver-hi un agafador inamovible que no és 
un altre sinó la transcendència.

Que bé ho diu el papa emèrit Benet XVI en La cari -
tat en la veritat (Caritas in Veritate)! «Sense la pers-
pectiva d’una vida eterna, el progrés humà en aquest 
món es queda sense alè». Això vol dir que sense Déu 
el desenvolupament és impossible i deshumanitzat. 
Per part seva, i redundant en aquesta mateixa idea, 
Pau VI ja havia subratllat en la dècada dels seixanta 
la importància imprescindible de l’Evangeli per a la 
construcció de la societat des de la llibertat i la jus -
tícia.

Déu és garant de l’autèntic desenvolupament hu-
mà. Si l’home fos fruit només de l’atzar o de la neces -

sitat o si hagués de reduir les seves aspiracions a 
l’estret horitzó de les situacions en què viu; si tot fos 
únicament història i cultura i l’home no tingués una 
naturalesa destinada a transcendir-se en una vida 
sobrenatural, podria parlar-se d’increment o d’evo-
lució, però no de desenvolupament. Aquí hi ha la 
veritable columna sobre la qual es recolza l’autèn-
tic desenvolupament, que permet que sigui humà, 
perdurable i total.

No tenir en compte aquesta obertura a Déu és abo-
car-nos al fracàs. Benet XVI ho apunta finament quan 
diu: «La ferida interior de l’home és la seva llunyania 
de Déu. El bé primer i essencial de què té necessitat 

l’home és la proximitat de Déu mateix. Ajudem a gua-
rir aquesta ferida interior de l’home, la seva llunyania 
de Déu. El Regne de Déu no és alguna cosa al cos-
tat de Déu: és senzillament la presència de Déu, for-
ça veritablement sanadora.»

Això mateix ens va deixar escrit santa Teresa de 
Jesús, la nostra santa més universal. Ella portava 
per registre en el seu breviari una estampa en la qual 
havia escrit: «Que res et torbi. Que res t’espanti. A qui 
té Déu, no li manca res. Només amb Déu n’hi ha prou». 
Tant de bo que cadascun de nosaltres tingui cura de 
manera especial de la seva obertura a Déu i als ger-
mans. Que mai ens tanquem en nosaltres mateixos.

La proximitat amb Déu

ACTUALITAT

Tres parròquies de l’arxidiòcesi de Barcelona han 
posat en marxa un servei d’allotjament en plena 
onada de fred a la cèntrica parròquia de Santa Anna 
i a les de Sant Martí de Teià i Santa Maria de Premià, 
al Maresme. Aquesta mesura fa que l’església situa-
da prop de la plaça de Catalunya obri l’espai de cul-
te les 24 hores del dia. Un 15% dels sense llar que 
actualment hi ha identificats a la ciutat de Barcelo-

na han trobat aixopluc a l’interior d’aquest temple 
construït al s.  XII. L’acollida de prop de 70 perso nes 
sense sostre no ha aturat la vida a la parròquia. S’hi 
continuen celebrant els actes religiosos. Així els feli-
gresos es barregen amb els que han trobat a l’esglé-
sia una casa per uns dies o unes hores. Les parrò-
quies de Teià i Premià compten amb el suport de la 
Creu Roja i Càritas Diocesana.

El fred activa l’acollida a tres 
parròquies de la nostra diòcesi
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Testigos de la Buena 
Noticia, sembradores 
de fe y esperanza

El papa Francisco invita a los comunica-
dores sociales, en este año 2017, a con-
tar la historia del mundo y las historias 
de los hombres y las mujeres según la 
lógica de la Buena Noticia. 

«Nosotros, los cristianos, tenemos una 
buena noticia. En su Hijo, Dios se ha he-
cho solidario con cada situación huma-
na y ha revelado que no estamos solos, 
porque tenemos un Padre que no se ol-
vida de sus hijos.»

«La alegría del Evangelio llena el cora-
zón y la vida entera de los que se encuen -
tran con Jesús. Con Jesucristo siempre 
nace  y renace la alegría» (EG 1).

«Testigos de la esperanza y la alegría» 
es el lema de la Jornada Mundial de la 

Vida Consagrada, que celebramos el día 
2 de febrero. Quien ha encontrado al Se-
ñor y lo sigue con fidelidad es un mensa-
jero de la alegría del Espíritu. «La gente 
de hoy tiene necesidad de que demos 
testimonio de la misericordia, de la ter-
nura del Señor, que enardece el corazón, 
despierta la esperanza y atrae hacia el 
bien. ¡La alegría de llevar la consolación 
de  Dios!», decía Francisco a seminaris-
tas, novicios y novicias en 2013. 

Y más recientemente, el año pasado, 
añadía: «No nos dejemos robar la ale-
gría, cuidémosla y ayudémosla a crecer. 
Hagámoslo con la misma fidelidad pater-
nal de san José y de la mano de María, la 
Madre de la ternura.»

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

   

ENTREVISTA

JOSEP FONT GALLART

Mn. Josep Font, prevere de la diòcesi d’Ur-
gell, és cofundador, amb M. Ángeles de 
los Ríos, de Novahumanitas (www.nova-
humanitas.org), una associació sense 
afany de lucre que proposa una psicope-
dagogia del creixement de la persona. 
«Fem el pont entre la psicologia i l’espi-
ritualitat; entre el creixement humà i la 
santedat evangèlica», assegura. Els dies 
4-5 i 11-12 de febrer tindrà lloc a Barce-
lona la propera sessió de Novahumani-
tas, amb el títol «Descobreix-te tu mateix».

Per què malgrat els avenços en tots els 
sentits les persones no són felices?
Em sembla que la raó de les insatisfac-
cions actuals és la manca de vida interior 
que sovint tenen les persones. S’està 
abocat cap a fora i s’ignora el món interior. 
La felicitat és, per a mi, el fruit que es dó-
na espontàniament quan la persona és 
el que és. Cal mirar cap a dins per conèixer 
les pròpies potencialitats i desenvolu-
par-les.

El subdesenvolupament humà no pot ser 
conseqüència de la manca de fe que viu 
la societat?
Són dues realitats que s’interrelacionen. 
Quan la persona viu superficialment, 
malgrat que Déu és sempre imprevisi ble 
i sorprenent, li és difícil trobar-se amb 
Ell; quan la persona baixa a la seva in-
terioritat, el més normal és que el trobi. 
A Novahumanitas constatem molt sovint 
que quan les persones que diuen que no 
creuen fan un veritable camí de creixe-
ment humà es troben amb Déu. I també 
trobem persones amb una fe cerebral o 
rutinària que reviuen la seva fe profunda 
en experimentar que estan fets «a imat-
ge i semblança de Déu».

Què proposeu?
Un treball d’autoconeixement, vivència 
de les potencialitats personals, cura de 
les ferides psicològiques i reeducació 
dels mals funcionaments. Pensem que 
és a partir del coneixement propi que la 
persona pot fer un treball de maduració 
i, com a fruit, ser útil, ser feliç i donar glò-
ria a Déu.

Òscar Bardají i Martín

Descobrir-se 
per creure

30. � Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[He 11,32-40 / Sl 30 / Mc 5,1-20]. 
Santa Martina, vg. i mr.; sant Ade-
lelm (Lesmes), bisbe de Burgos 
(benedictí, s. XI); santa Jacinta de 
Mariscotti, vg. terciària francisca-
na; sant Mucià-Maria Wiaux, rel. 
La Salle. 

31.  Dimarts [He 12,1-4 / Sl 21 / 
Mc 5,21-43]. Sant Joan Bosco 
(1815-1888), prev. de Torí, fund. 
congregacions salesianes (SDB), 
patró del cinema. Santa Marcel·la, 
viuda. 

1. � Dimecres [He 12,4-7.11-15 / 
Sl 102 / Mc 6,1-6]. Sant Cecili, bisbe 
de Granada i mr.; sant Brígida d’Es-
còcia, vg.; beates Maria-Anna Vai-
llot i Otília Baumgarten, rel. paüles.

2.  Dijous [Ml 3,1-4 (o bé: He 
2,14-18) / Sl 23 / Lc 2,22-40 (o bé: 
2,22-32)]. Presentació del Senyor, 
antigament Purificació de Maria, i 
popularment la Candelera (pel ritu 
de la llum). Mare de Déu patrona 
dels cerers i dels electricistes; al-
tres advocacions marianes: Cande-
la (Valls), Candelaria (Tenerife), Aju-
da (Barcelona), Calle (Palència)... 
Sant Corneli, bisbe.

3. � Divendres [He 13,1-8 / Sl 26 / 
Mc 6,14-29]. Sant Blai, bisbe de Se-
baste (Armènia) i mr. (s. IV), invocat 
pel mal de coll. Sant Anscari (Òscar), 
bisbe d’Hamburg (†865), origina-
ri de les Gàl·lies i evangelitzador 
d’Escandinàvia. Santa Claudina 
Thévenet, vg. fund. rel. Jesús-Ma-
ria (RJM); sant Francesc Blanco i 
companys, mrs. al Japó; beat Es-
teve Bellesini, prev. agustinià; beat 
Joaquim de Siena, rel. servita.

4. � Dissabte [He 13,15-17.20-
21 / Sl 22 / Mc 6,30-34]. Sant 
Andreu Corsini (†1373), bisbe (car-
melità). Sant Joan de Brito, prev., 
i beats Rodolf Acquaviva, prev., i 
companys, Francesc Pacheco, Car-
les Spínola, preveres, i companys, 
Jaume Berthieu, prev., i Lleó-Ig-
nasi Magin, prev., i companys, je-
suïtes, mrs. Sant Gilbert (1083-
1189), monjo anglès i fund.; santa 
Joana de Valois (†1505), princesa 
francesa i fund.; santa Caterina de 
Ricci, vg. dominicana; sant Josep 
de Leonessa, prev. caputxí. 

5. � † Diumenge vinent, V de du-
rant l’any (lit. hores: 1a setm.) [Is 
58,7-10 / Sl 111 / 1Co 2,1-5 / Mt 
5,13-16]. Sant Àgata o Àgueda, 
verge i màrtir siciliana (s. III), pa-
trona de les dones 
d’Aragó. Santa Ca-
lamanda, verge i 
màrtir, patrona de 
Calaf. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Acabades les vacances de Nadal, ha 
recomençat a la parròquia la catequesi 
que prepara per a la primera comunió. 
La catequista, una noia universitària de 
quart de carrera, els demana com han 
viscut i celebrat el Nadal, la vinguda de 
Jesús, i els recorda la pregunta que els 
va deixar oberta en acabar la darrera 
sessió del trimestre passat: «Què ha su-
posat aquesta nova vinguda per a tu i quin 
propòsit et fas per a aquest nou any?» 
Alguns porten la resposta, fins i tot, es-
crita. Els infants, uns amb més fluïdesa 
que d’altres, amb més o menys decisió 
segons la manera de ser de cadascú, van 
expressant les seves reflexions. Diu un 
d’ells: «Jo crec que Jesús em dóna exem-
ple i per això intento fer el que em de-
mana. Tot i que de vegades no ho acon-
segueixo. Ell sap que m’he esforçat a 
fer-ho i que la propera vegada ho procu -
ra ré fer millor i li estic molt agraït per això. 
Com va dir el mossèn a la missa del po-
llet, Jesús és llum. Jo vull que m’il·lumi-
ni.» Una nena va afegir, decidida: «Per a 
mi Jesús és el germà de tothom. I tam-
bé vull saber moltes coses d’Ell i vull se-
guir el seu camí per ser com Ell. A la mis-
sa del gall que vaig anar, el mossèn ens 
va dir que, quan Jesús es va fer gran, 

Conduïts per 
la seva mà

ens va ensenyar a compartir, ajudar, fer 
un somriure... i això és el que hem de 
fer nosaltres.»
  Un dels infants que portava escrita la 
resposta a les preguntes de la catequis-
ta va llegir: «Jo he fet una pregària perquè 
Jesús és una persona en qui puc con fiar 
i amb qui puc parlar, perquè és molt es-
pecial: “Jesús, tu ets per a mi com un 
amic a qui li puc dir tot el que vulgui, 
com els meus problemes, els secrets, 
les alegries, també històries... Tu ets 
un amic especial. Et demano que sàpi-
ga portar alegria, compartir amb els al-
tres, ajudar i respectar, tenir paciència, 
etc...”» I les intervencions seguiren... 
  El baptisme ens ha empeltat en Crist, 
la saba del seu Esperit ens pot convertir 
en testimonis de Jesús. Hem d’aprendre 
d’aquests infants i sentir que caminem 
conduïts per la seva mà, amb la senzille-
sa dels infants. «T’he cridat amb benvo-
lença, t’he pres per la mà» (Is 42,6). Ell 
és al nostre costat i, si ens posem a les 
seves mans, les nostres obres seran 
també referència de Jesús entre aquells 
amb qui compartim la vida. Cal deixar-se 
guiar en el dir i el fer i, sobretot, interior-
ment, escoltant la seva veu en la intimitat 
de la pregària.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura de la profecía de Sofonías 
(So 2,3;3,12-13)

Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que 
practican su derecho, buscad la justicia, buscad 
la humildad, quizá podáis resguardaros el día de 
la ira del Señor. 
  Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y po-
bre que buscará refugio en el nombre del Señor. 
El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá 
ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descan-
sarán, y no habrá quien los inquiete.

Salmo responsorial (145)

R.  Bienaventurados los pobres en el espíritu, por-
que de ellos es el reino de los cielos.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, / 
hace justicia a los oprimidos, / da pan a los ham-
brientos. / El Señor liberta a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endere-
za a los que ya se doblan, / el Señor ama a los jus-
tos. / El Señor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el 
camino de los malvados. / El Señor reina eterna-
mente, / tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Cor 1,26-31)

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: No hay 
en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos 
poderosos, ni muchos aristócratas; sino que lo 
necio del mundo lo ha escogido Dios para humi-
llar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha esco-
gido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha 
escogido la gente baja del mundo, lo desprecia-
ble, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, 
de modo que nadie pueda gloriarse en presencia 
del Señor. 
  A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús, 
el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de 
parte de Dios, justicia, santificación y redención. 
Y así —como está escrito—: «el que se gloríe, 
que se gloríe en el Señor».

  Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo (Mt 5,1-12a)

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al 
monte, se sen tó y se acercaron sus discípulos; 
y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bie-
naventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados 
los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bie -
naventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de la justicia, porque ellos queda-
rán saciados. Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán misericordia. Biena-
venturados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan 
por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el reino de los cie-
los. Bienaventurados vosotros cuando os insulten 
y os persigan y os calumnien de cualquier modo 
por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vues-
tra recompensa será grande en el cielo».

DIUMENGE�IV�DE�DURANT�L’ANY

Lectura de la profecia de Sofonies 
(So 2,3;3,12-13)

Busqueu el Senyor, tots els humils del país que 
compliu els seus preceptes; busqueu la bondat, 
busqueu la humilitat. Potser així quedareu prote-
gits el dia rigorós del Senyor. 
  Deixaré en el teu país un poble humil i pobre. 
La resta d’Israel buscarà refugi en el nom del Se -
nyor. No faran injustícies ni mentiran, no tindran 
una llengua enganyadora. Podran pasturar i repo-
sar sense que els inquieti ningú.

Salm responsorial (145)

R.  Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel 
és per a ells.

El Senyor fa justícia als oprimits, / dóna pa als qui 
tenen fam. / El Senyor deslliura els presos. R.

El Senyor dóna la vista als cecs, / el Senyor redre -
ça els vençuts. / El Se nyor estima els justos; / el 
Senyor guarda els forasters. R.

El Senyor manté les viudes i els orfes, / i capgi-
ra els camins dels injustos. / El Senyor regna 
per sempre, / és el teu Déu, Sió, per tots els se -
gles. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 1,26-31) 

Germans, mireu qui sou els qui heu estat cridats: 
als ulls dels homes, sou pocs els instruïts, sou 
pocs els poderosos o de família noble. Déu, per 
confondre els savis, ha escollit els qui el món té 
per ignorants; per confondre els forts, ha esco-
llit els qui el món té per dèbils i els qui, als ulls 
del món, són gent de classe baixa, gent de qui 
ningú no fa cas; per destituir els qui són alguna 
cosa, ha escollit els qui no valen per a res; així 
ningú no pot gloriar-se davant Déu. Però vosal-
tres, per obra de Déu, teniu en Jesucrist tot el 
que sou, ja que Déu ha fet d’ell la nostra savie-
sa, la nostra justícia, la nostra santedat i la nos-
tra redempció, perquè, tal com diu l’Escriptura, 
«si algú es gloria, s’haurà de gloriar del Senyor».

  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 5,1-12a)

En aquell temps, en veure Jesús les multituds, 
pujà a la muntanya, s’assegué i els deixebles se 
li acostaren. 
  Llavors es posà a parlar i els instruïa dient: «Fe-
liços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és 
per a ells. Feliços els qui estan de dol: vindrà el 
dia que seran consolats. Feliços els humils: són 
ells qui posseiran el país. Feliços els qui tenen 
fam i set de ser justos: vindrà el dia que seran sa-
ciats. Feliços els compassius: Déu els compa -
dirà. 
  »Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran 
Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els reconei-
xerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de 
ser justos: el Regne del cel és per a ells. Feliços 
vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, 
us perseguiran i escamparan contra vosaltres to-
ta mena de calúmnies: alegreu-vos-en i feu fes-
ta, perquè la vostra recompensa és gran en el 
cel.»

Jesús s’adreçava a una multitud de malalts de to-
ta mena: endimoniats, epilèptics i paralítics, coi-
xos i cecs, i els guaria. I així anunciava el regne de 
Déu.
  A aquesta colla de gent Jesús els diu: Benau-
rats els pobres i els qui ploren, els afamats i as-
sedegats, i els perseguits... Sou la nineta dels 
ulls del Pare Déu.
  En els profetes, els pobres eren els humils i sen-
zills, que no cometen injustícies ni menteixen. 
I per això es fan malveure pels injustos i pels 
mentiders. Com que són tan manyacs, són vícti-
mes de l’opressió o del menyspreu. I com que no 
tenen on ni en qui repenjar-se, es refugien en el 
Senyor, que fa justícia als oprimits, dóna pa als 
qui tenen fam i deslliura els presos. Jesús els 
proclama benaurats perquè Déu no és neutral. 
Pren decididament i descaradament partit pels 
pobres i pels marginats.
  Déu, que és Pare de tots, no pot suportar que 
mentre uns pocs s’aixequen tips de taula, una bo-
na part dels seus fills no tinguin ni un rosegó de 
pa per portar a la boca ni quatre parracs per fer-
se’n un vestit. 
  Però Déu no actua directament. Compta amb 
persones compassives i solidàries, apassionades 
per la veritat i la justícia, d’un cor net, generós i 
lliure d’ambició i de dolenteria, que posaran allò 
que saben, tenen i poden a favor dels qui ni po-
den, ni tenen, ni saben. Ells són la mà dreta del 
Pare, que a través d’ells dóna pa als famolencs, 
eixuga les llàgrimes dels qui ploren i retorna l’es-
perança als qui l’han perduda. I malgrat tot són 
malvistos justament perquè són bons. Jesús els 
proclama benaurats. Estan en la línia de Jesús, 
dels apòstols i dels profetes.

P. JAUME SIDERA 
claretiàCOMENTARI

Déu està de 
part vostra



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dijous 2 (19 h). Presidirà l’eucaristia 
amb motiu de la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada a la catedral. 

Dissabte 4 (11.30 h). Trobada de laics 
dels arxiprestats de Mataró.

Actes
Connecta’t a la 
xarxa. Trobada de 
Pastoral Juvenil 
Vocacional. Con-
vocada per la Vo-
calia de Pastoral 
Juvenil Vocacional 
de la URC i adre-
çada a persones 
dedicades a la co -
ordinació, animació i acció pastoral. 
Dissabte 4 de febrer (9.30-13.30 h): 
A les 10.30 h, ponència i dinàmica «Con-
necta’t a la xarxa», a càrrec de Nubar 
Hamparzoumian, SJ, a l’Escola Labou-
ré, de les Filles de la Caritat (c/ Elisa-
bets, 8-1). Inscripcions: t. 933 024 
367, a/e: urc.info@gmail.com. Partici-
pació gratuïta. Capacitat limitada.

de desarrollo. Ahí se encuentra la 
verdadera columna sobre la que se 
apoya el verdadero desarrollo, que 
permite que sea humano, perdura-
ble y total.

No tener en cuenta esa apertura a 
Dios es abocarnos al fracaso. Bene-
dicto XVI lo apunta finamente cuando 
dice: «La herida interior del hombre 
es su lejanía de Dios. El bien primero 
y esencial del que tiene necesidad el 
hombre es la cercanía de Dios mis-
mo. Ayudemos a curar esa herida in-
terior del hombre, su lejanía de Dios. 
El Reino de Dios no es algo junto a 
Dios: es sencillamente la presencia 
de Dios mismo, fuerza verdadera-
mente sanadora.»

Eso mismo nos dejó escrito santa 
Teresa de Jesús, nuestra santa más 
universal. Ella llevaba por registro en 
su breviario una estampa en la que 
había escrito: «Nada te turbe. Nada 
te espante. Quien a Dios tiene, nada 
le falta. Sólo Dios basta.» Ojalá que 
cada uno de nosotros cuide de ma-
nera especial su apertura a Dios y a 
sus hermanos. Que nunca nos ence-
rremos en nosotros mismos.
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AGENDA

Hoy quiero escribir sobre la importan-
cia de la trascendencia, es decir, so-
bre la capacidad que tiene la perso-
na de trascender el mundo terrenal 
y abrirse a Dios. Reducir la persona 
a un ser material sin más miras que 
las terrenas es, en definitiva, apostar 
por su destrucción y la del mundo en 
el que vivimos.

Es preciso partir de una verdad re-
conocida por todos: para la construc-
ción de una sociedad libre, democrá-
tica y rica en valores hay que poner en 
el centro a la persona humana.

La pregunta que muchas veces 
nos hacemos ante los cambios so-
ciales y la forma de vida que lleva-
mos es: ¿qué tipo de persona se es-
tá construyendo desde el ámbito de 
la educación, de la política o de las le-
yes de los parlamentos? Ahí está 

la clave del futuro de nuestra socie-
dad.

Si olvidamos o negamos que el 
ser humano está abierto a la tras-
cendencia, a Dios (Verdad, Bondad, 
Belleza suma), tendremos muchas 
dificultades, porque ¿quién o qué da 
valor e importancia a la persona? ¿So-
 lamente las mayorías parlamenta-
rias? Es evidente que los derechos 
humanos, las responsabilidades, la 
dignidad de la persona, la identidad 
del matrimonio o de la familia, no pue-
den depender de una votación, por 
muy democrática que aparezca. Tie-
ne que haber un asidero inamovible 
que no es otro que la trascendencia. 

¡Qué bien lo dice el papa emérito 
Benedicto XVI en La caridad en la ver -
dad (Caritas in Veritate)! «Sin la pers-
pectiva de una vida eterna, el progre-

so humano en este mundo se queda 
sin aliento». Esto quiere decir que sin 
Dios el desarrollo es imposible y des -
humanizado. Por su parte, y abundan-
do en esta misma idea, Pablo VI ya 
había subrayado en la década de los 
sesenta la importancia del Evange-
lio, imprescindible para la construc-
ción de la sociedad desde la libertad 
y la justicia.

Dios es garante del verdadero de-
sarrollo humano. Si el hombre fuera 
fruto sólo del azar o de la necesidad 
o si tuviera que reducir sus aspira-
ciones al estrecho horizonte de las 
situaciones en que vive; si todo fue-
ra únicamente historia y cultura y el 
hombre no tuviera una naturaleza 
destinada a trascenderse en una vi-
da sobrenatural, podría hablarse de 
incremento o de evolución, pero no 
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La cercanía con Dios

«L’esperit en música. Modulacions de 
la transcendència». Dues sessions 
d’audicions comentades per Jacobo Za-
balo. Dimecres 1 de febrer: «Les com-
posicions religioses de Mozart»; i dime-
cres 15 de febrer: «Mendelssohn i les 
referències al luteranisme». Ambdues a 
les 19 h, a la Fundació Joan Maragall 
(c/ València 244, 1r). Info i inscrip.: 
www.fundaciojoanmaragall.org

Renovació Carismàtica Catòlica. Dis-
sabte 4 de febrer (19 h), eucaristia a la 
Catedral amb motiu del 50è aniversa -
ri de la Renovació Carismàtica Catòlica
en el món, presidida per Mn. Robert Ba-
ró. Participarà el grup de pregària de 
la RCCeE de la pquia. de la Bonano-
va. Hi sou tots convidats. Informació: 
www.renovacio.cat

Església de Sant Gaietà - P. Teatins (c/ 
Consell de Cent, 293 - Enric Granados, 
6). Concerts solidaris de febrer: Dia 
5 (18 h), Cors de l’Arc de l’EMM Can 
Ponsic i Cor de Dones. Dia 12 (18 h), 
Trio Gaudeamus. Dia 26 (18 h), con-
cert de piano, intèrprets: Benjamim 
Weinman, Sergi Costa, Alessandro 
Ranocchi i Leon Guallard. Més infor-
mació: t. 617 572 889.

Oratori Sant Felip Neri de Gràcia (c/ del 
Sol, 2). Divendres 3 de febrer (20 h), 
concert a càrrec d’Ala Voronkova i Gue-
rassim Voronkov, dúo de violins i viola. 
Organitza Amics de Mozart. Aportació: 
7 euros. Informació: t. 610 465 913.

Cursos
Repensar el treball. Un debat ineludi-
ble. Dijous 2, 9, 16 i 23 de febrer (19-
20.30 h). Amb Eduardo Rojo, catedrà-
tic de dret del treball (UAB), àrea social 
de CJ; David Murillo, prof. ciències so-
cials a ESADE (URL); David Casassas, 
prof. teoria social (UB); taula rodona, 
presentada per Teresa Crespo, amb J.C. 
Gallego, secretari general de CC.OO. 
de Catalunya; Carlos Obeso, director de 
l’Institut d’Estudis Laborals; Pepe Roda-
do, capellà obrer. Informació i inscrip.: 
https://www.cristianismeijusticia.net/
cursos-i-seminaris

Institut Emmanuel Mounier. Semina-
ri: «Prolegòmens a una pedagogia per-
sonalista», dijous 2, 9, 16 i 23 de fe-
brer (19 h), amb el Dr. Bonaventura 
Pedemonte. A Cristianisme i Justícia 
(c/ Llúria, 13).

A 500 anys de la Reforma. Diàlegs en-
tre un protestant i un catòlic. Dilluns 
6, 13, 20 i 27 de febrer i 6, 13 de març 
(19-20.30 h). Es tracta de posar en co-
mú la vivència personal de la fe: l’ex-
periència. Amb Joel Cortès, president 
de la Comissió Permanent de l’Esglé-
sia Evangèlica Espanyola; i Jaume Bo-
tey, antropòleg i prof. història (UAB), 
àrea teològica de CJ. Info i inscrip.: 
https://www.cristianismeijusticia.net/
cursos-i-seminaris

Pelegrinatges
Celebració del centenari de les apari-
cions de la Mare de Déu de Fàtima. 
Del 31 de març al 2 d’abril, pelegrinat-
ge a Fàtima. Per a més informació i ins-
cripcions: Ruth Travel, t. 934 673 244, 
info@ruthtravel.es, www.ruthtravel.es

Publicacions
Teología funda-
mental. Aquest 
llibre de Salva-
dor Pié-Ninot és 
una síntesi aca-
dèmica que con-
clou la col·lecció 
de manuals teo -
lògics de la BAC. 
Entre els seus 
autors hi ha: J.M. 
Rovira Belloso, J.L. Ruiz de la Peña, 
L. Ladaria, O. González de Cardedal, 
R. Arnau, I. Saranyana, E. Bueno, 
A. Cordovilla... Amb una panoràmica 
del contingut en les 25 tesis conclu-
sives, que volen fer «un nou discurs 
sobre la credibilitat i una original apo-
logètica que ajudi a crear les disposi-
cions perquè l’Evangeli si-
gui escoltat per tots» (pa-
pa Francesc, Evangelii gau-
dium, 132).


