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ANY LXXIX

Un any més, aquest segon diumenge de 
febrer, Mans Unides posa en relleu una 
realitat dolorosa i vergonyosa del nos-
tre món del segle XXI: la fam.
  La campanya d’enguany té el lema 
«El món no necessita més menjar, ne-
cessita més gent compromesa». Déu 
ha creat l’univers perquè estigui al ser-
vei de tota la humanitat i tots els seus 
membres puguin viure com a persones. 
El Creador ha posat a la nostra dispo-
sició tot el que cal per poder parar la 
taula amb un plat per a tothom, sense 
distincions. Tanmateix, estem lluny de 
fer realitat el pla de Déu per la injusta 
distribució de la riquesa i per l’abús 
dels béns de la creació.
  Actualment 795 milions de persones 
pateixen fam al món, segons dades de 
la FAO. Joan Pau II, l’any 1992, es referia 
al que coneixem com a paradoxa de l’a-
bundància: «Hi ha menjar per a tots, pe-
rò no tots poden menjar, mentre que el 
malbaratament, el descart, el consum 
excessiu i l’ús d’aliments per a altres 
finalitats són davant els nostres ulls.»
  Havent-hi béns suficients perquè tot-
hom pugui viure raonablement bé, re-
sulta que a la pràctica a uns ens en so-
bra mentre altres no tenen el mínim per 
viure. ¿Què podem fer davant aques-
ta injustícia de la qual som correspon-
sables? Deixem-nos commoure. Dei-
xem-nos inquietar. No tinguem por que 
aquesta situació provoqui en nosaltres 
una certa intranquil·litat. Deixem que 
aquest neguit ens mogui a un canvi 
d’actituds en la nostra vida. 
  Convé relacionar la qüestió de la 
fam en el món amb la de la pau i la jus-
tícia, per una raó ben senzilla: perquè 
la pau és fruit de la justícia i la fam és 
una injustícia clamorosa i gravíssima. 
Per lluitar contra la fam també ens cal 
cuidar la mare terra, perquè pugui do-
nar tot allò que, si la respectem, pot 
oferir a totes les generacions. 
  La doctrina social de l’Església ens 
recorda que no podem disposar arbitrà-
riament de la terra, sotmetent-la sen-
se reserves a la nostra voluntat. Com 
canvia la nostra vida quan fem l’expe-
riència de sentir-nos col·laboradors de 
Déu en l’obra de la creació! Ens cal su-
perar la constant temptació de voler 
ser els amos de la creació al marge de 

Déu. Aquesta actitud tard o d’hora pro-
voca la rebel·lió de la natura.
  Necessitem un nou model de creixe -
ment econòmic. Tots hi estem implicats. 
Un creixement que vetlli pel bé de les 
persones, que les ajudi a assolir la seva 
plenitud; un creixement que sigui res-
pectuós i agraït amb la creació i en par-
ticular amb el nostre planeta terra. 

  Germans i germanes, els greus pro-
blemes de la fam i els mals ecolò-
gics requereixen el nostre compromís. 
Aquests reptes ens criden a un canvi 
de mentalitat que porti les persones, 
la societat civil i les administracions pú-
bliques a adoptar nous estils de vida.
  L’objectiu que proposa Mans Unides 
és ambiciós: no es tracta només de do-

nar del que ens sobra, i fins i tot del 
que necessitem, sinó també d’ajudar 
pobles sencers, ara exclosos o margi-
nats, perquè entrin en el cercle del des-
envolupament econòmic i humà. Quan 
donem el que tenim, compartim el que 
som, denunciem el patiment i preguem 
Déu, estem treballant per la justícia i 
per la pau.

Compromesos contra la fam

  

Projectes per a la vida 
La realitat quotidiana de moltes persones arreu del món és la 
lluita contra la marginació i per la supervivència. Una realitat 
sovint oblidada. 
  Donar resposta a les necessitats més bàsiques i afavorir 
processos d’autosuficiència és la tasca que Mans Unides fa 
des de 1960. 
  La col·laboració dels fidels a la col·lecta d’aquest cap de set-
mana a totes les parròquies i centres de culte permetrà po-
sar en marxa centenars de projectes a països empobrits del 
Tercer Món.
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A la vora de 
santa Eulàlia
Pel seu nom, Eulàlia és la que parla 
bé. Pels seus fets, és la que parla bé 
de Crist. Sense alçar la veu, però amb 
veu ben clara, defensa el nom de Crist 
davant qui sigui. Era imprudent de fer-
ho així, en el seu temps. Però això li va 
valer ser d’aquell grup de les verges 
prudents que van entrar amb l’espòs 
al banquet de noces, acompanyant-lo 
tot portant a les mans l’oblació de les 
llànties enceses amb la llum de la fe.
  Aquesta fou la llum que no va minvar 
en ella ni quan el seu esclat la va guiar, 
ben jove encara, a seguir el seu Senyor 
fins a l’ara de la creu, fins al suprem tes-
timoni de la seva fe. En aquell moment, 
com en un segon baptisme, la neu va co-
brir devotament el cos d’Eulàlia, reves-
tint-la davant tothom amb la blanca tú-
nica dels qui han rentat els seus vestits 
amb la sang de l’Anyell. Els màrtirs la van 
acollir al cel. A la terra, l’Església la va 
inscriure entre els primers dels qui s’ha-
via de guardar memòria: els màrtirs.

  Han passat segles. Ara, Eulàlia, des 
de la cripta de la catedral de Barcelona, 
com el gra de blat que colgat dóna molt 
de fruit, vetlla per la ciutat que la va 
veure néixer i morir. Les seves relíquies 
són com les arrels del patrimoni cris-
tià de Barcelona, de la ciutat sovint 
distreta, que més d’un cop passa de 
llarg davant el sepulcre de la santa. Pe-
rò ella, que parlà bé de Crist davant 
els tribunals de la terra, ara parla bé 
de la seva ciutat davant del tron de 
Déu. 
  Acostem-nos a prop del seu sepul-
cre: el record del seu martiri ens ajuda-
rà a mantenir-nos ferms en la fe i a do -
nar-ne testimoni sempre que calgui. 
N’hi ha prou amb una pregària ben sen-
zilla: «Santa Eulàlia, pregueu per nos al-
tres... i per la nostra ciutat». Si de vega-
des se’ns pot fer difícil imitar l’exemple 
cristià de santa Eulàlia, sempre ens se-
rà fàcil d’acudir amb confiança a la seva 
intercessió.

   

ENTREVISTA

SERGI D’ASSÍS GELPÍ

Del 28 al 31 de desembre va tenir lloc 
a Riga (Letònia), una nova trobada or-
ganitzada per la comunitat ecumènica 
de Taizé. Enguany, entre els 15.000 
participants hi havia un grup d’antics 
escolans de Montserrat, acompanyats 
del prefecte, el P. Sergi d’Assís Gelpí. 
L’Escolania ofereix als nois que acaben 
els estudis «la possibilitat de continuar 
vinculats a Montserrat fent trobades 
per treballar temes i perquè, d’alguna 
manera, puguin continuar creixent junts. 
I la veritat és que ho aprofiten molt!», 
explica el P. Sergi d’Assís.

Què té Taizé que captiva tant els joves?
Suposo que és una suma de coses: 
una comunitat que acull, un lloc espe-
cialitzat per als joves, unes pregàries 
boniques i participades, un espai amb 
vocació internacional on tothom hi és 
benvingut. Per als joves, la possibilitat 
de compartir durant uns dies amb altres 
joves d’arreu del món és un enriquiment 
molt gran.

Per què enriqueixen tant aquestes 
trobades?
Perquè tenen una estructura que faci-
lita que els joves puguin aprofundir en-
tre ells en grups de reflexió. Cada dia hi 
ha diverses pregàries, en diferents llocs 
de la ciutat; al vespre n’hi ha de massi-
ves, amb milers de joves. Les pregà-
ries són senzilles, però amb cants i tex-
tos de la Paraula de Déu i amb un silenci 
ben llarg al mig.

A Catalunya és possible una sacseja-
da «a l’estil Taizé»?
Jo diria que és necessari que els joves 
que mostrin un interès per seguir el ca-
mí cristià puguin conèixer Taizé, o bé al-
guna altra realitat d’Església que els 
posi en contacte amb joves d’altres 
països amb les mateixes inquietuds. 
Així veuen que hi ha altres joves que, 
com ells, volen créixer com a cristians.

Òscar Bardají i Martín

La riquesa 
de Taizé

13. � Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Gn 4,1-15.25 / Sl 49 / Mc 8,11-
13]. Sant Benigne, prev. i mr. 
(s. III); sant Gregori II, papa (ro-
mà, 715-731); santa Maura, mr.; 
sant Gimer, bisbe; beat Jordà de 
Saxònia, prev. dominicà; beata 
Cristina d’Spoleto, verge agus-
tina. 

14.  Dimarts [Ac 13,46-49 / 
Sl 116 / Lc 10,1-9]. Sant Ciril, 
monjo, i sant Metodi, bisbe, ger-
mans grecs (IX), evangelitzadors 
dels eslaus, copatrons d’Europa. 
St. Valentí, prev. romà i mr. (s. III); 
sant Antoni (Antoniet), mr.

15. � Dimecres [Gn 8,6-13.20-
22 / Sl 115 / Mc 8,22-26]. Sant 
Faustí i sant Jovita, germans mrs.; 
santa Geòrgia, vg.; sant Claudi 
de La Colombière (†1682), prev. 
jesuïta; sant Joan Baptista de la 
Concepció, prev. trinitari.

16. � Dijous [Gn 9,1-13 / Sl 101 / 
Mc 8,27-33]. Sant Onèsim, bisbe; 
santa Juliana, vg. i mr.; sant Por-
firi, mr. (309) a l’Àsia Menor; sant 
Honest; beat Joan de Sant Domè-
nec, mr.; beat Simó de Càscia, 
prev. agustinià.

17. � Divendres [Gn 11,1-9 / Sl 
32 / Mc 8,34–9,1]. Sant Aleix 
Falconieri (†1310) i els altres 6 
florentins fund. Servents de Ma-
ria o servites (1304, OSM). Sant 
Ròmul, mr. (302); sant Silví, bis-
be.

18. � Dissabte [He 11,1-7 / Sl 
144 / Mc 9,2-13]. Sant Simeó, 
bisbe de Jerusalem, parent de 
Jesús; sant Eladi (†632), bisbe 
de Toledo; santa Bernadeta Sou-
bi rous (†1879), vg., vident de 
Lourdes; beat Joan de Fièsole (fra 
Angèlic), prev. dominicà, pintor; 
beat Francesc de Regis Clé, prev. 
paül i mr. 

19. � † Diumenge vinent, VII de 
durant l’any (lit. hores: 3a setm.) 
[Lv 19,1-2.17-18 / Sl 102 / 1Co 
3,16-23 / Mt 5,38-48]. Sant Ga-
bí, prev. i mr. (296); sant Conrad 
de Piacenza, ermità; sant Jordi, 
monjo; beat Àlvar 
de Còrdova, preve-
 re dominicà; bea ta 
Elisabet Picenar di, 
vg. servita.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoralHem viscut setmanes de molt de fred. 

Les temperatures han baixat sensible-
ment i, en determinats indrets, el vent 
i la neu han fet difícil la vida dels qui 
hi viuen sense sostre o en habitacles i 
aixoplucs que no protegeixen suficient-
ment. «Sento un aire fred que em pas-
sa a frec de galta, el meu cos s’esbor-
rona» (Jb 4,15). Han estat moltes les 
veus de persones i institucions que 
han demanat als governs i administra-
cions locals actuacions clares i decidi-
des de protecció contra el fred. S’han 
activat les situacions d’alerta i d’ac-
tuació directa, previstes per a aquestes 
circumstàncies, a moltes poblacions. 
Les instal·lacions públiques dedica-
des a aquesta finalitat han fet ús de 
tota la seva capacitat. La iniciativa so-
cial ha posat a disposició de les per-
sones afectades un seguit d’espais 
complementaris per acollir-les. Algu-
nes parròquies han habilitat espais 
generalment dedicats a altres usos. 
Dissortadament, no s’ha pogut evitar 
la mort d’algunes persones. Això a prop 
nostre. Més lluny, però no gaire, i afec-
tant- nos directament, el problema dels 
refu giats, que, sense que es facin rea-
litat les mesures de protecció acorda-

Com ell ho feia
des per part dels països europeus, se-
gueixen cercant un acolliment digne, 
d’acord amb la dignitat humana. Tema 
pendent encara.
  Són situacions que demanen res-
postes evangèliques, a l’estil de Jesús, 
del que feia i, sobretot, de com ho feia. 
Davant situacions com aquestes, Jesús 
es commou, sense necessitat que nin-
gú li ho demani; es commou davant 
el sofriment humà, com veiem a Mc 
6,30- 44, quan se’ns parla de la multi-
tud que no tenia menjar. No espera pas-
sivament, està atent a les necessitats 
de les persones. Pren la iniciativa. No 
se’n desentén, com li proposen els 
deixebles. Primer les persones perquè 
són la debilitat de Déu. «M’he trobat 
sovint fent llargs viatges, perills a la 
ciutat i perills en despoblat, perills a 
la mar, perills de part dels falsos ger-
mans; [...] treballs i fatigues, sovint 
nits en blanc, fam i set, sovint sense 
menjar, passant fred i sense roba [...]. 
Quan algú és feble, jo també m’hi sen-
to» (2Co 11,26.27.29). Quan Jesús 
actua, resol un problema i ho fa també 
retornant la dignitat a la persona des 
de la seguretat i la humilitat del qui sap 
que, així, estima.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI JOSEP URDEIX



   

Solemnitat de Santa Eulàlia, verge i màrtir
Avui, 12 de febrer, a la ciutat de Barcelona se celebra la festi-
vitat de Santa Eulàlia, verge i màrtir. A la ciutat té la categoria 
de solemnitat. En aquest full específic per a la ciutat oferim les 
lectures i les pregàries d’aquesta celebració.

Hoy, 12 de febrero, en la ciudad de Barcelona se celebra la fes-
tividad de Santa Eulalia, virgen y mártir. En la ciudad tiene la 
categoría de solemnidad. En esta hoja específica para la ciu-
dad ofrecemos las lecturas y las oraciones de esta celebración.

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira (Sir 51,1-8)

Us enalteixo, Senyor i Rei, us canto lloances, Déu salvador meu. Enalteixo el vostre 
nom perquè us heu fet el meu protector i el meu ajut, i heu alliberat el meu cos de 
la mort; m’heu salvat dels paranys dels qui em calumniaven, dels llavis que tra-
maven enganys. Per la vostra gran bondat i per amor del vostre nom us heu posat 
a favor meu enfront dels enemics, i m’heu alliberat del llaç dels qui esperaven de-
vorar-me, de les mans dels qui em volien la mort, dels molts perills que he pas-
sat, de l’asfíxia de les flames que m’envoltaven, d’enmig d’aquell foc que no cal 
atiar, de l’entranya més fonda del país dels morts, dels llavis impostors i de les 
seves falsedats, de les fletxes d’una llengua mentidera. La meva vida es troba-
va ran de la mort, prop del fons del país dels morts. Vaig girar-me al voltant meu, 
i ningú no m’ajudava, mirava si algú em sostindria, però no trobava ningú. Llavors, 
Senyor, vaig recordar-me de la vostra pietat i de l’amor que heu guardat des de sem-
pre, vós que allibereu els qui esperen en vós i els salveu dels qui volen fer-los mal.

Salm responsorial (44)

R. L’espòs és aquí. Sortiu a rebre Crist, el Senyor.

Escolta, filla, estigues atenta, / oblida el teu poble i la casa del teu pare; / el rei 
està corprès de la teva bellesa. / És el teu Senyor; fes-li homenatge. R.

Arriba la princesa tota radiant, / el seu vestit és de brocats d’or, / guarnida amb 
brodats és conduïda al rei. / Arriba amb el seguici de donzelles amigues. R.

Conduïdes entre cants de festa, / s’acosten al palau del rei. / En lloc dels teus 
pares tindràs els fills; / els nomenaràs governants per tot el país. R.

Lectura de la primera carta de sant Pere (1Pe 4,12-19)

Estimats, no us estranyeu d’aquesta persecució que s’ha encès contra vosal-
tres per provar-vos. No té res d’estrany. Més aviat alegreu-vos de poder compar-
tir els sofriments del Crist: també el dia que es revelarà la seva glòria, desbor-
dareu d’alegria. Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de cristians: vol dir 
que l’Esperit de la glòria, que és l’Esperit de Déu, reposa sobre vosaltres. Que 
mai cap de vosaltres no hagi de sofrir per criminal, lladre, malfactor, o per violar 
els drets dels altres; però si algú ha de sofrir perquè és cristià, que no s’avergo-
nyeixi, sinó que glorifiqui Déu perquè pot portar aquest nom. És l’hora del judici 
de Déu, i comença pels de casa seva. Ara bé, si comença per nosaltres penseu 
quina serà la fi dels qui no accepten la Bona Nova de Déu. I si als justos no els 
és fàcil de salvar-se, penseu quina serà la sort dels injustos i dels pecadors. Per 
tant, tots els qui sofreixen d’acord amb la voluntat de Déu que continuïn fent el 
bé i confiïn la seva vida al Creador, sabent que ell és fidel.

  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 25,1-13)

En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola: «Passarà amb el 
Regne del cel com amb deu noies, que sortiren amb torxes a rebre l’espòs. N’hi 
havia cinc de prudents, i les altres cinc eren desassenyades. Les desassenya-
des no s’emportaren oli per les torxes, però cadascuna de les prudents se’n 
proveí d’una ampolla. Com que el nuvi trigava, els vingué son, i totes s’adormi-
ren. Ja era mitjanit quan se sentí cridar: L’espòs és aquí. Sortiu a rebre’l. Aque-
lles noies es despertaren i començaren totes a preparar les torxes. Les que no 
tenien oli digueren a les altres: Doneu-nos oli del vostre, que les nostres torxes 
no s’encenen. Però les prudents els respongueren: Potser no n’hi hauria prou 
per a totes; val més que aneu a comprar-ne. Mentre hi eren, arribà el nuvi, i les 
que estaven a punt entraren amb ell a la festa. I la porta quedà tancada. Final-
ment arribaren també les altres, i deien des de fora: Senyor, Senyor, obriu-nos. 
Però ell els respongué: Us dic amb tota veritat que no us conec. Vetlleu, doncs, 
perquè no sabeu ni el dia ni l’hora».

Lectura del libro del Eclesiástico (Eclo 51,1-8) 

Te doy gracias, Señor y Rey, te alabo, oh Dios mi salvador, a tu nombre doy gra-
cias. Porque fuiste mi protector y mi auxilio, y libraste mi cuerpo de la perdición, 
del lazo de una lengua traicionera, de los labios que urden mentiras; frente a 
mis adversarios fuiste mi auxilio y me liberaste, por tu inmensa misericordia y 
por tu nombre, de las dentelladas de los que iban a devorarme, de la mano de 
los que buscaban mi vida, de las muchas tribulaciones que he sufrido; de las lla-
mas sofocantes que me envolvían, de un fuego que yo no había encendido; de 
las entrañas del abismo, de la lengua impura, de la palabra mentirosa, calum-
nia de una lengua injusta ante el rey. Yo estaba a punto de morir, mi vida tocaba 
el abismo profundo. Por todas partes me asediaban y nadie me auxiliaba, bus-
caba a alguien que me ayudara y no había nadie. Entonces me acordé, Señor, 
de tu misericordia y de tus obras que son desde siempre, de que tú sostienes a 
los que esperan en ti y los salvas de la mano de los enemigos.

Salmo responsorial (44)

R. El esposo está aquí. Salid a recibir a Cristo, el Señor.

Escucha, hija, mira: inclina el oído, / olvida tu pueblo y la casa paterna; / prenda-
do está el rey de tu belleza: / póstrate ante él, que él es tu señor. R.

Ya entra la princesa, bellísima, / vestida de perlas y brocado; / la llevan ante el 
rey, con séquito de vírgenes, / la siguen sus compañeras. R.

Las traen entre alegría y algazara, / van entrando en el palacio real. / A cambio 
de tus padres, tendrás hijos, / que nombrarás príncipes por toda la tierra. R.

Lectura de la primera carta de san Pedro (1Pe 4,12-19)

Queridos míos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en vosotros y sirve 
para probaros, como si ocurriera algo extraño. Al contrario, estad alegres en la 
medida que compartís los sufrimientos de Cristo, de modo que, cuando se reve-
le su gloria, gocéis de alegría desbordante. Si os ultrajan por el nombre de Cris-
to, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu 
de Dios, reposa sobre vosotros. Así pues, que ninguno de vosotros tenga que 
sufrir por ser asesino, ladrón, malhechor o entrometido, pero si es por ser cris-
tiano, que no se avergüence, sino que dé gloria a Dios por este nombre. Porque 
ha llegado el momento de que el juicio empiece por la casa de Dios; pero, si no-
sotros somos los primeros, ¿cuál será el final de los que desprecian el Evange-
lio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y pecador? 
Así pues, que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, haciendo el bien, 
pongan también sus vidas en manos del Creador, que es fiel.

  Lectura del santo Evangelio según san Mateo (Mt 25,1-13)

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: «El reino de los cielos 
se parecerá a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del 
esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las 
lámparas, no se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas 
de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmie-
ron. A medianoche se oyó una voz: “¡que llega el esposo, salid a su encuentro!”. 
Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus 
lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de vuestro aceite, que se 
nos apagan las lámparas”. Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso no hay 
bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis”. 
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron 
con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las 
otras vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábrenos”. Pero él respon dió: “En verdad 
os digo que no os conozco”. Por tanto, velad porque no sabéis el día ni la hora».

Cripta de Santa Eulàlia, 
Catedral de Barcelona



 Col·lecta
Vós, Senyor, que heu volgut que la sang dels màrtirs fecundés les primeres lla-
vors de la predicació evangèlica sembrades a la nostra terra; feu que, els qui avui 
celebrem amb alegria el martiri de la verge santa Eulàlia, ens gloriem sempre 
de ser cristians i perseverem fins a la mort ferms en la fe. Per nostre Senyor 
Jesucrist.

 Pregària dels fidels
Introducció

Amb fe ardent, preguem Déu Nostre Senyor. Ell, que donà a santa Eulàlia la 
fortalesa dels màrtirs, escolta sempre els que l’invoquen amb fe.

•  Per l’Església, estesa fins als límits de la terra: que d’Orient a Occident il·lumi-
ni amb la llum de la fe la vida dels homes i dels pobles.

•  Per la nostra ciutat de Barcelona: que sempre tingui present les seves arrels 
cristianes i fonamenti el seu progrés, en els nostres dies, en el missatge de 
l’Evangeli.

•  Que santa Eulàlia vetlli per la nostra ciutat i pels seus habitants; pels respon-
sables de la gestió pública que s’hi duu a terme; pels que hi estan de pas i 
pels qui cerquen en ella un aixopluc per viure més dignament.

•  Que Barcelona sigui una ciutat acollidora amb els qui vénen de països llu-
nyans i sigui solidària en l’ajut que necessiten els qui viuen en obligada po-
bresa.

•  Que Barcelona sigui una ciutat on el conreu de les lletres i de les ciències 
estimuli tothom a estimar els valors de l’esperit.

•  Per nosaltres mateixos: que la nostra vida, gràcies a l’exemple i la interces-
sió de santa Eulàlia, doni davant tothom un clar i fidel testimoni de la fe cris-
tiana.

Conclusió

Escolteu-nos, Senyor, perquè confessem que la fe que portà santa Eulàlia fins 
el martiri és la fe que ara ha de portar la nostra pregària fins a la vostra pre-
sència, per tal que en vós trobin bona acollida i eficaç compliment. Per Crist 
Senyor nostre.

 Oració sobre les ofrenes
Que la celebració d’aquests sants misteris enforteixi, Senyor, la nostra fe i ens 
doni aquell coratge per confessar el vostre nom que féu admirable el testimoni 
de santa Eulàlia. Per Crist Senyor nostre.

 Postcomunió
Als qui heu concedit, Senyor, de menjar el pa de la vida i de beure el vi del vos-
tre Regne, doneu-los també com a santa Eulàlia la victòria en els combats d’a-
quest món, perquè puguin menjar de l’arbre de la vida que vós teniu preparat al 
paradís per als qui obtenen la victòria. Per Crist Senyor nostre.

 Colecta
Tú, Señor, que quisiste que la sangre de los mártires fecundase las primeras se-
millas de la predicación evangélica sembradas en nuestra tierra; haz que, los 
que hoy celebramos con gozo el martirio de la virgen santa Eulalia, nos gloriemos 
siempre de ser cristianos y perseveremos hasta la muerte firmes en la fe. Por 
nuestro Señor Jesucristo.

Oración de los fieles
Introducción

Con fe ardiente, oremos al Señor, Dios nuestro. Él, que dio a santa Eulalia la for -
taleza de los mártires, escucha siempre a quienes le invocan con fe.

•  Por la Iglesia, que se extiende hasta los confines del mundo: para que de Orien-
te a Occidente ilumine con la luz de la fe la vida de los hombres y de los pueblos.

•  Por nuestra ciudad de Barcelona: para que recuerde siempre sus raíces cristia-
nas y, en nuestros días, fundamente su progreso en el mensaje del Evangelio.

•  Para que santa Eulalia vele por nuestra ciudad y por sus habitantes; por los 
responsables de la gestión pública que se realiza en ella; por los que están 
de paso en nuestra ciudad y por los que buscan en ella un refugio para poder 
vivir con mayor dignidad.

•  Para que Barcelona sea una ciudad acogedora con los que vienen de países 
lejanos; que sea también solidaria en la ayuda que necesitan los que en ella 
viven con obligada pobreza.

•  Para que Barcelona sea una ciudad en la que el cultivo de las letras y de 
las ciencias ayude a todos sus ciudadanos a enriquecerse con los valores 
del espíritu.

•  Por nosotros mismos: para que nuestra vida, gracias al ejemplo y a la inter-
cesión de santa Eulalia, dé ante todos un luminoso y fiel testimonio de la 
fe cristiana.

Conclusión

Escúchanos, Señor, puesto que confesamos que la fe que condujo a santa Eu-
lalia hasta el martirio es la misma que ha elevado nuestras súplicas hasta tu 
presencia, confiando que las aceptes de buen grado y las lleves a su cumpli-
miento. Por Jesucristo nuestro Señor.

 Oración sobre las ofrendas
Que la celebración de estos santos misterios fortalezca, Señor, nuestra fe y nos 
conceda la valentía de confesar tu nombre que hizo admirable el testimonio de 
santa Eulalia. Por Cristo Señor nuestro.

 Postcomunión
A los que has concedido, Señor, comer el pan de la vida y beber el vino de tu 
Reino, concédeles también como a santa Eulalia la victoria en los combates de 
este mundo, para que puedan comer del árbol de la vida que tú tienes prepa-
rado en el paraíso para los que obtienen la victoria. Por Cristo Señor nuestro.

SOLEMNITAT�DE�SANTA�EULÀLIA � �VERGE�I �MÀRTIR

Santa Eulàlia ens mostra tres trets 
lluminosos. El nom seguit de verge i 
màrtir. 

Eulàlia vol dir la ben parlada. Era 
una noia amb el cap clar i el cor en-
cès i per això sabia expressar-se en 
un llenguatge pla i net, sense els 
solecismes d’alguns comunicadors 
i sense les paraules barroeres que 
l’embruten.

Era verge, fidel a un amor exclusiu 
a Déu i inclusiu de tots els germans. 

Segons l’Apocalipsi és verge la per-
sona —ell o ella— que estima i va-
lora tothom però no idolatra res ni 
ningú, per molt famós esportista 
o novel·lista o cantaire o guapa o 
santa que sigui. Només Déu adora-
ràs. 

La persona verge acompanya 
l’Anyell arreu on va i passa com ell 
fent el bé, amb una debilitat enco-
manadissa envers la gent margina-
da. I diu la veritat tal com la pensa 

sense dir mai cap mentida. Ni hi-
pocresia ni doble vida. Una perso-
na així —soltera o casada— té àni-
ma virginal.

Al temps de l’Eulàlia, i també al 
nostre, la virginitat és una opció va-
lenta, trencadora, pròpia de per-
sones lliures i responsa bles, amb 
prou pit com per anar contra el cor-
rent patriarcal d’aleshores i pan-
sexual d’ara. La verge cristiana des-
cobreix en el servei a Crist i a les 
persones un amor equiparable a 
l’esponsal.

Eulàlia era una de les verges pru-
dents de qui ens parla l’E vangeli. Es-

perava el nuvi per acollir- lo i acompa-
nyar-lo. Es portava l’oli, com diem. 
Sempre a punt per respondre ade-
quadament a cada situació. 

Màrtir. Eulàlia donà testimoni de 
la fe que vivia personalment. Avui 
que no és moda confessar- se cristià, 
Eulàlia ens recorda les paraules de 
sant Pere: És una sort ser marginat 
o ridiculit zat per ser cristià. Que cap 
de nosaltres no ho hagi de ser perquè 
és assassí o lladre o delinqüent o 
corruptor o corrupte. Si ha de sofrir 
per ser cristià, n’ha de donar gràcies 
a Déu. Vol dir que som seguidors de 
Jesús i signes de la seva presència.

COMENTARI

Eulàlia, verge i màrtir
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Lectura del libro del Eclesiástico (Eclo 15,15-20) 

Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás 
fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua, 
extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está 
la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefie ra. 
Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su po-
der y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen, y co-
noce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser im-
pío, y a nadie dio permiso para pecar.

Salmo responsorial (118)

R. Dichoso el que camina en la ley del Señor.

Dichoso el que, con vida intachable, / camina en la ley del 
Señor; / dichoso el que, guardando sus preceptos, / lo bus-
ca de todo corazón. R.

Tú promulgas tus mandatos / para que se observen exac-
tamente. / Ojalá esté firme mi camino, / para cumplir tus 
decretos. R.

Haz bien a tu siervo: viviré / y cumpliré tus palabras; / ábre-
me los ojos, y contemplaré / las maravillas de tu ley. R.

Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos, / y lo segui-
ré puntualmente; / enséñame a cumplir tu ley / y a guar-
darla de todo corazón. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Cor 2,6-10)

Hermanos: 
Hablamos de sabiduría entre los perfectos; pero una sabi-
duría que no es de este mundo ni de los príncipes de este 
mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una 
sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por 
Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de 
los príncipes de este mundo la ha conocido, pues, si la 
hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor 
de la gloria. Sino que, como está escrito: «Ni el ojo vio, ni 
el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha pre-
parado para los que lo aman». Y Dios nos lo ha revelado 
por el Espíritu; pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo 
profundo de Dios.

  Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
(Mt 5,17-37) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Os digo que 
si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fa-
riseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
  Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y 
el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: Todo el que 
se deja llevar de la cólera contra su hermano será proce-
sado. 
  Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”. Pero 
yo os digo: Todo el que mira a una mujer deseándola, ya 
ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo de-
recho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale per-
der un miembro que ser echado entero en la “gehenna”. 
Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, 
porque más te vale perder un miembro que ir a parar en-
tero a la “gehenna”. Se dijo: “El que repudie a su mujer, 
que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que si uno re-
pudia a su mujer —no hablo de unión ilegítima— la indu-
ce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada 
comete adulterio.
  También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No ju-
rarás en falso” y “Cumplirás tus juramentos al Señor”. Pe-
ro yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que 
es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni 
jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro 
un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que 
pasa de ahí viene del Maligno».

DIUMENGE�VI �DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre de Jesús fill de Sira (Sir 15,15-20)

Si tu vols, guardaràs els manaments: ets tu qui has de de-
cidir si et mantindràs fidel. Tens al davant foc i aigua: pren 
el que tu vulguis. L’home té al davant la vida i la mort: li do-
naran allò que voldrà. 
  La saviesa del Se nyor és gran; el Se nyor és molt pode-
rós i tot ho veu. Els ulls de Déu veuen el que ell ha creat; 
ell coneix tot el que fa cadascú. No mana a ningú que faci 
el mal ni autoritza ningú a pecar.

Salm responsorial (118)

R. Feliços els qui segueixen la llei del Se nyor.

Feliços els homes de conducta irreprensible, / que seguei-
xen la llei del Se nyor. / Feliços els homes que guarden el 
seu pacte / i busquen el Se nyor amb tot el cor. R.

Heu donat els vostres preceptes / perquè siguin observats 
fidelment. / Tant de bo que els meus camins no es des viïn / 
de guardar els vostres decrets. R.

Feu aquesta gràcia al vostre servent: / que visqui pensant 
en la paraula que heu donat. / Obriu-me els ulls i podré con-
templar / les meravelles de la vostra llei. R.

Mostreu-me el camí dels vostres decrets, / que el vull se-
guir fins al final. / Feu-me entendre la vostra llei, / que la vull 
guardar amb tot el cor. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 2,6-10)

Germans, als qui tenen una fe prou madura, sí que els en-
senyem una saviesa, però una saviesa que no és del món 
present ni dels dirigents, que estan a punt de ser destituïts, 
sinó la saviesa enclosa en el pla que Déu s’ha proposat, 
amagada fins ara, però que abans de tots els temps Déu 
ja tenia decidida, perquè sigui la nostra glòria. Cap dels 
dirigents del món present no l’havia coneguda, perquè, si 
l’haguessin coneguda, mai no haurien clavat a la creu el 
Se nyor de la glòria. Però, tal com diu l’Escriptura: «Cap ull 
no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit, ni el cor de l’home 
somniava això que Déu té preparat per als qui l’estimen», 
però a nosaltres, Déu ens ho ha revelat per obra de l’Esperit, 
ja que l’Esperit tot ho penetra, fins al més profund de Déu.

  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 5,17-37) (Versió abreujada)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: Jo us dic 
que si no sou més justos del que ho són els mestres de 
la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel.
  Ja sabeu que als antics els van manar: “No matis”, i tot -
hom que mati, serà reu davant el tribunal. Doncs jo us dic: El 
qui s’enfadi amb el seu germà, serà reu davant el tribu nal. 
  Ja sabeu que està manat: “No cometis adulteri”. Doncs 
jo us dic: Tothom que mira una dona amb mal desig, en el 
fons del cor ja ha comès adulteri. Per això, si el teu ull dret 
et fa caure en pecat, arrenca-te’l i llença’l; val més que es 
perdi un dels teus membres, i que no sigui llençat a l’infern 
tot el teu cos. I si la teva mà dreta et fa caure en pecat, ta-
lla-te-la i llença-la; val més que es perdi un dels teus mem-
bres, i que no sigui llençat a l’infern tot el teu cos.
  També està manat: “Si algú es divorcia de la seva dona, 
que li doni un document on consti el divorci”. Doncs jo us 
dic: Tothom qui es divorcia de la seva dona, fora del cas 
d’una unió il·legal, en fa una adúltera, i el qui es casa amb 
una repudiada, comet adulteri.
  També sabeu que als antics els van manar: “No trenquis 
els juraments”. I també: “Compleix tot allò que has jurat en 
nom del Se nyor”. Doncs jo us dic: No juris mai: ni pel cel, 
que és el tron de Déu, ni per la terra, que és l’escambell 
dels seus peus, ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran 
Rei, ni pel teu cap, ja que tu no pots ni fer tornar blanc o ne-
gre un sol cabell. Digueu senzillament sí, quan és sí, no, 
quan és no. Tot allò que dieu de més ve del Maligne».

Avui Jesús ens mostra quins són 
els valors que fan que el cristià si-
gui la llum del món i la sal de la 
terra. Primer proposa un criteri 
general: en tota llei, cal veure-hi 
quina és la seva intenció, trobar -
hi l’essencial sense deixar-se 
enxampar per la teranyina de la 
casuística. Jesús ens recorda: es-
timeu Déu el vostre Pare i feu allò 
que li plau. Estimeu el vostre ger-
mà i estalvieu-li qualsevol mal, 
des d’unes pessigolles importu-
nes fins a una punyalada mortal. 
Estimeu.

És així com Jesús recorda els 
manaments i els interpreta. «No 
mataràs». Respecta la vida, esti-
mant i respectant la persona. El 
qui arriba a matar físicament, ja 
l’ha mort abans afectivament, co-
vant l’odi, el menyspreu i l’insult. 
Cada parenostre que resem, ca-
da eucaristia que rebem prenem 
la responsabilitat de perdonar el 
qui ens ha ofès i de fer les paus 
amb aquell que tingui algun deu-
te pendent amb nosaltres.

«No cometis adulteri». Ho po-
dem dir d’una altra manera: res-
pecta l’amor: Amor, amb lletres 
grosses. El matrimoni no és per a 
persones immadures que es pre-
nen la relació home/dona com un 
joc de ninos i nines. Doncs no: Je -
sús continua proclamant: respec-
ta l’amor, respecta la persona, 
no la tractis com un objecte d’u sar 
i llençar. Seguint l’ensenyament 
és inconcebible allò que en diem 
violència de gènere. Som perso-
nes, no coses.

«Respecta la paraula». Respec-
ta’t tu mateix respectant la teva 
paraula. No cal jurar. Digues «sí 
quan és sí...». Avui n’hi ha molts 
que juren pel seu honor quan pre-
nen possessió d’un càrrec. Per 
la seva consciència. Va bé. Així 
s’estalvien prendre el nom de 
Déu en va. Però sabria tan greu o 
més que profanessin la paraula 
amb la mentida o amb promeses 
falses o amb notícies enganyo-
ses.

El Siràcida ens ve a dir: Estén 
la mà cap al foc o cap a l’aigua. 
Tens al teu abast la vida i la mort. 
Escull. L’Evangeli ens mostra la 
bona opció.

COMENTARI

Jo us dic:
estimeu
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dimarts 14 (12.30 h). Trobada amb 
capellans que acompanyen joves.

Dimecres 15 (9.30 h). Eucaristia a 
l’Escola Abat Oliba Spínola.

Dijous 16 (10 h). Reunió de la Congre-
gació per als Bisbes al Vaticà.

Diumenge 19 (13 h). Eucaristia a la par-
ròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina.

Actes
III Memorial Pere Tena de Pastoral Li-
túrgica. El CPL de Barcelona va atorgar 
aquest guardó en memòria del bisbe 
Pere Tena a Mons. Víctor Sánchez Es-
pinosa, arquebisbe de Puebla (Mèxic). 
Li serà lliurat el dijous 16 feb. (18 h), al 
Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231). 
Hi intervindran: Jaume Fontbona, pre-
sident del CPL; Gabriel Seguí, director 
de l’ISLB, sobre «La liturgia postconci-
liar en Latinoamérica», i el guardonat.

«Cridats a deixar un món millor». Dis-
sabte 18 feb. (9.45-19 h), 3a Jornada 
interdiocesana de Pastoral Juvenil per 

  Necesitamos un nuevo modelo de 
crecimiento económico. Todos es-
tamos implicados. Un crecimiento 
que vele por el bien de las personas, 
que las ayude a alcanzar su plenitud; 
un crecimiento que sea respetuoso 
y agradecido con la creación y en par -
ticular con nuestro planeta.
  Hermanos y hermanas, los gra-
ves problemas del hambre y los ma-
les ecológicos requieren nuestro 
compromiso. Estos retos nos lla-
man a un cambio de mentalidad que 
lleve a las personas, a la sociedad 
civil y a las administraciones públi-
cas a adoptar nuevos estilos de vi-
da.
  El objetivo que propone Manos Uni-
das es ambicioso: no se trata sólo 
de dar de lo que nos sobra e incluso de 
lo que necesitamos, sino también 
de ayudar a pueblos enteros, ahora 
excluidos o marginados, para que en-
tren en el círculo del desarrollo eco-
nómico y humano. 
  Cuando damos lo que tenemos, 
compartimos lo que somos, denun-
ciamos el sufrimiento y rezamos a 
Dios, estamos trabajando por la justi-
cia y por la paz.

 D
ire

ct
or

: 
R

am
on

 O
llé

 i 
R

ib
al

ta
 - 

Ed
ic

ió
: 
M

C
S

, 
c/

 B
is

be
 5

, 
0

8
0

0
2

 B
ar

ce
lo

na
; 
te

l. 
9

3
2

 7
0

1
 0

1
3
; 
fa

x 
9
3
2
 7

0
1
 3

0
5
; 
a/

e:
 in

fo
@

ar
qb

cn
.c

at
Ad

m
in

is
tr

ac
ió

: 
se

cr
et

ar
ia

m
cs

@
ar

qb
cn

.c
at

 - 
W

eb
: 
es

gl
es

ia
ba

rc
el

on
a.

ca
t 

- D
ip

. 
le

ga
l B

. 
3

0
2
8
-1

9
5
8
 - 

R
ea

lit
za

ci
ó:

 Im
pr

es
ió

n 
O

ff
se

t 
D

er
ra

, 
s.

l.

AGENDA

Un año más, este segundo domingo 
de febrero, Manos Unidas pone de re-
lieve una realidad dolorosa y vergon-
zosa de nuestro mundo del siglo XXI: 
el hambre.
  La campaña de este año tiene co-
mo lema: «El mundo no necesita más 
comida, necesita más gente compro-
metida». Dios ha creado el universo 
para que esté al servicio de toda la 
humanidad y todos sus miembros, 
de todas las generaciones, puedan 
vivir como personas. El Creador ha 
puesto a nuestra disposición todo lo 
que se necesita para poder prepa rar 
la mesa con un plato para todos, sin 
distinción. Sin embargo, estamos le-
jos de hacer realidad el plan de Dios 
por la injusta distribución de la rique-
za y por el abuso de los bienes de la 
creación.
  Actualmente 795 millones de per-
sonas sufren hambre en el mundo, 

según datos de la FAO. Juan Pablo II, 
en el año 1992, se refería a lo que co-
nocemos como paradoja de la abun-
dancia: «Hay comida para todos, pe-
ro no todos pueden comer, mientras 
que el despilfarro, el descarte, el con-
sumo excesivo y el uso de alimentos 
para otros fines están ante nuestros 
ojos.»
  Habiendo bienes suficientes para 
que todos puedan vivir razonablemen-
te bien, resulta que en la práctica a 
unos nos sobra mientras otros no tie-
nen lo mínimo para vivir. ¿Qué po-
demos hacer ante esta injusticia de 
la que somos corresponsables? De-
jémonos tocar el corazón. Dejémo-
nos inquietar. No tengamos miedo a 
que esta situación provoque en no-
sotros una cierta intranquilidad. De-
jemos que esta inquietud nos mueva 
a un cambio de actitudes en nuestra 
vida.

  Conviene relacionar el tema del 
hambre en el mundo con el de la paz 
y la justicia, por una razón muy sen-
cilla: porque la paz es fruto de la jus-
ticia y el hambre es una clamorosa y 
gravísima injusticia. Para luchar con-
tra el hambre hay que cuidar a la ma-
dre tierra para que pueda dar todo lo 
que, si la respetamos, puede ofrecer 
a todas las generaciones.
  La doctrina social de la Iglesia nos 
recuerda que no podemos disponer 
arbitrariamente de la tierra, some-
tiéndola sin reservas a nuestra vo-
luntad. ¡Cómo cambia nuestra vida 
cuando hacemos la experiencia de 
sentirnos colaboradores de Dios en 
la obra de la creación! Necesitamos 
superar la constante tentación de 
querer ser los dueños de la creación 
al margen de Dios. Esta actitud tarde 
o temprano provoca la rebelión de la 
naturaleza.

CARTA�DOMINICAL  † JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Comprometidos contra el hambre

a responsables de 
grups de joves, cate-
quistes, professors 
de secundària, mo-
nitors d’esplai... A 
l’alberg IN&OUT (c/ 
Major del Rectoret, 
2), al parc na tu ral 
de Collserola. Ens 

acompanyarà, entre altres, Albert 
Bosch, reconegut esportista d’aventu-
 ra, emprenedor i escriptor. Inscripcions: 
goo.gl/I8sjeu

VI Seminari d’estudi sobre el Catecu-
menat. «Completar la iniciació cristia-
na: adults que demanen la Confirma-
ció». Divendres 24 feb., de les 10.30 h 
fins havent dinat. Dirigit per Mn. Anto-
ni Vadell, vicari episcopal i delegat de 
Catequesi a Mallorca. Al Seminari Con-
ciliar (c/ Diputació, 231). Inscripció 
prèvia, fins al 20 feb.: t. 933 021 041, 
www.sic-catequesi.cat

ACTUEM! Per una cultura de solidaritat 
i inclusió amb les persones migrants i 
refugiades. Dissabte 18 feb. (18 h), 
concert solidari organitzat per les esco-
les de Jesuïtes Educació i altres ins-
titucions de la Companyia de Jesús de 
Catalunya. Al CCIB de Barcelona (Trian -
gle blau del Fòrum). Per a més informa-
ció: www.hospitalitat.cat. Si voleu, po-
deu fer la vostra aportació a: La Caixa 
ES49-2100-3205-1422-0046-7186.

Sopar dels Amics de Justícia i Pau. Di-
vendres 24 feb. (20 h), al restaurant Can 
Palou (c/ Montesa, 15 - Esplugues de 
Llobregat). Informació i inscripcions 
(abans del 20 de febrer): t. 933 176 
177, premsa@justiciaipau.org

Centre Passatge (c/ València 244, 4t). 
Dissabte 18 feb. (17.30 h), fòrum d’ac-
tualitat «InTerfaith building community», 
o «com crear família amb estrangers», 
amb Rozemarijn Vanwijnsberghe, coor-
dinadora I.T.OUCH’ —perquè les cultu-
res dialoguin (www.itouchalameda.com), 
amb testimonis de membres de l’e -
quip. A les 21 h, concert amb Coral Pas-
satge.

Guardianes de la Fe. Divendres 17 feb. 
(21 h), estrena d’aquest documental 
realitzat per set joves que l’agost de 
2015 van viatjar a Iraq per entrevistar 
un grup de cristians perseguits d’aquell 
país. A la Sala Phenomena (c/ Sant An-
toni M. Claret, 168). Amb l’assessora-
ment d’Ajuda a l’Església Necessitada. 
Compra d’entrades: goo.gl/F5COc8

Cursos
Facultat de filosofia de la URL. Matrí-
cula dels cursos del segon semestre, 
fins al 20 de feb.: Aula oberta i post-
grau d’especialització en Gestió del 

patrimoni cultural eclesiàstic. Més in-
formació: http://filosofia.url.edu

«Ciència i fe en diàleg». Curs 100% 
en línia. A partir del 7 de febrer, orga-
nitzat per la FTC, amb el patrocini del 
Pontifici Consell per a la Cultura del Va-
ticà. El curs vol ajudar els cristians a 
donar raó de la seva fe davant les pre-
guntes que poden sorgir des de la cièn-
cia (cas Galileu, evolució i creació...). In-
formació: www.CienciaiFeBCN.com

In memoriam
Mn. Josep M. de Lara 
Cam prodón. Morí a Bar-
celona el 2 de febrer. Va 
néixer el 21 de setem-
bre de 1927 i fou orde-
nat sacerdot a Roma el 
8 de desembre de 1954. 

Va servir les comunitats cristianes de 
Cerdanyola, Vilafranca del Penedès, 
Corbera de Llobregat, La Múnia, Cas-
tellet i Cànoves, i a Barcelona ciutat, 
Sant Ignasi de Loiola i la Mercè. Mn. La-
ra es va especialitzar en catequesi i fou 
professor de religió en diversos centres. 
La missa exequial es va celebrar el dia 
3 a la parròquia de la Purís-
sima Concepció i la va presi-
dir Mn. Ramon Corts, rector 
de la basílica.
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