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El servei del Papa 
que ens visitarà

E l 7 de novembre d’aquest any el papa Benet XVI vindrà a Bar-
celona per presidir la consagració del temple de la Sagrada
Família. A mesura que ens acostem a aquell dia, prenem ma-

jor consciència de la importància d’aquesta visita. I això per dues
raons. La primera i la més important, pel relleu religiós, social i me-
diàtic del Sant Pare i, la segona, pel relleu singularíssim de l’es-
glésia que el Papa consagrarà.

Celebrant la festa de Sant Pere i Sant Pau és molt convenient
presentar la missió que el papa Benet XVI realitza al servei de l’Es-
glésia estesa d’Orient a Occident, com a successor de Pere.

L’apòstol Pere fou un dels
primers cridats per Jesús i
sempre ocupa un lloc pree-
minent en els evangelis. Ell
encapçala les llistes dels
Apòstols; quan Jesús és a
Cafarnaüm, s’hostatja ordi-
nàriament a casa seva; en
els moments més solemnes
respon en nom de tots; el
missatge que els àngels de
la resurrecció de Jesús con-

fien a les dones fa una referència especial a Pere. No hi ha dubte
que aquesta primacia posa en relleu la missió especial que el
Senyor li confià a ell i als seus successors.

Pere ens diu clarament qui és Jesús: «Tu ets el Messies, el Fill
del Déu viu.» Jesús ens manifesta qui és Pere i la funció que Pere
i els seus successors tindran en l’Església: «Tu ets Pere. Sobre
aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes del reial-
me de la mort no li podran resistir. […] Tot allò que lliguis a la ter-
ra, quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà
deslligat al cel.»

E l ministeri de Pere prové de la voluntat de Jesús, que va voler
que el primer papa i els seus successors fossin instruments
a través dels quals l’Esperit Sant construeix i manté la unitat

de l’Església. Es tracta d’una unitat interna que consisteix en una
sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Senyor, i també de la unitat
externa, que significa la unió de cada Església particular amb el bis-
be que la presideix, i de l’Església universal amb el Papa.

Crist va constituir els Dotze a manera de col·legi o grup perma-
nent. Al seu davant va posar-hi Simó Pere, al qual confià la funció
de ser fonament visible de la unitat de l’Església; li’n lliurà les claus
i l’instituí pastor de tot el ramat. Així com per disposició del Senyor
sant Pere i els altres apòstols formen un sol col·legi apostòlic, de
semblant manera el romà Pontífex, successor de Pere, i els bisbes,
successors dels Apòstols, es troben units ells amb ells. D’aquesta
manera el col·legi expressa la varietat i la universalitat del poble de
Déu i alhora la unitat del ramat de Crist.

El Papa, com Pere, confirma els seus germans en la fe. El mi-
nisteri petrí ha fet efectiu sempre durant tota la seva existència la
promesa de Jesús. Viure en comunió de fe i d’amor amb el suc-
cessor de Pere enriqueix l’experiència creient dels cristians i es-
treny els llaços entre ells com a membres vius de l’Església. A la
vegada, engendra uns sentiments d’amor i de veneració que enri-
queixen l’eclesialitat personal i comunitària.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Dels pares aprenguérem 
a anomenar Déu Pare

Hi ha moments que afavoreixen la
reflexió i llegir el pas de Déu per
la pròpia vida i per la dels éssers

estimats. Així els succeí a uns pares
quan prepararen unes paraules per adre-
çar a la comunitat reunida entorn l’altar,
en un dia molt especial: «Avui volem com-
partir i fer-vos partícips de la nostra feli-
citat amb motiu de la primera comunió
del nostre fill. Han passat uns quants
anys des que ens casàrem i ens compro-
metérem a educar els fills en el camí de
Jesús. Hem tingut, sempre, molt present
una dita referent en la nostra família:
“Dels nostres pares aprenguérem a ano-
menar Déu Pare”. Sempre hem tingut
molt presents els que ens precediren i
ens han transmès el seguiment del Crist.
Aquesta dita sempre ens ha marcat com
a persones, com a matrimoni i com a pa-
res que volem mostrar el camí de l’Evan-
geli als nostres fills. Conscients, alhora,
que no ho podem fer sols, necessitem
de la nostra comunitat parroquial, neces-
sitem del nostre grup de matrimonis.

»Com a pares i cristians estem joiosos
que el nostre fill participi plenament del
cos i la sang de Jesús. Sabem que les difi-
cultats a partir d’ara seran altres, però
no ens falta esperança i confiança en l’a-
juda de Déu. Preguem perquè Déu ens
acompanyi a tots, especialment el nostre
fill, en aquest nou camí de plenitud amb

Jesús i que la força de l’Esperit l’ajudi a
ser un cristià compromès, que sàpiga
veure i viure els signes dels temps i cons-
truir el Regne de Déu arreu». 

Aquestes paraules pensades, reflexio-
nades i pregades ens apropen a la vivèn-
cia d’uns pares per a qui els sagraments
han estat fonament de la seva vida cris-
tiana. No han oblidat que en el moment
joiós de dir «Sí, vull, t’estimo» es van
comprometre a educar els fills que vin-
guessin en la seva fe. No han oblidat que
amb el baptisme oferien al fill el regal de
pertànyer a la comunitat dels creients en
un Déu amorós. No han oblidat que, mis-
sa rere missa, han comptat amb el su-
port de la seva comunitat parroquial, dels
germans en la fe. Quina pregària extra-
ordinària la d’aquests pares, tan plena
d’agraïment a tota la comunitat que els
ha acollit i ha acollit el fill amb fets i pa-
raules! Quina joia per aquest noi, de sa-
ber-se volgut, estimat i acompanyat per
aquesta comunitat, que ja era la seva
fins i tot abans de néixer! Aquests pa-
res ofereixen al seu fill un bonic full de
ruta, el millor mapa per no perdre’s: «Que
el Déu davant el qual han viscut sempre
els meus pares… beneeixi aquests nois.
Que en ells es perpetuï el meu nom i el
dels meus pares Abraham i Isaac» (Gn
48,15-16).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Millorar la comunicació a l’Església
◗◗ El passat 13 de maig es va reunir, a Lleida, el Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Co-
municació Social (SIMCOS), en el qual estan presents els delegats de comunicació de
cada un dels bisbats de Catalunya. En la reunió es varen fer diverses propostes per mi-
llorar el servei de la comunicació tant a cada bisbat com en el conjunt de les diòcesis
catalanes. En la foto, d’esquerra a dreta, Mn. Josep Torrente, secretari del SIMCOS i de-
legat dels MCS de Sant Feliu de Llobregat; Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de
Barcelona; Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida i president de la Comissió Episcopal de MCS,
de la CEE, i el Sr. Dídac Bertran, de l’arxidiòcesi de Tarragona, director del SIMCOS.
Abans de la reunió, en conversa amb els periodistes, Mons. Piris va dir que cal apar-
car el litigi amb el bisbat de Barbastre-Montsó sobre les obres del Museu de Lleida
i que ell ha demanat al Vaticà que declari els béns patrimoni de les dues diòcesis.

Amb motiu de la celebració de l’Any Maragall, iniciem la publicació d’alguns
dels seus pensaments sobre la fe i el compromís cristià

◗◗ Jo crec que la paraula és la cosa més meravellosa
d’aquest món perquè en ella s’abracen i es confonen
tota la meravella corporal i tota la meravella espiri-
tual de la naturalesa. Sembla que la naturalesa es-

merci totes les seves forces en arribar a produir l’home com a més alt sentit de si
mateixa; i que l’home esmerci tota la força del seu ésser en produir la paraula.

◗◗ Yo creo que la palabra es la cosa más maravillosa de este mundo porque
en ella se abrazan y se confunden toda la maravilla corporal y toda la maravi-
lla espiritual de la naturaleza. Parece que la naturaleza utilice todas sus fuer-
zas para llegar a producir el hombre como el más alto sentido de sí misma; y
que el hombre utilice toda la fuerza de su ser para producir la palabra.

(Elogi de la paraula, Barcelona, 15.10.1903)

El passat 16 de maig, milers de fidels varen
manifestar la seva comunió i solidaritat amb

Benet XVI, omplint la Plaça de Sant Pere

ANY MARAGALL



E l tema principal de les lectures litúr-
giques d’aquest diumenge és la vo-
cació. El fragment tret del primer lli-

bre dels Reis descriu la vocació d’Eliseu,
deixeble del profeta Elies. Quan Elies
llençà el seu mantell, símbol del carisma
profètic, sobre les espatlles del jove llau-
rador, l’estava convidant a participar en
la seva missió. L’última part de la carta
als Gàlates exhorta els fidels a viure en
llibertat, tret característic de la vocació
cristiana i, en fi, l’evangeli de Lluc ens
presenta tres breus escenes de vocació
que indiquen les condicions necessàries
per aquells que volen seguir Jesús.

Seguir Jesús és una opció radical i to-
tal. En primer lloc, cal deslligar-se de les

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 1a
setm.): Am 2,6-10.13-16 / Sl 49 /
Mt 8,18-22 �� dimarts: Ac 12,1-
11 / Sl 33 / 2Tm 4,6-8.17-18 /
Mt 16,13-19 �� dimecres: Am
5,14-15.21-24 / Sl 49 / Mt 8,
28-34 �� dijous: Am 7,10-17 /
Sl 18 / Mt 9,1-8 �� divendres:
Am 8,4-6.9-12 / Sl 118 / Mt 9,
9-13 �� dissabte: Ef 2,19-22 /
Sl 116 / Jn 20,24-29 �� diumen-
ge vinent, XIV de durant l’any (lit.
hores: 2a setm.): Is 66,10-14c /
Sl 65 / Ga 6,14-18 / Lc 10,1-
12.17-20 (o bé: 1-9). 

◗◗ Lectura del llibre dels Reis (1Re 19,16b.19-21)

En aquell temps, el Senyor digué a Elies: «Ungeix Eliseu, fill de Safat, d’Abel-
Mehulà, perquè sigui el teu successor com a profeta». Elies se n’anà, i trobà
Eliseu, fill de Safat, que llaurava amb dotze parelles de bous. Ell mateix guia-
va la dotzena parella. Elies va fer com si passés de llarg, i li tirà a sobre el
seu mantell de profeta. Eliseu deixà els bous, corregué darrera Elies i li digué:
«Vaig a besar el pare i la mare i vindré amb tu». Elies li digué: «Vés, torna a ca-
sa teva. Què t’he fet jo per impedir-t’ho?» Ell se’n tornà, prengué la parella de
bous, els matà, va coure la carn amb la fusta dels arreus, convidà la gent i se’ls
van menjar. Després se n’anà amb Elies i era el seu ajudant.

◗◗ Salm responsorial (15)

R. Senyor, heretat meva i calze meu.

Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi. / Jo dic: «Senyor,
ningú com vós no em fa feliç». / Senyor, heretat meva i cal-
ze meu, / vós m’heu triat la possessió. R.

Beneït sigui el Senyor que em dóna seny. / Fins a les nits
m’amonesta el meu cor. / Sempre tinc present el Senyor, /
amb ell a la dreta, mai no cauré. R.

El meu cor se n’alegra i en faig festa tot jo, / fins el meu cos
reposa confiat: / no abandonareu la meva vida enmig dels
morts, / ni deixareu caure a la fossa el qui us estima. R.

M’ensenyareu el camí que duu a la vida: / joia i festa a desdir
a la vostra presència; / al vostre costat, delícies per sempre. R.

◗◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Galàcia (Ga 5,1.13-18)

Germans, Crist ens ha alliberat de l’esclavatge i vol que
siguem lliures. Mantingueu-vos així. No us sotmeteu altra ve-
gada al jou de l’esclavatge. Vosaltres, germans, heu estat
cridats a ser lliures. Mireu només de no convertir la llibertat
en un pretext per a fer el vostre propi gust. Si us estimeu,
poseu-vos al servei els uns dels altres. Perquè la Llei es troba tota en un sol
precepte: «Estima els altres com a tu mateix». Però si us mossegueu i us devo-
reu mútuament, penseu que acabareu destruint-vos. Ara, doncs, us dic: Deixeu-
vos guiar per l’Esperit, i no satisfeu els capricis de la carn. Perquè la carn es
deleix contra l’Esperit i l’Esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten l’un contra
l’altre, per no deixar-vos fer allò que voldríeu. Si us deixeu conduir per l’Esperit,
no esteu subjectes a la Llei.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,51-62)

Quan s’acostaven els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, ell resol-
gué decididament d’encaminar-se a Jerusalem. Envià alguns que s’avancessin,
i ells, tot fent camí, entraren en un poblet de samaritans per buscar-hi allotja-
ment. Però la gent no el volgué rebre, perquè s’encaminava a Jerusalem. En
veure això, els seus deixebles Jaume i Joan li digueren: «Senyor, ¿voleu que ma-
nem que baixi foc del cel i els consumeixi?» Però Jesús es girà i els renyà. I se
n’anaren en un altre poblet.

Mentre feien camí algú li digué: «Us seguiré pertot arreu on anireu». Jesús
li respongué: «Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l’home
no té on reposar el cap».

A un altre, Jesús li digué: «Vine amb mi». Ell li contestà: «Senyor, permeteu-me
primer d’anar-me’n a casa, fins que hauré enterrat el meu pare». Jesús li diu:
«Deixa que els morts enterrin els seus morts, i tu vés a anunciar el Regne de Déu».

Un altre digué a Jesús: «Vinc amb vós, Senyor, però permeteu-me primer que
digui adéu als de casa meva». Jesús li respongué: «Ningú que mira enrere quan
ja té la mà a l’arada no és apte per al Regne de Déu».

COMENTARI

◗◗ Lectura del primer libro de los Reyes (1Re 19,16b.19-21)

En aquellos días, el Señor dijo a Elías: «Unge como profeta sucesor a Eliseo,
hijo de Safat, natural de Abel-Mejolá.» Elías marchó y encontró a Eliseo, hijo
de Safat, arando, con doce yuntas en fila y él llevaba la última. Elías pasó a
su lado y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, co-
rrió tras Elías y le pidió: «Déjame decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te
sigo.» Elías le dijo: «Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?» Eliseo dio la vuelta, co-
gió la yunta de bueyes y los mató, hizo fuego con los aperos, asó la carne y ofre-
ció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su
servicio.

◗◗ Salmo responsorial (15)

R. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; / yo digo al Se-
ñor: «Tú eres mi bien.» / El Señor es el lote de mi heredad
y mi copa; / mi suerte está en tu mano. R.

Bendeciré al Señor, que me aconseja, / hasta de noche
me instruye internamente. / Tengo siempre presente al Se-
ñor, / con él a mi derecha no vacilaré. R.

Por eso se me alegra el corazón, / se gozan mis entrañas, / y
mi carne descansa serena. / Porque no me entregarás a la
muerte, / ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de go-
zo en tu presencia, / de alegría perpetua a tu derecha. R.

◗◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los gálatas (Ga 5,1.13-18)

Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado.
Por tanto, manteneos firmes, y no os sometáis de nuevo al
yugo de la esclavitud. Hermanos, vuestra vocación es la li-
bertad: no una libertad para que se aproveche la carne; al
contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque to-

da la Ley se concentra en esta frase: «Amarás al prójimo como a ti mismo.»
Pero, atención: que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por
destruiros mutuamente. Yo os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis los
deseos de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra
la carne. 

Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cam-
bio, si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 9,51-62)

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó
la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros por delante. De camino,
entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo
recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discí-
pulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del
cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra
aldea.

Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adonde vayas.» Jesús le
respondió: «Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del
hombre no tiene donde reclinar la cabeza.» 

A otro le dijo: «Sígueme.» Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi pa-
dre.» Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a
anunciar el Reino de Dios.» 

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de mi fami-
lia.» Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no va-
le para el Reino de Dios.»

coses i dels lligams humans i materials.
En altres paraules, cal desinstal·lar-se,
alleugerir l’equipatge, reduir els accesso-
ris, quedar-se amb allò que és indispen-
sable. En segon lloc, la decisió de seguir
Jesús no es pot eternitzar. És a dir, la cri-
da del Senyor no admet tardança. Anun-
ciar l’Evangeli passa per damunt de tot,
fins i tot per damunt d’allò que conside-
rem com a més sagrat en aquest món.
En tercer lloc, cal abandonar definitiva-
ment el passat sense nostàlgia ni som-
nis utòpics. El deixeble no ha de preocu-
par-se per allò que ha deixat enrere sinó
pel futur que se li obre al davant.

La vocació cristiana és, doncs, un
trencament sovint dolorós amb els hà-

bits adquirits, les aliances pactades i
amb una vida de comoditat i plaer. Per
això, la vocació cristiana implica renún-
cia i distància dels béns materials,
dels afectes massa possessius, de la
indecisió, de la superficialitat. La voca-
ció cristiana és dinamisme i lliber tat.
Mai tancats en nosaltres mateixos, si-
nó oberts als altres. Mai desganats i
peresosos, sinó treballadors incansa-
bles. Mai aburgesats i autosuficients,
sinó responsables i humils, sempre
disposats al ser vei. Mai enlluernats
pels falsos ídols, sinó enamorats del
Senyor.

Dra. Núria Calduch-Benages

Segueix-me
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DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY

Faç del Crist, fragment d’una pintura 
d’El Greco. Col·lecció particular, Madrid 
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Del 6 al 8 d’agost, la Casa
d’Espiritualitat del Miracle
(Solsonès) tanca el curs 2009-

2010 del cicle Natura i Espiritualitat,
que comença a la tardor i acaba a
l’estiu —seguint el calendari agrícola.
Durant dos dies treballaran l’estiu, 
«un temps en què tot convida a
l’extraversió, temps de collita i d’acció
de gràcies, temps de festa i d’alegria;
temps també d’aplegar provisions per al
futur», afirma el P. Ramon Ribera-Mariné,
director de la Casa d’Espiritualitat del
Miracle i organitzador del cicle. 
Entre les activitats programades: 
una caminada, una ponència sobre
l’estiu i els seus símbols, moments 
de pregària i un cinefòrum. Les places
són limitades (973 480 002 /
casespi@santuarielmiracle.com).

Què representa aquesta experiència?
Ens afermem en el que fou la nostra
intuïció primera, i que ja veien els
antics, entre ells els pares de l’Església:
la percepció de la Natura com a mestra
de vida. Al batec de cada una de les
estacions, que és com estructurem el
taller, es realitza com treball
d’interiorització, de manera que les
persones canvien, maduren, podríem
dir, molt més del que pensàvem.
Tanmateix és obvi, ja que amb elles 
un entra en equilibri amb allò de més
profund que té de si, en tant que 
un mateix és també Natura.

Es compleixen les expectatives dels
que viuen el taller?
Per a molts, amb escreix, ja que
representa d’alguna manera un canvi
d’orientació en la percepció vital.
Aquest va ser un dels temes de 
l’aplec general que vàrem fer la
passada Pentecosta. Constatàvem
tots, cadascú segons el seu tarannà, 
com emmirallar-se amb la Natura, 
viure en comunió amb ella, que és 
el que de diverses maneres facilita el
taller de Natura i Espiritualitat, 
ajuda al creixement profund, 
a ser més un mateix, a unificar-se,
malgrat les aparents contradiccions.

Natura, espiritualitat i fe. 
Quina relació s’estableix?
Tot i que la proposta no és directament
confessional, i que l’única condició 
que es demana als participants 
és l’obertura d’esperit, 
molts descobreixen la Natura com 
una mediació privilegiada de Déu, 
un lloc de veritable teofania, en el 
qual malgrat les alternances de goig i
de dolor —perquè la Natura és això—,
d’expansió i de replegament, hi regna
una profunda harmonia. I amb ella, 
la lloança al Creador de tot.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ RAMON RIBERA-MARINÉ

ENTREVISTA

Natura,
espiritualitat i fe

27. c Diumenge XIII durant l’any.
Sant Ciril d’Alexandria (370-444), bis-
be i doctor de l’Església; mare de Déu
del Perpetu Socors, patrona de la se-
guretat social i del cos de sanitat;
sant Ladislau, rei hongarès; sant Zoi-
le, mr.; beat Tomàs d’Orvieto, rel. ser-
vita.

28. Dilluns. Sant Ireneu (s. II), bisbe
de Lió i mr., deixeble de Policarp d’Es-
mirna; sant Pau I, papa (757-767);
sant Argimir, monjo i mr.; santa Mar-
cel·la, mr.

29. Dimarts. Sant Pere (o Quefes), de
Betsaida, i sant Pau (o Pol), de Tars,
apòstols, puntals de l’Església (s. I);
santa Maria, mare de Joan-Marc; sant
Cir, bisbe de Gènova.

30. Dimecres. Sants protomàrtirs de
Roma, en temps de Neró (s. I); sant

Marçal de Llemotges, bisbe; santa
Emiliana, vg.

1. Dijous. Sant Domicià, abat; sant
Aaró o Aaron, germà de Moisès i pri-
mer sacerdot de l’antiga aliança (s. XIII

aC); santa Elionor (Leonor), mr.

2. Divendres. Sants Procés i Martinià,
mrs.; sants Bernadí Realino, Joan-
Francesc Regis i Francesc Gerónimo,
i els beats Julià Maunoir i Antoni Bal-
dinucci, prev. jesuïtes i mrs. 

3. Dissabte. Sant Tomàs, anomenat
Dídim (el Bessó), apòstol, venerat a
Edessa (s. VI); Sant Heliodor, bisbe;
sant Jacint, cambrer imperial mr.; sant
Lleó II, papa (sicilià, 682-683); beata
Maria Anna Mogas Fontcuberta, vg. (de
Corró de Vall, les Franqueses del Va-
llès, 1827-1886), fund. Franciscanes
Missioneres de la Mare del Diví Pastor.

SANTORAL

Les parròquies i els moviments, so-
bretot si tenen a sota una bona
temperatura familiar, poden ser el

microclima per al creixement de la fe.
Tindríem una visió de futur segons la
qual el cristianisme no té perquè as-
segurar-se una majoria absoluta ni tan

sols àmplia, però és capaç de crear minories signifi-
catives enmig d’una societat en part creient i en part
no creient.

Per dir-ho en els termes d’avui, la fe dels cristians
situada en la comunitat de l’Església i alimentada per
les comunitats immediates a la persona (parròquies i
moviments) seria una fe sostenible i, sobretot, una fe
expansiva, capaç d’evangelitzar l’entorn si té la sufi-
cient arrel de pregària i el suficient creixement d’obres
d’amor i servei als altres, com per fer-se significati-
vament present en el nostre món.

Molta gent es fa avui la pregunta: Hi haurà fe en el
futur? Déu ho sap. L’Evangeli de Lluc també la plante-

El futur de la fe
ja explícitament: «El Fill de l’home, quan vingui, trobarà
fe a la terra?» (Lc 18,8). Pau, en una de les seves car-
tes, diu: «Els jueus demanen prodigis (semeia) i els
grecs cerquen saviesa, però nosaltres prediquem un
Messies crucificat, que és escàndol per als jueus i per
als grecs una follia. Però és poder i saviesa de Déu
per a tots els qui són cridats» (1Co 1,22-23). La fe és
exactament deixar-se dur per la força i la saviesa de
Déu que, per l’impuls de l’Esperit és oferta a tots.

L’Esperit Sant és qui desvetlla la fe dels creients i
la fa fresca, robusta i actuant, tot i que sigui petita com
un gra de mostassa. Doncs bé: qui pot posar barreres
a l’acció de l’Esperit? Qui podrà negar una onada mís-
tica als homes i les dones del segle XXI? No està en les
nostres mans saber el futur de la fe, però encara
menys està en les nostres mans tancar els camins
d’aquest futur, ja que pertanyen a la follia de Déu, més
sàvia que la saviesa humana.

Josep M. Rovira Belloso
(La fe cristiana en la societat actual, Edicions 62)

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

Segunda paternidad
y maternidad

Las encuestas que
se han realizado con-
firman que los abue-

los valoran la compañía
de sus nietos, sobre to-
do si son pequeños. Mu-
chas abuelas afirman
haber sentido mayor ale-

gría por el nacimiento de sus nietos que
cuando ellas fueron madres. Asimismo,
para muchos hombres mayores, la función
de abuelo puede ser especialmente signi-
ficativa porque permite superar mejor las
consecuencias negativas de la jubilación y
representa una segunda oportunidad para
corregir errores u omisiones que cometie-
ron en relación con sus hijos. Un refrán
dice: «La situación profesional nos lleva
a la jubilación. La situación de abuelo nos
la toma».

Estas segundas maternidades y pater-
nidades imprimen un sello especial en las
personas mayores. Importante es reseñar
que los abuelos, hoy por hoy, tienen un re-
levante papel en la cadena de la transmi-
sión de la fe a los nietos, «transmiten valo-
res perennes a las nuevas generaciones»,
según palabras del secretario de Estado
del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone,
pues son ellos, los abuelos, quienes ense-
ñan a los nietos las oraciones y la Historia
Sagrada… que quizá sus padres ya olvi-
daron.

Las relaciones entre abuelos y nietos tie-
nen un marco específico que las distingue
de las relaciones entre padres e hijos, esa
distancia generacional puede facilitar el es-
tablecimiento de relaciones más libres. Ni
los abuelos tienen la misma responsabili-
dad sobre los nietos que los padres sobre
los hijos, ni los nietos sienten la necesidad
de rebelarse contra los abuelos.

A los abuelos, en general, les satisface
mucho colaborar en la educación de sus
nietos. No les satisface en absoluto cuan-
do los hijos los consideran simplemente
un recurso para librarse de los hijos y los
utilizan como simples cuidadores de los nie-
tos, sin valorar la labor que con ellos pue-
den realizar.

Dr. Paulino Castells
(Queridos abuelos, Ediciones Ceac, 

Barcelona 2010)

QUERIDOS ABUELOS

Manuel Lozano Garrido, vivía enfrente del Instituto
de Linares. Un profesor animaba a los estudian-
tes para que lo visitaran, porque podían hacerle

bien. Lolo estuvo sentado en una silla de ruedas, para-
lítico y con grandes dolores, durante 28 años. No obs-
tante estaba siempre alegre. Fue beatificado el 12 de ju-
nio. Aquellos jóvenes que lo visitaban, han afirmado que:
—«Al subir las escaleras de un tercer piso, sin ascen-

sor, lo hacíamos con cierto temor… después, las ba-
jábamos contentos, saltando y cantando.» 

—«Entrábamos con recelo y salíamos con nuevo vigor.»
—«Llegábamos con aprensión y partíamos con ganas.» 
—«Creía que iba a ayudarlo y él me ayudaba a mí.»
—«Pensaba animarlo y era yo quien recibía ánimos de él.»
—«Iba a confortarlo y era él quien me confortaba a mí.»
—«Los únicos problemas de que se hablaba eran los míos, los de él no

existían. Si alguna vez hablaba de sus problemas era en tono jocoso.»

Lolo era de un trato dulce y amable. Con sólo verlo alegre y contento
daba confianza, ayudaba, iluminaba la mente y calentaba el corazón.
Lolo fue un hombre de Dios. Por eso atraía, sobre todo, a los jóvenes.

J. M. Alimbau

Lolo y los jóvenes
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PALABRA Y VIDA

No cabe duda que esa primacía pone de relieve la misión
especial que el Señor le confió a él y a sus sucesores.

Pedro nos dice claramente quién es Jesús: «Tu eres el
Mesías, el Hijo del Dios vivo.» Jesús nos manifiesta quién
es Pedro y la función que Pedro y sus sucesores tendrán
en la Iglesia: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edifica-
ré mi Iglesia, y el poder del abismo no la hará perecer.
[…] Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y
lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.»

El ministerio de Pedro procede de la voluntad de Je-
sús, que quiso que el primer papa y sus sucesores fue-
sen instrumentos a través de los cuales el Espíritu Santo
construye y mantiene la unidad de la Iglesia. Se trata
de una unidad interna que consiste en una sola fe, en un
solo bautismo, en un solo Dios y Señor. Y también de
la unidad externa que significa la unión de cada Iglesia
particular con el obispo que la preside, y de la Iglesia uni-
versal con el Papa.

Cristo constituyó a los Doce a manera de colegio o
grupo permanente. Al frente puso a Simón Pedro, a quien

E l 7 de noviembre de este año el papa Benedicto XVI
vendrá a Barcelona para presidir la consagración
del templo de la Sagrada Familia. A medida que

nos vamos acercando a aquel día, tomamos mayor con-
ciencia de la importancia de esta visita. Y esto por dos
razones. La primera y la más importante, por el relieve
religioso, social y mediático del Santo Padre y, la segun-
da, por el relieve singularísimo de la iglesia que el Papa
consagrará.

Celebrando la fiesta de San Pedro y de San Pablo es
muy conveniente presentar la misión que el papa Bene-
dicto XVI realiza al servicio de la Iglesia extendida de O-
riente a Occidente, como sucesor de Pedro.

El apóstol Pedro fue uno de los primeros llamados
por Jesús y ocupa siempre un lugar preeminente en los
evangelios. Encabeza las listas de los apóstoles; cuando
Jesús se encuentra en Cafarnaún, se aloja en su casa; en
los momentos más solemnes responde en nombre de to-
dos; el mensaje que los ángeles de la resurrección con-
fían a las mujeres hace una especial referencia a Pedro.

confió la función de ser el fundamento visible de la uni-
dad de la Iglesia; le entregó las llaves y le instituyó pas-
tor de todo el rebaño. Así como por disposición del
Señor, san Pedro y los otros apóstoles forman un solo
colegio apostólico, de manera semejante el romano
Pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de
los Apóstoles, se hallan unidos entre sí. De esa forma el
colegio expresa la variedad y la universalidad del pue-
blo de Dios y a la vez la unidad del rebaño de Cristo.

El Papa, como Pedro, confirma a sus hermanos en la
fe. Durante toda su existencia el ministerio petrino ha
hecho efectiva siempre la promesa de Jesús. Vivir en
comunión de fe y de amor con el sucesor de Pedro enri-
quece la experiencia creyente de los cristianos y estre-
cha los lazos entre ellos como miembros vivos de la Igle-
sia. A la vez, engendra unos sentimientos de amor y de
veneración que enriquecen la eclesialidad personal y co-
munitaria.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

El servicio del Papa que nos visitará

A G E N D A

amb Josep Rambla, S. Torres, P. Vidal
(jesuïtes), A. Pitarch (seglar), J. Rodado
(capellà), J. M. Vallejo (caputxí), en forma
personalitzada. Del 21 al 30 amb David
Guindulain, sj (català). Mes d’agost. De
l’11 al 20 amb Jordi Font, Àlvar Sànchez,
sj, i M. Valls, rjm, personalitzats. Del 21 al
30 amb Dario Mollà, sj (castellà). Mes de
setembre. Del 21 al 30 amb Avelino Fer-
nández, sj (castellà). Inscripcions: Cova de
Manresa, tel. 938 720 422 i recepcio@
covamanresa.cat.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Setmana Catequètica. Organitzada per
les Delegacions Diocesanes de Cateque-
si de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i
Terrassa del 12 al 16 de juliol a l’edifici
del Seminari Conciliar de Barcelona (c/
Diputació 231). Cal inscriure’s abans del
dilluns dia 5 a la Delegació de Barcelona.
Tel.: 934 541 898, fax: 933 232 537 o
ddcatequesi5104@arqbcn.org. 
Església Sant Gaietà-P. Teatins. Dilluns
28 juny (21.30 h), concert del Fòrum
Vocal i Vicenç Prunes. Obres a cor i pia-
no. Piano sol: Haydn, Schubert, Schu-
mann, Fauré i Rossini (c/ Consell de
Cent 293).
Amics del pare Pio de Pietrelcina. Pregà-
ria i reunió dirigida per fra Valentí Serra,
caputxí, dilluns 28 juny (18.15 h). Parrò-
quia de la Concepció (c/ Llúria 70).
Concert del carilló del Palau de la Gene-
ralitat. Temes lleugers de J. Courter, J.
Lennon, P. McCartney, etc. Diumenge 4
de juliol (12 h).
Conesti. Peregrinació a Lourdes els dies
24, 25 i 26 de setembre, preus econò-
mics, places limitades, tel. 650 810 933.

◗ BREUS

XXVIII Premio Mundial Fernando Rielo
de Poesía Mística. Lo obtuvo el sacer-
dote salesiano Rafael Alfaro con el libro
Hora de la tarde, poemario inspirado en
el verso «A la hora de la tarde, te exami-
narán del amor», de san Juan de la Cruz.
El pasado 25 de mayo fue presentado en
el Centro Cultural Nuevo Inicio del Arzo-
bispado de Granada.
En record del beat Pere Tarrés. El dijous
27 de maig, festa de Jesucrist Gran Sa-
cerdot per Sempre, es celebrà l’eucaris-
tia a l’església de Sant Vicenç de Sarrià,
amb especial record del beat Pere Tar-
rés. L’església celebra la festa d’aquest
beat el dia 30 de maig, data del seu nai-
xement l’any 1905. Enguany el 30 de
maig era diumenge, solemnitat de la San-
tíssima Trinitat, i per això la celebració
fou el dia 27. Presidí l’eucaristia Mons.
Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barce-
lona, acompanyat de Mn. Manuel Valls,

rector de St. Vicenç de Sarrià; de Mn. Fran-
cesc Raventós, postulador de la causa de
canonització del Dr. Tarrés; i de Mn. Josep
M. Turull, rector de Seminari. Molts semi-
naristes varen participar d’aquesta cele-
bració sacerdotal. 

Cent cinquanta anys d’una escola cristia-
na. El divendres 28 de maig passat el Sr.
cardenal Martínez Sistach presidí una ce-
lebració eucarística per a la comunitat
educativa de l’Escola de l’Infant Jesús,
que celebra els seus 150 anys d’activitat.
Aquest col·legi, situat al carrer Avenir 19,
de Barcelona, està gestionat per les Reli-
gioses de l’Infant Jesús, més conegudes
com les Dames Negres, pel vestit de color
negre que portaven en els seus inicis.

◗ CURSETS

Camino de perfección, de santa Teresa
de Jesús. A cargo del P. Secundino Castro,
ocd, de la Universidad Pontificia de Comi-
llas (Madrid). Del 21 al 27 de julio en Mar-
tí Codolar (Barcelona). Información: Salo-
mé Guerris, teléfonos 937 264 273 o 610
297 588.

◗ PELEGRINATGES 

Camino de Santiago. Barcelona - Sarria -
Santiago de Compostela (113 Km) del 2 a
l’11 d’agost. Organitza: Grup de Joves Es-
pai Cultural de la parròquia de la Concep-
ció (c/ Aragó 299). Data límit d’inscripció:
25 de juliol. Preu aproximat 360 ¤. Informa-
ció: tel. 934 576 552.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Vuit dies d’Exercicis a la Cova de Sant Ig-
nasi. Mes de juliol. De l’1 al 10 amb Car-
los Domínguez, sj (castellà). De l’11 al 20

A la nostra diòcesi està introduïda la causa de beatificació de la Rosa Deulofeu i González,
que fou delegada de Pastoral de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona i de la qual mol-
tes persones conserven una memòria entranyable. Entre aquestes persones excel·leix el
seu pare, Joan Deulofeu, que ha acceptat la petició d’aquesta publicació de redactar uns
breus escrits sobre els records que conserva de la seva filla. Li agraïm molt la seva ama-
bilitat amb aquesta publicació i amb els lectors i les lectores.

1. El darrer Parenostre

L ’últim dia de vida de la nostra estimada Rosa, a l’habitació de
l’hospital de Barcelona, el meu fill va resar en veu alta el Pare-
nostre; ella el seguia mentalment i en dir amb veu alta amén,

va tancar els ulls. Ja no els tornaria a obrir.
L’habitació es va anar omplint de familiars i amics. Recordo les

paraules de l’amic Josep M. Cullell «No sempre tenim ocasió de veu-
re morir una santa». Ella respirava molt a poc a poc, el seu cosí Jau-
me li va posar a les mans el Sant Crist que ella va tenir sempre a la

tauleta, al seu costat. L’agonia li durà fins a les sis i deu de la tarda, que va deixar de res-
pirar. Jo recordava les paraules de l’evangeli a la mort de Jesús: «Inclinà el cap i va lliu-
rar l’esperit». La meva dona i jo li vam fer l’últim petó i jo, amb veu alta i trencada pel plor,
vaig dir: «Dono gràcies a Déu per haver tingut una filla com la Rosa».

Quan l’endemà de Reis se celebraren a la parròquia de Sant Agustí les seves exèquies,
en finalitzar la Santa Missa, vaig pujar a l’altar per donar les gràcies i vaig dir: «Ploro però
no estic trist». Vaig dir aquestes paraules perquè entenia que jo també havia de donar tes-
timoni de fe i sobretot d’esperança.

Sóc conscient que no tinc capacitat ni coneixements per escriure al Full, però si he ac-
ceptat l’amable invitació de la direcció del Full Dominical és perquè continuo pensant
que haig de donar testimoni del que va ser la vida de la Rosa, que sense perdre mai l’a-
legria ni la il·lusió de viure va estar totalment confiada en Crist. I tampoc puc oblidar el que
per a ella representava aquest Full, fins i tot en la seva darrera nit, en preguntar-li jo
«Que no dorms?», em va respondre: «No, però estic pensant en el comentari de l’evange-
li i em sembla que ja el tinc resolt». Prova evident de fins a quin punt s’estimava ella el Full
Dominical.

Joan Deulofeu

PREPAREM LA VISITA
DEL SANT PARE

2. Mons. Joan Piris, bisbe
de Lleida: «Hem d’estar

atents a allò que ens digui»

«Davant la notícia de
la visita del Sant Pare
a Barcelona per con-
sagrar el temple de la
Sagrada Família, crec
que hem d’estar molt
atents a allò que ell
ens digui. Crec que seria bo fer unes
catequesis sobre el ministeri petrí (és
a dir, el que té el Sant Pare com a bis-
be de Roma i successor de sant Pe-
re). Les Esglésies locals de Catalunya
mirem cap a Roma amb respecte i ve-
neració, perquè sant Pere i sant Pau
varen ser allí.

»La disminució de la pràctica domi-
nical es nota més a Catalunya que no
en altres llocs. Però tota debilitat es
pot viure com un fracàs o com una
possibilitat d’evangelització. Estem vi-
vint un canvi d’època; hi ha una ge-
neració nova que ha tingut una edu-
cació molt diferent de la d’abans, i
culturalment allò catòlic s’està subs-
tituint per unes litúrgies seculars. Tan-
mateix, la gent segueix essent religio-
sa a la seva manera. Això és preocu-
pant, però a la vegada és un repte.
Ara potser som menys en nombre, pe-
rò es va més a fons en l’Evangeli. Com
hem d’evangelitzar? En això hem de
millorar força.

»També em preocupa que no hi ha-
gi un clergat de recanvi, perquè l’ac-
tual ja és gran. Del centenar de sa-
cerdots diocesans de Lleida, només
set són menors de 40 anys, i dos
d’ells són estrangers, encara que es
van ordenar aquí.»

(Traduït de les declaracions a la periodista
Maria Paz López, La Vanguardia, 16/05/2010) 

ROSA DEULOFEU EN EL MEU RECORD


