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Pujar a Jerusalem

E l Diumenge de Rams comença la Setmana Santa. Els cristians
acompanyem Jesús que va pujar a Jerusalem. El camí cap a Jeru-
salem va portar el Senyor a la seva passió, a la seva mort i a la se-

va resurrecció. És el que commemorem aquests dies sants. Aquests es-
deveniments històrics han incidit fortament en la vida de la humanitat,
especialment del nostre occident.

Jesús va fer aquest camí cap a Jerusalem acompanyat dels seus
deixebles. I mentre caminaven des de molt lluny anava explicant-los en
què consistia anar a aquella ciutat santa. «Llavors començà a ense-
nyar-los que calia que el Fill de l’home patís molt i fos rebutjat pels an-
cians, pels grans sacerdots i pels escribes, fos mort i, després de tres
dies, ressuscités. I els ho deia ben clarament.»

Davant d’aquest anunci de Jesús hi ha la reacció de Pere que venia a
sintetitzar la de tots els altres apòstols: «Aleshores, Pere, pensant-se

afavorir-lo, es posà a reprendre’l.»
És el rebuig innat a la creu, a la
mort, al fracàs humà. És enten-
dre la vida i l’obra del Messies
en clau únicament d’èxits, de re-
surrecció. Tanmateix Jesús rei-
terà el seu anterior ensenyament
sobre el que succeiria a Jerusa-
lem, va renyar Pere i li digué: «Fuig
del meu davant, Satanàs, per-
què els teus sentiments no són
els de Déu, sinó els dels homes.»
L’amenaça més perillosa per a

l’Església i per als cristians és el rebuig de la creu de Crist.
A mesura que anaven caminant cap a Jerusalem, el Senyor reiterà la

mateixa catequesi sobre la seva mort i resurrecció, i, davant les reac-
cions d’incomprensió per part dels deixebles, Jesús els donà aquests
ensenyaments que són cabdals per a la vida cristiana, que significa se-
guir el Senyor en el camí cap a Jerusalem. Els digué: «Si algú vol ser el
primer, es farà el darrer i servidor de tots», i també: «El qui vulgui arribar
a ser gran entre vosaltres serà el vostre servent, i el qui vulgui ser el pri-
mer entre vosaltres serà esclau de tots; com també el Fill de l’home, que
no ha vingut a ser servit sinó a servir i donar la vida en rescat per a
una multitud.»

Sant Pau va entendre molt bé el misteri de la creu com a font de sa-
viesa i de vida. Es dirigeix als cristians de Corint amb aquestes pa-
raules: «Mentre que els jueus demanen prodigis i els grecs volen

saviesa, nosaltres prediquem un Messies crucificat, escàndol per als
jueus i niciesa per a les altres nacions; però per als qui han rebut la vo-
cació, un Messies que és poder i saviesa de Déu.»

La creu és el signe de la identitat cristiana. És abominada per molts,
però continua atraient milers i milers de creients que es postren per ado-
rar qui, sense deixar de ser Déu, va voler salvar els homes. La creu es
va conver tir en el signe definitiu de l’amor fidel de Déu a tots nosal-
tres.

El camí cap a Jerusalem portà al Calvari. En la creu del Calvari el do-
lor i la mort s’abracen amb l’amor i la vida. Qui en aquest món no ha so-
fert mai, no sap pas què vol dir estimar. Hi ha una simbiosi profunda i
íntima entre dolor i amor. La creu de Crist ens fa entendre el veritable
sentit del dolor i del sofriment que acompanya la vida de tots els homes
i dones. Claudel ha dit que «Déu no va venir a la terra per suprimir el
sofriment, sinó per omplir-lo de la seva presència; una presència que,
sorprenentment, és amor infinit». Davant el misteri del mal i del sofri-
ment, la contemplació de Jesucrist clavat a la creu dóna llum per poder
entendre amb pau i profunditat aquest punyent misteri present en tota
persona humana.

Tanmateix el camí cap a Jerusalem no va acabar en el Calvari. Jesús
morí en la creu, però ressuscità. Aquesta és la victòria definitiva que
venç el mal, el sofriment i la mort.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Iniciatives de solidaritat 
davant la crisi

E l cardenal Lluís Martínez Sistach
va tenir paraules molt elogioses
davant del Consell Pastoral de la

diòcesi per les nombroses iniciatives
d’ajuda que les parròquies i altres ins-
titucions fan en favor de les persones
que pateixen les conseqüències de la
crisi econòmica a l’Arquebisbat de Bar-
celona. 

«Us agraeixo tot el que feu —va dir
el Cardenal— per aplicar el segon ob-
jectiu del Pla Pastoral de la nostra diò-
cesi. Aquest objectiu ens demana de
Créixer en la solidaritat enmig de la cri-
si econòmica. I podem dir que així s’es-
tà fent davant de tantes conseqüèn-
cies negatives de la crisi econòmica, i
hem de donar-ne gràcies a Déu.»

El doctor Martínez Sistach pronun-
cià aquestes paraules davant dels
membres del Consell Pastoral Dioce-
sà, laics en la seva gran majoria, que
es reuniren el matí del passat dissab-
te als locals del Seminari Diocesà.

Abans de les paraules del Cardenal
es varen escoltar una trentena d’inter-
vencions en les quals es va informar

de les iniciatives de les parròquies, co-
munitats i escoles.

La majoria de parròquies i la Càritas
de l’arquebisbat estan intensificant els
serveis de caire social per ajudar les
víctimes de la crisi en les necessitats
de menjar i vestir-se. Moltes distribuei-
xen aliments, facilitats, de vegades, per
la Fundació Banc d’Aliments. En d’al-
tres funcionen o tornen a funcionar els
robers, que ofereixen roba reciclada.
Un grup de voluntaris del barri de Sant
Andreu promou també un servei de re-
forç escolar per a nens i nenes. L’arxi-
prestat de Les Corts lliura a les famí-
lies necessitades uns vals amb els
quals poden fer una compra per 30 eu-
ros en uns supermercats prèviament
concertats amb les parròquies. Al bar-
ri de Sant Gervasi ha sorgit una esco-
la bressol i un centre d’acolliment dels
immigrants. A les parròquies del barri
de Collblanc-La Torrassa han obert una
bossa de treball. Als barris d’Horta i Po-
blenou preparen l’obertura d’un menja-
dor social i a Horta també un centre per
a les persones sense sostre.

El ministeri presbiteral, esperança del món
◗◗ El 3 de març va celebrar-se, a la Facultat de Teologia de Catalunya, una jornada
acadèmica amb motiu de l’Any Sacerdotal proposat a tota l’Església per Benet XVI.
Obrí i clausurà la jornada el cardenal Martínez Sistach. Durant la jornada i en les
ponències es varen analitzar tres dimensions de la vida del sacerdot, a càrrec del
cardenal Cláudio Hummes, prefecte de la Congregació per al Clergat (Roma),
del professor Santiago del Cura, de la Facultat de Teologia del Nord d’Espanya,
Burgos, i del professor Ramon Prat i Pons, director del Seminari de Teologia
Pastoral de la FTC i vicari general de Lleida. El cardenal Hummes destacà dos rep-
tes del sacerdot actual: el repte missioner, com donar testimoni de Jesucrist en

un món secularitzat, i el repte de com viure la solidaritat envers els pobres.

Divendres Sant: 
Tota l’Església amb Terra Santa

◗◗ El Divendres Sant l’Església catòlica celebra el Dia dels
Sants Llocs, aquest any amb el lema «Tota l’Església
amb Terra Santa». La finalitat de la jornada és difondre
el coneixement i amor a Terra Santa entre els fidels, pre-
gar per la Custòdia de Terra Santa i ajudar-la amb la
col·lecta, animar jornades a favor de Terra Santa i pro-
moure peregrinacions als llocs bíblics. El responsable de
Terra Santa a les diòcesis catalanes és el P. Manuel
Prados, OFM, (c/ Santaló 80. 08021 Barcelona, tel. i fax

932 022 757). La Custòdia de Terra Santa fou fundada per sant Francesc
d’Assís el 1217 i encomanada per Climent VI als franciscans el 1342.

Benedicció de les palmes 
davant de la catedral de Barcelona

EDITORIAL



La litúrgia del Diumenge de Rams
ens ofereix «el tresor de la pas-
sió de nostre Senyor al qual tots

estem cridats per alimentar-nos i sal-
var-nos». Aquestes paraules de la
Imitació de Crist poden guiar la nos-
tra reflexió sobre les lectures d’avui:
el tercer cant del servent del Senyor
tret del llibre d’Isaïes, l’himne cris-
tològic de la car ta als filipencs i la
narració de la passió de nostre Se-
nyor segons la versió de Lluc.

Seguint Jesús en la passió, tots
els cristians estem convidats a adhe-
rir-nos personalment al seu sofri-
ment, a la seva soledat, a la seva
lluita interior. Així ho feren, per exem-
ple, Simó de Cirene, que el va ajudar

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 2a setm.): Is
42,1-7 / Sl 26 / Jn 12,1-11 �� di-
marts: Is 49,1-6 / Sl 70 / Jn 13,21-
33.36-38 �� dimecres: Is 50,4-9a /
Sl 68 / Mt 26,14-25 dijous: Missa
de la Cena del Senyor: Ex 12,1-8.11-
14 / Sl 115 / 1Co 11,23-26 / Jn 13,
1-15 �� divendres: Celebració de la
Passió del Senyor: 52,13-53,12 / Sl
30 / He 4,14-16;5,7-9 / Jn 18,1-19,
42 �� dissabte: Comença el temps de
Pasqua diumenge vinent, Diumen-
ge de Pasqua de la Resurrecció del
Senyor (lit. hores: 1a setm.): Vetlla:
Després dels textos de la Llei i dels
Profetes, Rm 6,3-11 / Sl 117 / Lc
24,1-12. Missa del dia: Ac 10,34a.
37-43 / Sl 117 / Col 3,1-4 (o bé: 1Co
5,6b-8) / Jn 20,1-9 (o bé: Lc 24,1-12).
Per a la Missa vespertina, l’Evangeli
pot ser: Lc 24,13-35.

◗◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 50,4-7)

El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè, amb la paraula, sà-
piga sostenir els cansats. Un matí i un altre, em desvetlla l’orella, perquè escolti
com un deixeble. El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he resistit ni
m’he fet enrere: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’ar-
rencaven la barba; no he amagat la cara davant d’ofenses i escopinades. El Senyor
Déu m’ajuda: per això no em dono per vençut; per això paro com una roca la cara
i sé que no quedaré avergonyit.

◗◗ Salm responsorial (21)

R. Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?
Tots els qui em veuen es riuen de mi, amb els llavis i amb el cap prenen aires de mo-
fa: «S’ha adreçat al Senyor, que l’alliberi, doncs; que el salvi, si tant se l’estima». R.
M’envolta una munió de gossos, em rodeja un estol de malfac-
tors, m’han lligat les mans i els peus, puc comptar tots els
meus ossos. R.
Es reparteixen entre ells els meus vestits, es juguen als daus la
meva roba. Almenys vós, Senyor, no us allunyeu; força meva,
cuiteu a defensar-me. R.
Anunciaré als meus germans el vostre nom, us lloaré enmig del
poble reunit. Fidels del Senyor, lloeu-lo, fills de Jacob, glorifiqueu-
lo, reverencieu-lo, fills d’Israel. R.

◗◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
(Fl 2,6-11)

Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar ge-
losament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res,
fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet semblant als
homes i començant de captenir-se com un home qualsevol, s’a-
baixà i es féu obedient fins a acceptar la mort i una mort de
creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom que
està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Se-
nyor, a glòria de Déu Pare.

◗◗ Passió de Nostre Senyor Jesucrist segons sant Lluc (Lc 22,14-23,56)
(Fragment final)

Quan arribaren a l’indret anomenat Gólgota, el crucificaren juntament amb els
criminals, un a la dreta i l’altre a l’esquerra. Jesús deia: †. «Pare, perdoneu-los,
que no saben el que fan». C. Es repartiren els seus vestits i se’ls jugaren als daus.
La gent s’ho estava mirant. Les autoritats deien rient-se’n: S. «Ell, que en salva-
va d’altres, que se salvi ell mateix, si és el Messies de Déu, l’Elegit». C. Els sol-
dats també se’n burlaven: tot oferint-li vinagre, li deien: S. «Si ets el rei dels jueus,
salva’t tu mateix». C. Sobre d’ell hi havia un rètol que deia: «El rei dels jueus».

C. Un dels criminals penjats a la creu, també li deia insultant-lo: S. «No ets el
Messies? Salva’t a tu mateix i a nosaltres». C. Però l’altre, renyant-lo, li respon-
gué: S. Tu que estàs sofrint la mateixa pena tampoc no tens temor de Déu?
I nosaltres ens ho mereixíem, perquè estem sofrint el càstig que ens correspon
pel que hem fet, però aquest no ha fet res de mal». C. I deia: S. «Jesús, recordeu-
vos de mi, quan arribeu al vostre Regne». C. Jesús li respongué. †. «T’ho dic amb
tota veritat: Avui seràs amb mi al paradís».

C. Ja era cap al migdia quan s’estengué per tota la terra una foscor fins a mit-
ja tarda: el sol s’havia eclipsat. La cortina que tancava el santuari s’esquinçà
per la meitat, i Jesús cridà amb tota la força: †. «Pare, confio el meu alè a les vos-
tres mans». C. I havent dit això, expirà. (Aquí tothom s’agenolla i fa una pausa.)

El centurió, després de veure el que havia passat, en donava glòria a Déu i deia:
S. «És veritat: aquest home era innocent». C. I tota la gent que era present en
aquell espectacle després de contemplar tot el que havia passat se’n tornava
donant-se cops al pit. Tots els seus coneguts i les dones que l’havien seguit des
de Galilea es mantenien a distància mirant-s’ho.

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de Isaías (Is 50,4-7)

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una
palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído, para que escuche como
los iniciados. El Señor me abrió el oído; y yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la
espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me
tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los
ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría de-
fraudado.

◗◗ Salmo responsorial (21)

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Al verme, se burlan de mí, / hacen visajes, menean la cabeza: / «Acudió al Señor,
que lo ponga a salvo; / que lo libre, si tanto lo quiere.» R.

Me acorrala una jauría de mastines, / me cerca una banda de
malhechores; / me taladran las manos y los pies, puedo contar
mis huesos. R.
Se reparten mi ropa, / echan a suertes mi túnica. / Pero tú, Se-
ñor, no te quedes lejos; / fuerza mía, ven corriendo a ayudar-
me. R.
Contaré tu fama a mis hermanos, / en medio de la asamblea
te alabaré. / Fieles del Señor, alabadlo; / linaje de Jacob, glo-
rificadlo; / temedlo, linaje de Israel. R.

◗◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los filipenses
(Flp 2,6-11)

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su
categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y to-
mó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y
así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta so-
meterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso
Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-to-

do-nombre»; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo,
en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para
gloria de Dios Padre.

◗◗ Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (Lc 22,14-23,56)
(Fragmento final)

Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los mal-
hechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: †. «Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen». C. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. 

El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: S. «A
otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido».
C. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: S. «Si
eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». C. Había encima un letrero en es-
critura griega, latina y hebrea: «Este es el rey de los judíos».

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: S. «¿No eres tú el
Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». C. Pero el otro le increpaba: S. «¿Ni
siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, por-
que recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en na-
da». C. Y decía: S. «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino». C. Jesús
le respondió: †. «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso».

C. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la me-
dia tarde; porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús,
clamando con voz potente, dijo: † «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». 

Y dicho esto, expiró. (Se arrodillan todos y se hace una pausa.)
El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios diciendo: S. «Realmente,

este hombre era justo». C. Toda la muchedumbre que había acudido a este espec-
táculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvían dándose golpes de pecho. Todos
sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían se-
guido desde Galilea y que estaban mirando.

a por tar la creu en el camí del cal-
vari, i les dones que feien mostres
de dol i el planyien. Tots varen fer
seu el camí de Jesús, tots varen par-
ticipar del seu dolor i de la seva
creu. No eren espectadors que con-
templaven l’escena des de fora, sinó
veritables seguidors; veritables dei-
xebles que el van acompanyar fins al
final.

Clavat en la creu, Jesús interce-
deix al Pare per aquells soldats que
no saben el que fan. Fins i tot en
el moment decisiu posa en pràctica el
seu ensenyament perdonant els pe-
cadors i les ofenses rebudes injusta-
ment. Amor i perdó rep també el cri-
minal penedit a qui Jesús ofereix el

do de la salvació. Ara bé, abans d’ex-
pirar, Jesús dirigeix la seva última
paraula al Pare, a aquell que l’ha en-
viat i li ha donat la força per dur a
terme la seva missió salvífica.

Quina lliçó en podem treure nosal-
tres? Certament moltes, però potser
la més important és aquesta: que la
creu de Crist transforma el món mit-
jançant la conversió i el perdó. El sa-
crifici de Crist no va ser en va i nosal-
tres en donem testimoni. Meditem,
doncs, una vegada més, la passió
de nostre Senyor que amb el seu so-
friment i la seva mort es revela Fill
de Déu i germà nostre.

Dra. Núria Calduch-Benages

Pare, confio el meu alè a les vostres mans
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Entrada de Jesús a Jerusalem, 
icona bizantina, Nicòsia
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La M. Dolors Alsina és voluntària
de l’Hospital matern infantil de
Sant Joan de Déu d’Esplugues 

de Llobregat des de fa 22 anys. 
Ha estat en diferents serveis: 
a la biblioteca, a les plantes de
neurologia i d’onco-hematologia i
cures pal·liatives, i actualment a
nounats. La presència dels voluntaris
es concreta en activitats lúdiques:
estar amb els nens mentre els pares
recuperen forces, treballen o atenen
altres fills, biblioteca, sala de jocs,
celebracions… Segons la M. Dolors,
«des de la gratuïtat, la nostra
presència reforça l’atenció integral 
al pacient i a la seva família; 
és una ajuda que s’ofereix des 
de la solidaritat en un procés, 
el de la malaltia, que comporta dolor,
interrogants i sofriment».

Què li han aportat personalment
aquests primers 22 anys?
Hi ha unanimitat en afirmar que quan
comences penses que vas a donar-te
als altres, però aviat experimentes
que reps molt més del que dónes.
L’hospitalitat, com a carisma de l’Orde
de Sant Joan de Déu, ens ajuda a ser
sensibles a les necessitats de l’altre 
i aquesta actitud m’ha servit, 
no solament per estar a prop dels
nens i dels seus pares, sinó que ha
arribat a formar part del meu ésser,
m’ha fet madurar i m’ha preparat per
poder viure amb sentit la meva pròpia
vida. És font de creixement personal.

A través del voluntariat feu arribar 
el missatge de Jesús?
A l’hospital hi ha servei pastoral per
atendre les necessitats espirituals
dels nens i de les seves famílies.
Malgrat això, tot i saber que la meva
missió com a voluntària no és
l’atenció espiritual pròpiament, 
m’he trobat sovint que, en situacions
de vulnerabilitat a causa de la
malaltia, les famílies aprofiten 
la meva presència i mantenen un
diàleg profund sobre els perquès 
que els van sorgint, com ara el sentit
del sofriment, on és Déu?, per què 
els nens… En el dia a dia, com a
voluntària i creient, t’acabes convertint
en un confident i referent espiritual.

Com actua el voluntari davant una
situació de malaltia irreversible?
Per sort, la gran majoria de nens
responen als tractaments i es curen.
Quan no és així, més que fer,
l’important és estar, ser per l’altre,
comprometre’t i arribar a crear el
clima de confiança que fa que no sigui
necessari res més que la presència
càlida i serena que ells necessiten en
aquests moments.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ M. DOLORS ALSINA

ENTREVISTA

Voluntariat íntegre

28. c Diumenge de Rams. Sant Gun-
tram (Gontran), rei franc; sant Sixt III, pa-
pa (romà, 432-440); sant Doroteu, abat.

29. Dilluns. Sant Ciril, diaca i mr.; sant
Eustaci, abat; santa Beatriu de Silva,
vg., a Toledo.

30. Dimarts. Sant Quirí, tribú romà mr.,
pare de Balbina; sant Règul, bisbe;
sant Joan Clímac, abat.

31. Dimecres. Sant Benjamí, diaca i
mr. (424) a Pèrsia; sant Amós, profe-

ta; santa Balbina, vg. romana i mr.;
beat Amadeu (†1472), duc de Savoia.

1. Dijous. Sant Venanci, bisbe i mr.;
sant Hug, bisbe; santa Teodora, mr.;
beat Nuño Álvares Pereira, rel. carme-
lità.

2. Divendres. Sant Francesc de Pàola
(1416-1507), ermità, fund. Mínims (CR);
santa Maria Egipcíaca, penitent.

3. Dissabte. Sant Sixt I, papa, mr.;
sant Nicetas, abat.

SANTORAL

Quan ens disposem, un any més, a
celebrar els fets capitals de la nos-
tra salvació, el misteri pasqual de

Jesucrist, el pas del seu món al Pare, re-
sulta adient reflexionar sobre la relació en-
tre la fe i els sagraments. Perquè tant la
fe com els sagraments ens porten d’a-
quest món al Pare del cel, per la mediació

de Jesucrist. Tenim en primer lloc el Baptisme. 
El Baptisme és la representació visible —i eclesial— de

la justificació per la fe, de la qual hem parlat en els darrers
escrits. L’existència simultània en l’Església de l’itinerari de
la fe i de la vida sacramental és molt més que un simple du-
plicat.

La relació entre el sagrament i la fe és la relació que exis-
teix entre el que és visible i el que és invisible. El visible
és entès com a penyora i símbol del que és invisible. Tal-
ment com en la llei de l’Encarnació, en la qual conèixer i es-
timar allò que és visible, per exemple l’escolta amorosa

Els sagraments: el pas del visible a l’invisible
de la paraula de l’Escriptura, ens condueix al coneixement
i a l’amor del misteri invisible: l’amor de Déu. És el que
diu el prefaci de Nadal: «Així, tot coneixent Déu, d’una for-
ma visible, som atrets a l’amor dels béns invisibles». 

La comunió eclesial catòlica suposa viure el misteri de
Déu invisible i etern en la mediació del que és visible, i que
es realitza històricament en l’espai i en el temps. Això és,
precisament, el principi de la sacramentalitat catòlica. Po-
saré un exemple extret de la vida de caritat, al defora dels
sagraments. Un parell d’amigues visiten dues germanes
malaltes. Aquest és el fet visible, en diríem l’embolcall ex-
terior. En la realitat pregona, les dues amigues s’han trobat
amb el Crist com les dones en el matí de la Resurrecció.
L’amor de Déu les ha guiades fins aquesta realitat invisible.
Caminem amb els peus a la terra, però la nostra vida és
amagada amb Crist, en Déu. La vida ordinària esdevé tro-
bada amb el Senyor que viu.

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

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

Al pie del cañón o
padres tránsfugas

La situación de se-
paración pone a
cada uno en su

sitio: para bien o pa-
ra mal. Cada ex miem-
bro de la pareja se co-
loca en el lugar que
cree que le correspon-

de y exagera incluso su función paren-
tal; así se vuelve uno más padrazo o
más madraza de lo que era antes.

O bien, por el contrario, uno se des-
coloca y se autoexcluye de la fotografía
familiar, para pasar a engrosar las filas
del transfuguismo (que no sólo reclu-
ta a políticos desertores de su partido,
sino también a progenitores que se es-
capan de su ejercicio parental). Mien-
tras que otros siguen en su sitio, al
servicio incondicional de la familia,
contra viento y marea. 

Los retoños, que no tienen un pelo
de tontos, saben sacar buena tajada de
la nueva situación familiar. Así, al poco
de producirse la separación, no es ra-
ro que el hijo mayorcito, que paulati-
namente se ha ido convirtiendo en pro-
tector o está estrechamente aliado con
un progenitor, exige que el adulto le tra-
te de igual a igual y rehúsa aceptar su
autoridad. ¡Y ya la tenemos armada!
Porque pocos adultos se van a oponer
a este golpe de estado filial, ya que
constituyen el colectivo de progenito-
res abatidos por la separación y con
muy pocas ansias de tomar las riendas
de la disciplina familiar. El hijo, pues,
tarde o temprano termina por usurpar
el poder parental.

Sin llegar a estos extremos de mo-
tín filial en contra de la jerarquía institu-
cionalizada, lo que observo habitualmen-
te en la consulta es que el proceso de
separación provoca una declinación o
un cambio, al menos temporal, en el
cumplimiento adecuado de las tareas
encomendadas a los progenitores. Es-
ta situación parental dimisionaria sólo
puede tener efectos negativos para la
educación de los hijos, sobre todo si
son adolescentes.

Dr. Paulino Castells
(Los padres no se divorcian de sus hijos,

Editorial Aguilar, Barcelona 2009)

PADRES E HIJOS

E l segle més secularitzat de la història, el XX, ha conegut
una profunditat de fe que emergeix de la memòria dels
nous màrtirs. És una herència que transmet alguna cosa

essencial: la força feble de la fe. 
Al segle XX, l’Església ha tornat a ésser Església de màrtirs,

com ha escrit Joan Pau II, que va viure de prop una experièn-
cia d’Església de màrtirs a Polònia, especialment durant la se-
gona guerra mundial. Aquesta és una realitat de moltes comu-

nitats cristianes durant el segle passat: haver conegut el sofriment i la mort
per la persecució o haver tingut germans o germanes caiguts per fidelitat a
l’Evangeli, per no haver renunciat a ésser humans, pel compromís a comunicar
la fe i viure la caritat. Són els nous màrtirs. 

L’herència del segle XX no és només la d’un final de la cristiandat, de la civi-
lització parroquial i d’un món cristià. No és el que queda després d’un llarg
desgast i de moltes estacions d’inanició. No és l’herència d’una antiga família
noble en decadència, que deixa algun antic palau com a museu del que havia es-
tat o alguna propietat per conservar i un record per cultivar amb gust arqueolò-
gic. Joan XXIII deia que l’Església no és cap museu.

És l’herència d’una força que ha animat molts cristians: catòlics, ortodoxos,
protestants, han caigut per la fe, eventualment l’un al costat de l’altre. En aquest
sentit, la celebració del 7 de maig de 2000 al Coliseu és una pregunta encara
oberta a les nostres Esglésies i a les nostres consciències de cristians: ¿Volem
acceptar l’herència d’aquestes dones i d’aquests homes que han caigut per no
renunciar a la fe, a l’amor, a una vida humana, inspirada per l’Evangeli? No es
tracta de cap herència d’una memòria que fonamenti la venjança, que legitimi al-
guns drets i algunes pretensions. És l’herència d’una vida i la vida de molts.

Andrea Riccardi
(Déu no té por, Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

La força feble de la fe
DÉU NO TÉ POR

INTENCIONS DEL SANT PARE (abril)

General: Que el fonamentalisme i l’extremisme siguin contrarestats pel diàleg.
Missionera: Que els cristians perseguits perseverin en l’amor de Déu.
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PALABRA Y VIDA

pensamientos no son los de Dios, sino los de los hom-
bres.» La más peligrosa amenaza para la Iglesia y para
los cristianos es el rechazo de la cruz de Cristo.

A medida que se acercaban a Jerusalén, el Señor rei-
teró la misma catequesis sobre su muerte y resurrec-
ción, y, ante las reacciones de incomprensión por parte
de sus discípulos, Jesús les dio esas enseñanzas capi-
tales para la vida cristiana que significan seguir al Señor
en el camino hacia Jerusalén. Les dijo: «Si alguno quiere
ser el primero, que sea el último de todos y el servidor
de todos», y también: «Si alguno de vosotros quiere ser
grande, sea vuestro servidor; y el que de vosotros quie-
ra ser el primero, sea siervo de todos, pues tampoco el
Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a
dar su vida en rescate por muchos.»

San Pablo entendió muy bien el misterio de la cruz co-
mo fuente de sabiduría y de vida. Se dirige a los cristia-
nos de Corinto con estas palabras: «Los judíos piden se-
ñales, los griegos buscan sabiduría, mientras que noso-
tros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los
judíos, locura para los gentiles, más poder y sabiduría de
Dios para los llamados.» 

La cruz es el signo de la identidad cristiana. Es abo-
minada por muchos, pero continúa atrayendo millares y

E l Domingo de Ramos comienza la Semana Santa.
Los cristianos acompañamos a Jesús que subió a
Jerusalén. El camino hacia Jerusalén condujo al Se-

ñor a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Es lo
que conmemoramos durante estos días santos. Estos
acontecimientos históricos han incidido fuertemente en
la vida de la humanidad, especialmente de nuestro oc-
cidente.

Jesús hizo este camino hacia Jerusalén acompañado
de sus discípulos. Y mientras venían desde muy lejos iba
explicándoles en qué consistía ir a aquella ciudad santa.
«Comenzó a enseñarles cómo era preciso que el Hijo del
hombre padeciese mucho, y que fuese rechazado por los
ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas,
y que fuese muerto y resucitara después de tres días.
Claramente les hablaba de esto.»

Ante ese anuncio de Jesús hay la reacción de Pedro,
la cual venía a sintetizar la de los demás apóstoles:
«Pedro, tomándole aparte, se puso a reprenderle.» Es
el rechazo innato a la cruz, a la muerte, al fracaso hu-
mano. Es entender la vida y obra del Mesías únicamen-
te en clave de éxitos, de resurrección. Sin embargo, Jesús
reiteró su enseñanza anterior sobre lo que sucedería en
Jerusalén, riñó a Pedro y le dijo: «Vete, Satanás, pues tus

millares de creyentes que se postran para adorar a
quien, sin dejar de ser Dios, quiso salvar a los hombres.
La cruz se convirtió en el signo definitivo del amor fiel de
Dios hacia todos nosotros.

El camino hacia Jerusalén condujo al Calvario. En la
cruz del Calvario el dolor y la muerte se abrazan con el
amor y la vida. Quien no ha sufrido nunca en este mun-
do, no sabe qué significa amar. Existe una simbiosis pro-
funda e íntima entre dolor y amor. La cruz de Cristo nos
hace entender el verdadero sentido del dolor y del sufri-
miento que acompaña la vida de todos los hombres y
mujeres. Claudel ha dicho que «Dios no vino a la tierra
para suprimir el sufrimiento, sino para llenarlo con su
presencia; una presencia que, sorprendentemente, es
amor infinito». Ante el misterio del mal y del sufrimiento,
la contemplación de Jesucristo clavado en la cruz pro-
porciona luz para entender con paz y profundidad ese pe-
netrante misterio presente en toda persona humana.

Sin embargo, el camino hacia Jerusalén no terminó en
el Calvario. Jesús murió en la cruz, pero resucitó. Esta es
la victoria definitiva que vence al mal, al sufrimiento y
a la muerte.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Subir a Jerusalén

A G E N D A

rer Urgell i la parròquia de Sant Isidor, si-
tuada en aquest mateix carrer de Barce-
lona, celebren un acte que ja és tradicio-
nal en aquestes dues comunitats, amb
motiu de la Setmana de pregària per la
unitat. En la foto, els responsables de les
dues comunitats en l’acte del lavatori dels
peus, recordant l’exemple de Jesucrist.

Noces d’or i plata de preveres i diaques.
Enguany celebren les seves noces d’or
els preveres diocesans o amb càrrec pas-
toral a la diòcesi i religiosos amb càrrec
pastoral següents:

—Mn. Josep Anton Arenas Sampera 
—Mn. Andreu Conangla Morta 
—Mn. Marià de la Cruz Márquez 
—Mn. Eliseu Durban Cubel 
—Mn. Emili Gil Pelejero 
—P. Andreu Guim Galceran, O. Carm. 
—P. Agustí Herrero Manich, SchP. 
—Mn. Josep Hortet Gausachs 
—P. Josep Llunell Vilaró, C.O. 
—Mn. Pere Celestí Margarit Tarridas 
—Mn. Antoni Martínez Trilla 
—Mn. Lluís Portabella d’Alòs 
—Mn. Carles Sauró Calzada 
—Mn. Mateu Terrats Oliver 
—Mn. Lluís Vicente Lasala 
—Mn. Joaquim Vives Aragó 
—P. Ramon Xammar Vidal, SJ 

Celebren les noces de plata els preveres
o religiosos amb càrrec pastoral següents:

—P. Agustí Borrell Viader, OCD 
—P. Joaquim Calvet Viadiu, SF 
—P. Joaquim Folqué Nicolau, SDB 
—P. Jordi Latorre Castillo, SDB 
—Mn. Joan Marcé Petit 
—P. Manuel Miras Soler, SchP 
—P. Màxim Muñoz Durán, CMF 
—Mn. Francesc Romeu Torrents 

També celebra les noces de plata el dia-
ca permanent:

—Mn. Francesc Torrabadella Esquerda

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

XII Jornada d’Apostolat Seglar. Tindrà
lloc sota el títol «Ser cristià en el context
socio-econòmic del 2010» dissabte 10
d’abril (9.30-18 h), al Seminari Conciliar
de Barcelona. Ponències: «La vigília de la
solidaritat», pel Dr. Josep M. Esquirol,
prof. de Filosofia de la UB i «Un cor que
veu: el programa del cristià», per Mons.
Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Bar-
celona. Inscripcions abans del 8 d’abril a
Rivadeneyra 6, 9è, Tel. 934 121 551 o
dseglar@arqbcn.cat.

Viacrucis amb el beat Samsó. Divendres
Sant (18 h), pels carrers Llúria, València,
Bruc i Aragó, de la dreta de l’Eixample
barceloní. El text del viacrucis que es farà
servir en aquest Any Sacerdotal, any de
la beatificació del doctor Josep Samsó,
es titula: «Viacrucis amb el beat Samsó».
L’autor és Mn. Ramon Corts i Blay. Or-
ganitza la Basílica de la Puríssima Con-
cepció (Aragó 299).

X Viacrucis a la Ram-
bla Catalunya. El 2
d’abril, Divendres
Sant, es realitzarà,
per desè any conse-
cutiu, el Viacrucis
Camí de pregària al
cor de la ciutat, organitzat per les parrò-
quies de St. Ramon de Penyafort i de la
Mare de Déu dels Àngels. Començarà a
les 10.30 h a la Parròquia de St. Ramon
i seguirà per la Rambla Catalunya i carrer
València fins arribar a la Parròquia de la
Mare de Déu dels Àngels. Parròquia Sant
Ramon de Penyafort: telèfon 932 150
237. Parròquia Mare de Déu dels Àngels:
telèfon 932 152 730.

Recés a la ciutat «Acompanyem Jesús,
acompanyem el món». Proposta per inte-
grar la litúrgia de la Setmana Santa amb
la realitat del món d’avui i, especialment,
amb els més desafavorits. Dirigit pel P.
Pere Borràs SJ, (c/ Casp 27. Dijous 1
(19.30 h) Cena del Senyor; divendres 2
(17 h) Misteri de la Mort de Jesús; dis-
sabte 3 (20.30 h) Vetlla Pasqual).

Concert del Carilló del Palau de la Gene-
ralitat. Sardanes festives puntejades
amb melodies tradicionals de J. Manén,
E. Morera, P. Casals etc. Diumenge 4
abril (12 h).

Jornada monàstica amb les Carmelites de
Valls. Dia 10 d’abril (10.30 h) missa pre-
sidida per Mons. Jaume Pujol. Vespres
(18.30 h). Bilingüe i oberta només a do-
nes. Inf. i confirmació d’assistència: Mo-
nestir: 977 600 739 i 606 502 230;
angkimu@yahoo.com, http://www.laspiedras
vivas123.com.

Pastoral del Sordo en Barcelona. Celebra-
ciones de Semana Santa con signos para
sordos. Jueves Santo (19 h): misa de la
Cena del Señor, en la pquia. Mare de Déu
de la Medalla Miraculosa (c/ Consell de
Cent 114). Viernes Santo (12.30 h): la Pa-
sión del Señor; (14 h) comida solidaria;
(15 h): Vía Crucis con proyección, en
pquia. Sta. Teresa de l’Infant Jesús (Via
Augusta 68 - c/ Benet Mercadé 25). Vigilia
Pascual, sábado 3 de abril (21 h): celebra-
ción pascual y misa, en la pquia. Mare de
Déu de la Medalla Miraculosa (c/ Consell
de Cent 114).

◗ CURSETS

Institut de Teologia Espiritual de Barcelo-
na. Propers cursos: «Reflexió sobre Maria
durant els primers segles de l’Església»,
pel professor J.A. Mateo, dilluns del 12
d’abril al 24 de maig. «Discernimiento es-
piritual ignaciano», a càrrec de J. Roig, di-
marts i dijous del 13 d’abril al 27 de maig.
«Pregar amb la Sagrada Escriptura durant
l’any litúrgic», pel professor J. González, di-
mecres del 14 d’abril al 26 de maig. De

19 a 21 h. Informació i matriculació: c/ Di-
putació 231, tel. 934 514 942, de dilluns
a dijous (19-21 h).

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Recés multigeneracional en clau ignasia-
na. Amb propostes de treball individualit-
zades i en grup, amb espais i activitats
diferenciades per als infants i els adults.
Abril, del dissabte 24 (10 h), fins diumen-
ge 25 (16 h), a la Cova de Manresa. Ins-
cripcions: abans del 9 d’abril a jcasassas@
jesuites.net o gloria@jesuites.net.

◗ BREUS

«Pablo de Tarso. El úl-
timo viaje». La edito-
rial San Pablo Multime-
dia distribuye este lar-
gometraje, una pelícu-
la de Pablo Moreno y
de su compañía cine-
matográfica «Contraco-
rriente Producciones»,
protagonizada por Pa-
blo Muñoz. La película
narra la vida del Apóstol de las gentes,
una vida jalonada de viajes, llena de ac-
ción y reflexión que permite adentrarse en
la vida del apóstol y de las comunidades
que fue visitando. www.pablodetarso.es.

Celebració de la Setmana de la Fraternitat
Cristiana. La Comunitat Adventista del car-

Acabat el temps de detenció al castell de Montjuïc, l’agost de 1835 el P. Tous ob-
tenia un passaport que li permetia sortir a l’estranger. El setembre anà a Perpinyà
i a Montpeller, i després de sojornar en diversos convents caputxins de França i d’Ità-

lia, romangué un temps a Garessio (al nord d’Itàlia). Des de l’agost de 1836 fins el fe-
brer de 1837, s’establí a Chambery. Després passà un temps a Marsella i, un cop aconse-
guida la patent de predicador, fixà la seva residència a Tolosa de Llenguadoc l’any 1838,
on féu de capellà de les monges benedictines. Allí hi romangué fins l’any 1843, quan optà
per tornar a Catalunya. 

A Barcelona posà la seva residència habitual al carrer Tantarantana i col·laborà pasto-
ralment, com a beneficiat, a la parròquia de Santa Maria del Mar. Poc després, Josep Tous
exercí com a vicari a Esparreguera (1845-1848) i, finalment, fou adscrit a la parròquia bar-
celonina de Sant Francesc de Paula, residint al carrer de les Basses de Sant Pere. 

La fama de la seva virtut anava augmentant entre aquells que el tractaven, car desco-
brien en el P. Tous un sacerdot de gran fidelitat, disposat al servei; un eclesiàstic discret
i humil, marcat per una gran pietat que tenaçment havia començat a forjar en el noviciat
dels caputxins de Santa Eulàlia de Sarrià.

Fra Valentí Serra de Manresa
Arxiver dels caputxins

BEATIFICACIÓ DEL P. JOSEP TOUS

3. Josep Tous. Exili i vida pastoral


