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La vida contemplativa

Julien Green, un novel·lista cristià de primera línia, es feia aques-
ta pregunta: «Quantes persones hi ha entre nosaltres que ha-
gin experimentat el sentiment de la presència de Déu?» A l’ho-

me d’avui, amb prou feines li queda temps per a tastar la pregària
i la presència de Déu en la seva vida.

Tanmateix hi ha homes i dones que se senten cridats a dedicar
tota la seva vida a la pregària, al treball i a la comunitat en el si d’un
monestir contemplatiu. Són nois i noies que han pres aquesta de-
cisió per tota la vida i que són molt feliços. En el si dels nostres mo-
nestirs hi ha pau, joia i estimació.

Els nois i les noies que Déu
crida a la vocació contempla-
tiva són persones que estimen
la vida, són solidàries amb els
germans i estan comprome-
ses en la transformació del
món. La vida contemplativa en
un monestir no és de cap ma-
nera una evasió del món, un
desentendre’s de la societat,

perquè la vida contemplativa és expressió de l’amor a Déu i no es
pot estimar autènticament Déu sense estimar la humanitat.

La vida contemplativa realitza plenament les persones perquè
Déu omple meravellosament tots els nostres anhels. Vaig conèixer
una noia en el cor de la qual Déu anava treballant, i em deia que no-
tava un canvi en la seva vida ja que començava a agradar-li el que
abans li desagradava i perdia gust per moltes coses que abans la
satisfeien. Va entrar en un monestir contemplatiu i després d’uns
anys em va escriure comunicant-me que feia la seva professió i que
«era felicíssima».

Heu visitat mai una comunitat contemplativa? És una bona
experiència, interpel·la i suscita moltes preguntes. Com per
exemple: Quin valor donem a Déu en la nostra vida? Quina re-

lació creiem que existeix entre Déu i la creació, entre Déu i la vida?
Quin lloc ocupa la pregària i el silenci en la nostra vida personal i fa-
miliar?

La resposta a aquestes preguntes incideix en la valoració eclesial
que fem de les vocacions contemplatives i dels nostres mones-
tirs, que són certament signes de la presència de Déu enmig del
món, de la transcendència de la nostra vida humana, de la impor-
tància i de la necessitat del silenci i de retrobar la pròpia identitat.

Els contemplatius i les contemplatives són molt útils per a l’Es-
glésia i per a la humanitat. Encara que sembli una paradoxa, des
del monestir estan més a prop de les necessitats eclesials i de
les inquietuds, tristeses i sofriments dels homes, els seus ger-
mans. No són ni indiferents ni egoistes, perquè el seu amor parti-
cipa de la universalitat de l’amor de Jesucrist. Viuen amb els ulls
posats en Ell i amb el cor obert a les necessitats dels germans,
un cor que, fent-se pregària, fa que aquesta sigui més apostòlica i
converteixi la seva vida en redempció.

Aquests germans nostres, fills i filles de famílies dels nostres po-
bles i ciutats, ens fan un gran obsequi: ens ajuden a valorar més el si-
lenci i la pregària enmig d’una cultura del soroll. La mare Teresa de
Calcuta deia que «necessitem trobar Déu i no podem trobar-lo en el so-
roll i en la inquietud. Déu és amic del silenci». Déu parla en el silenci.

Moltes gràcies, contemplatius i contemplatives perquè inter-
pel·leu la nostra vida que sovint s’omple de neguits i angoixes que
no existirien si visquéssim aquell «sólo Dios basta» de santa Tere-
sa d’Àvila.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

L’hora d’apropar-se a la taula

Temps de primeres comu-
nions. Són molts els infants
que en aquests dies s’apro-

pen a la taula de Jesús per rebre’l
per primera vegada. Quants es-
forços dels pares, dels preveres,
dels catequistes, de les comunitats
i dels mateixos infants per avançar
en el camí del seguiment de Jesús!
Quina joia senten la família i la co-
munitat quan arriba aquest dia im-
por tant; el primer d’una sèrie de
dies en què la proximitat de Jesús
serà més gran, més intensa cada
vegada que s’aproparan a combre-
gar! Jesús farà estada en ells i, pel
dir i fer d’ells, en el món.

En començar l’eucaristia on va
combregar per primera vegada,
després de la benvinguda del cele-
brant, una nena adreçà aquestes
paraules a la comunitat reunida:
«Avui és un dia molt important per
a la meva vida de cristiana. M’he
fet gran i he après a conèixer i es-
timar Jesús. Ell ens ha parlat en
nom de Déu i d’Ell aprenem a ser
persones com cal i a fer que en el
nostre món hi hagi pau, germanor
i alegria. Ara la comunitat cristiana
em convida a l’Eucaristia, per ser
una més de la colla dels que volen
fer el que Jesús ens va ensenyar».
Paraules senzilles d’un infant, pen-
sades amb l’ajut dels pares i dels

catequistes, i llegides amb conven-
ciment. Potser sí que avui la nena
també està pensant en el seu ves-
tit nou, però això no fa que les se-
ves paraules siguin menys viscu-
des: s’ha fet gran i se sent de la
colla d’amics de Jesús.

El dia de la primera comunió
marca el final d’una etapa i l’inici
d’una altra. Enrera resta l’esforç i
l’interès esmerçat a treballar els
continguts de cada sessió de ca-
tequesi per iniciar el camí dels dei-
xebles. Per davant, la invitació a
aprofundir aquest coneixement i la
invitació a ser-ne testimoni en el
dia a dia. En l’horitzó, la Confirma-
ció, nova etapa de compromís i fi-
delitat en el seguiment. 

«La tradició que jo he rebut i que
us he transmès a vosaltres ve del
Senyor. Jesús, el Senyor, la nit que
havia de ser entregat, prengué el
pa, digué l’acció de gràcies, el par-
tí i digué: “Això és el meu cos, ofert
per vosaltres. Feu això, que és el
meu memorial.” I havent sopat féu
igualment amb la copa, tot dient:
“Aquesta copa és la nova aliança
segellada amb la meva sang. Cada
vegada que en beureu, feu això,
que és el meu memorial.”» (1Co
11,23-25).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

La Creu dels Joves
arribà a Barcelona

◗◗ El divendres 14 de maig va arribar a
Barcelona la Creu dels Joves, la que el
papa Joan Pau II els va confiar per tal
que pelegrinés per tot el món, per a-
nunciar que és en la Creu de Jesucrist
on es troba el gest més gran d’amor
i la salvació per a tota la humanitat.
Aquesta Creu pelegrina ha estat pre-
sent i ha convocat els joves cristians a
totes les Jornades Mundials de la Jo-
ventut (JMJ) des de 1985. La propera
d’aquestes JMJ tindrà lloc a Madrid,
del 16 al 21 d’agost de 2011. En l’iti-
nerari d’aquesta Creu per les diòce-
sis espanyoles, durant les darreres
setmanes ha estat a les diòcesis ca-
talanes i el 22 de maig presidí la ce-
lebració del 10è Aplec de l’Esperit, a
la ciutat de Terrassa, coincidint amb la
festa de Pentecosta.

Proper diumenge: campanya de Càritas
◗◗ La campanya de Càritas que se celebrarà el pro-
per diumenge, Corpus Christi, posa la mirada en
la crisi. Càritas creu que, sobretot, cal tenir ben
presents les persones que la pateixen. A les diòce-
sis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa
el Full Dominical publicarà, la propera setmana,
informació sobre les activitats de Càritas.



Celebrem aquest diumenge la
festa de la Santíssima Trinitat:
Pare, Fill i Esperit Sant. Totes

les lectures litúrgiques fan al·lusió a
aquest misteri des de diverses pers-
pectives. En la primera lectura, treta
del llibre dels Proverbis, escoltem el
discurs que la Saviesa, una figura
molt estimada pels savis d’Israel, diri-
geix a tota la humanitat. Filla predilec-
ta de Déu, creada abans de tota cosa,
la Saviesa és la revelació de Déu, la
seva paraula, la seva voluntat i el seu
Esperit que es fa palès en l’univers,
en la història i en cada ésser humà. 

La mateixa perspectiva trinitària,
però ara en forma explícita, la tro-
bem en la carta als romans i en l’E-

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Dilluns (litúrgia hores: 1a
setm.): So 3,14-18a (o bé: Rm
12,9-16b) / Is 12,2-3.4bcd.5-
6 / Lc 1,39-56 �� dimarts: 2Pe
3,12-15a.17-18 / Sl 89 / Mc
12,13-17 �� dimecres: 2Tm 1,
1-3.6-12 / Sl 122 / Mc 12,18-
27 �� dijous: 2Tm 2,8-15 / Sl
24 / Mc 12,28b-34 �� diven-
dres: 2Tm 3,10-17 / Sl 118 /
Mc 12,35-37 �� dissabte: 2Tm
4,1-8 / Sl 70 / Mc 12,38-44

diumenge vinent, el Cos i la
Sang de Crist (lit. hores: 2a
setm.): Gn 14,18-20 / Sl 109 /
1Co 11,23-26 / Lc 9,11b-17.

◗◗ Lectura del llibre dels Proverbis (Pr 8,22-31)

Això diu la Saviesa de Déu: «De molt abans de començar les seves
obres el Senyor m’infantà com a primícia de tot el que ha fet. He estat
configurada des de sempre, des del començament, abans que la terra
existís. No hi havia encara els oceans, no existien les fonts d’on brollen
les aigües, i jo ja havia nascut. He nascut abans que les muntanyes,
abans que fossin plantades les altures; encara no havia fet la terra ni
els llacs, ni la massa terrosa dels continents; quan ell instal·lava la
volta del cel, jo hi era, quan traçava el cercle de l’horitzó sobre els oce-
ans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan contenia les fonts
de l’oceà, quan posava límits al mar que no desobeeix les seves ordres,
quan construïa els fonaments de la terra, jo era al seu costat com un
deixeble preferit, feia les seves delícies cada dia, jugava contínuament
a la seva presència, jugava per tota la terra, i compartia amb els homes
les meves delícies.»

◗◗ Salm responsorial (8)

R. Senyor, sobirà nostre, que n’és de gloriós el vostre nom
per tota la terra!
Quan miro al cel que han creat les mans vostres, / la llu-
na i els estels que hi heu posat. / Jo dic: Què és l’home,
per què us en recordeu? / Què és un mortal, per què li do-
neu autoritat? R.
Gairebé l’heu igualat als àngels, / l’heu coronat de glòria
i de prestigi, / l’heu fet rei de les coses que heu creat, /
tot ho heu posat sota els seus peus. R.
Ramades de bous i ovelles, / fins i tot els animals de la
selva, / l’ocell que vola i els peixos del mar, / i tot el que
segueix els camins dels oceans. R.

◗◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
(Rm 5,1-5)

Germans, ara que ja som justos, com a creients que
som, estem en pau amb Déu, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És
per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia que posseïm
tan en ferm, i és per ell que tenim la satisfacció d’esperar la glòria de
Déu. Encara més: fins enmig de les proves, trobem motiu de satisfac-
ció, perquè sabem que les proves ens fan constants en el sofriment,
la constància obté l’aprovació de Déu, l’aprovació de Déu dóna espe-
rança, i l’esperança no pot defraudar ningú, després que Déu donant-
nos l’Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 16,12-15)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc moltes
coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega massa pe-
sada. Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de la veritat, us guiarà cap al co-
neixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte:
dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà glò-
ria, perquè tot allò que anunciarà ho haurà rebut d’allò que és meu.
Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us anunciarà,
ho rep d’allò que és meu.»

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de los Proverbios (Pr 8,22-31)

Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al principio
de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo re-
motísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abis-
mos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no
estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendra-
da. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del
orbe.

Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda
sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba
las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no
traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo es-
taba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiem-
po jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los
hijos de los hombres.»

◗◗ Salmo responsorial (8)

R. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en
toda la tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, / la luna y
las estrellas que has creado, / ¿qué es el hombre, para
que te acuerdes de él, / el ser humano, para darle po-
der? R.

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, / lo coronaste de glo-
ria y dignidad, / le diste el mando sobre las obras de tus
manos. R.

Todo lo sometiste bajo sus pies: / rebaños de ovejas y to-
ros, / y hasta las bestias del campo, / las aves del cielo,
los peces del mar, / que trazan sendas por el mar. R.

◗◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos
(Rm 5,1-5)

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por
la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos;
y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tri-
bulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, es-
peranza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido de-
rramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha
dado.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 16,12-15)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me que-
dan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando ven-
ga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo
que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que es-
tá por venir. 

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo
lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y
os lo anunciará.»

vangeli de Joan, on avui llegim la cin-
quena promesa de l’Esperit. Mentre
Jesús s’acomiada dels seus deixe-
bles abans de morir, una vegada
més els promet el do de l’Esperit
Sant. Ell els ensenyarà «la veritat
sencera», és a dir, els ensenyarà a
comprendre el misteri i el missatge
de Jesús. Els farà de guia i de mes-
tre. L’Esperit no s’atribueix res a ell
mateix, la seva acció està en funció
del Crist i de la seva Paraula. I és
precisament aquesta acció la que
defineix l’estreta relació entre el Pa-
re, el Fill i l’Esperit Sant. Déu és l’ori-
gen de la revelació, el Crist la porta
a compliment i la interpretació de
l’Esperit Sant la perfecciona. En al-

tres paraules, l’Esperit, com el ma-
teix Crist, és un enviat del Pare.

El nostre Déu és un Déu persona,
que es revela, actua, s’encarna. La
Trinitat és expressió d’aquesta pro-
funda vitalitat divina, és l’arrel de l’a-
mor que viu en nosaltres i que nosal-
tres comuniquem a tots els qui ens
envolten. La Trinitat és un cercle d’a-
mor on ningú no queda exclòs. Si
parlem de misteri insondable i ina-
bastable, ens sentim perduts. Si, en
canvi, parlem d’amor compartit, tots
hi estem implicats. En l’ar t d’esti-
mar només hi ha un Mestre, els al-
tres som tots aprenents.

Dra. Núria Calduch-Benages

Pare, Fill i Esperit Sant
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DIUMENGE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT

La Santíssima Trinitat, 
icona d’Andreu Rublev (1441),

Galeria Trétiakov, Moscou
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Quan es compleixen 20 anys 
de la Convenció de les Nacions
Unides sobre els Drets de

l’Infant, la Comissió de la Infància de
Justícia i Pau i la Fundació Pere Tarrés
han promogut una reflexió conjunta
sobre les necessitats no materials
de la infància, el resultat de la qual
és el Manifest de Montserrat, un text
on es descriu per què és important
potenciar els drets que fan referència
a les necessitats no materials de la
infància i els requisits que cal tenir
en compte per fer-ho. Jordi Cots 
és el secretari de la Comissió de la
Infància de Justícia i Pau, i un dels
promotors d’aquest Manifest.

Quines són les principals
mancances de la nostra infància
respecte a l’experiència de la fe 
i els drets no materials?
Crec que es pot parlar d’un buit
espiritual, que impedeix la satisfacció
de les necessitats no materials dels
infants. Són necessitats reals;
toquen el més íntim d’una persona.
La Convenció de les Nacions Unides
sobre els drets de l’infant no pot
reconèixer explícitament drets
espirituals, però en quatre dels 
seus articles parla de la dimensió
espiritual del desenvolupament
integral de l’infant.

Davant de tantes necessitats
econòmiques i socials, és oportú
posar sobre la taula aquest tema?
Les necessitats no materials dels
infants no són un luxe. Donen sentit
a l’acció protectora de la infància,
són el seu perquè. El Bureau
International Catholique de 
l’Enfance sempre ha afirmat, 
i des de la Comissió de la Infància
ho compartim i proclamem, que la
majoria dels problemes dels infants
es troba més enllà de les seves
necessitats materials immediates.
Unes i altres necessitats s’han de
satisfer alhora, unes reforcen les
altres, i això ha de ser possible fins 
i tot en les situacions crítiques.

A qui vol arribar el Manifest?
De fet, es dirigeix a tots els adults:
als pares i les mares, però també als
professionals de la infància, 
els poders públics, la societat civil i
la ciutadania en general. Tots han 
de contribuir a crear les condicions
favorables per al desenvolupament
espiritual de l’infant; i, a més, 
això no es pot deixar a l’atzar. 

Òscar Bardají i Martín

◗◗ JORDI COTS

ENTREVISTA

Pels drets dels
infants

30. c Diumenge de la Santíssima Tri-
nitat. Sant Ferran (1198-1252), rei
castellano-lleonès, patró d’institucions
diverses; santa Joana d’Arc, vg., patro-
na de França; santa Emília, mare de
sants (Basili el Gran, Gregori de Nissa i
Pere de Sebaste, bisbes, i Macrina);
beat Pere Tarrés i Claret (Manresa,
1905-Barcelona, 1950), prevere de la
diòcesi de Barcelona; beata Baptista
de Varano, vg.
31. Dilluns. Visitació de la Mare de Déu.
Santa Peronella (Petronila), vg.; sant
Pasqual, diaca.
1. Dimarts. Sant Justí (s. II), mr. samari-
tà, escriptor eclesiàstic; sant Ignasi (Íñi-
go), abat castellà; sant Flor.
2. Dimecres. Sant Marcel·lí i sant Pere,
mrs. romans (s. IV); sants Germà, Paulí,

Just i Sici, mrs. venerats a Girona; sant
Eugeni I, papa (654-657); sants Potí,
Blandina i companys, mrs. a Lió.
3. Dijous. Sant Carles Luanga i com-
panys, mrs. a Uganda (1885-1887); sant
Isaac, monjo i mr. a Còrdova; sant Justí,
mr. a Burgos; santa Oliva, vg.; sant Joan
Grande, rel. hospitalari.
4. Divendres. Sant Pere Màrtir o de Ve-
rona, prev. dominicà i mr.; santa Clotil-
de, reina francesa; sant Francesc Cara-
cciolo, prev., fund. Caracciolins (CRM,
1588); sant Hilari, bisbe; santes Noemí
i Rut, sogra i nora, segons la Bíblia.
5. Dissabte. Sant Bonifaci, bisbe de
Magúncia i mr. (754), d’origen anglès,
evangelitzador d’Alemanya i venerat a
Fulda; sant Sanç (Sancho), noi mr. a Còr-
dova; santa Zenaida, vg.

SANTORAL

Continuo la llista breu de coses possi-
bles que es podrien començar a fer,
o que ja es fan i es poden millorar,

per a la renovació de la visibilitat eclesial:
a) Dedicació preferent de preveres, dia-

ques i laics per oferir un servei de cateque-
si adient, tant a les necessitats de les

famílies cristianament convençudes com dels indiferents,
allunyats, etc. La manca de coneixement de la religió catòli-
ca i la indiferència en les zones que en altre temps van ser
majoritàriament cristianes, segur que mouran iniciatives en
aquest sentit.

b) «Obrir llocs d’experiència de la fe a aquells que cerquen
Déu» (Benet XVI als rectors de les parròquies de Roma,
26/02/2009). En podríem dir vestíbuls, és a dir, recuperar
una certa experiència de catecumenat de l’Església antiga.
Aquest catecumenat —diu el Sant Pare— «no era simplement
una catequesi doctrinal, sinó un lloc d’experiència progres-

La visibilitat eclesial: 
catequesi, catecumenat, ecumenisme

siva de la vida de fe, en el qual s’entén la Paraula, que es
converteix en comprensible tan sols si és interpretada per
la vida i realitzada per la mateixa vida».

c) Ens cal la pràctica de l’ecumenisme espiritual, tot
acompanyant amb la pregaria, individual i comunitària, els es-
forços que s’estan fent, tant per la part catòlica com per la
part ortodoxa, per aconseguir tot seguit —quam primum—
la perfecta unitat amb la plena participació de l’Eucaristia. La
«nostàlgia de la plena comunió» fóra l’índex afectiu de l’ecu-
menisme espiritual. Caldria secundar el desig expressat per
Joan Pau II (encíclica Ut unum sint) de remodelar la figura vi-
sible del bisbe de Roma, de forma que fos un signe eficaç
d’unitat i caritat per a totes les Esglésies i per a tots els cris-
tians. I també caldria sintonitzar més i avançar en el diàleg
dels catòlics amb les comunitats nascudes de la Reforma.

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

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

Todos somos 
padres adoptivos

Todos los padres,
todos, si quere-
mos lucir la cre-

dencial de la auténtica
paternidad —y la pa-
rentalidad que debe lle-
var anexa— hemos de
pasar la prueba de la a-

dopción filial. Y esta, amigo lector, es mi
última indicación terapéutica…, quizá un
compendio de todas las anteriores.

Decía el sacerdote y agudo periodista
José Luis Martín Descalzo, autor del pre-
cioso libro Razones para amar, que «en
nuestro mundo hay muchos progenitores
y no demasiados padres». Otro autor,
Michael Levine, comentaba con sorna
que «tener hijos no le convierte a uno en
padre, del mismo modo que tener un pia-
no no le convierte a uno en pianista».

En rigor sólo hay padres adoptivos.
Todo padre y madre, para sentirse ver-
daderamente como tales, han de adoptar
a sus hijos. También Schiller lo anuncia-
ba en uno de sus dramas románticos:
«No es la carne y la sangre, sino el cora-
zón, lo que nos hace padres e hijos». Y
no hace mucho el autor de un libro de e-
ducación dedicaba irónicamente su obra:
«A quienes se creen que son padres por
el mero hecho de haber traído hijos al
mundo».

Así pues, somos padres e hijos en la
medida en que amamos. La paternidad y
la filiación no surgen de la casualidad, si-
no de la libre elección de un amor cons-
tantemente confirmado. En este sentido,
es bien cierto que todos los padres so-
mos padres adoptivos. Y los verdaderos
padres saben que nunca se termina de
engendrar lo ya engendrado.

Apliquémonos entonces en ser pa-
dres responsables, especialmente en
circunstancias difíciles de nuestra vida,
como son la separación y el divorcio.
Aquí es donde se pone a prueba nuestra
capacidad para ejercer la verdadera pa-
ternidad y parentalidad. De esta manera
podremos acreditar ante el mundo nues-
tro fuerte deseo de no divorciarnos de
nuestros hijos. Que haya suerte, amigo
o amiga.

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

Editorial Aguilar, Barcelona 2009)

PADRES E HIJOS

La Premio Nobel de Literatura, la chilena Gabriela Mistral, maestra y poeta, una
mujer de sensibilidad y de espiritualidad cristiana, apóstol de la paz y de la
concordia, vivió en constante peregrinación por las Américas y por Europa en

misiones pedagógicas y diplomáticas. Fue cónsul de Chile en Madrid, Nápoles,
Petrópolis (Brasil), etc. Veneraba a su madre y admiraba su fe, su humildad, su
ánimo y su sonrisa. Escribía:

—«Mi madre era pequeñita / como la menta o la hierba; / apenas echaba sombra /
sobre las cosas, apenas; / y la Tierra la quería / por sentírsela ligera; / y por-
que le sonreía, / en la dicha y en la pena.»

La pequeña figura de su madre, fuerte por su fe, que le sonríe y le da ánimo,
queda grabada en su corazón. 

Neruda, de joven, posteriormente también Premio Nobel, conoció a Gabriela
Mistral y afirma en sus Memorias: «Sus dientes blanquísimos se mostraban en una
sonrisa plena y generosa que iluminaba la habitación».

La Nobel, como cristiana, escribió el poema-oración que ella rezaba todos los
días:

—«En este nuevo día / que me concedes, ¡Señor!, / dame mi parte de alegría, /
y haz que consiga ser mejor. / Dame Tú, el don de la salud, / la fe, el ardor,
la intrepidez, / séquito de la juventud; / y la cosecha de verdad, / la refle-
xión, la sensatez, / séquito de la ancianidad. ¡Señor dame tu alegría!»

J. M. Alimbau

La madre de Gabriela Mistral

INTENCIONS DEL SANT PARE (juny)

General: Perquè totes les institucions garanteixin el respecte a la vida
Missionera: Perquè les Esglésies a l’Àsia sàpiguen comunicar l’Evangeli
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PALABRA Y VIDA

estaba trabajando, y me decía que notaba un cambio
en su vida ya que empezaba a agradarle lo que antes
le desagradaba, y perdía gusto por muchas cosas que
antes la satisfacían. Entró en un monasterio contem-
plativo y después de unos años me escribió comuni-
cándome que hacía su profesión y que «era felicísima».

¿Habéis visitado alguna vez una comunidad con-
templativa? Se trata de una buena experiencia, inter-
pela y suscita muchas preguntas. Como por ejemplo:
¿Qué valor damos a Dios en nuestra vida? ¿Qué rela-
ción creemos que hay entre Dios y la creación, entre
Dios y la vida? ¿Qué lugar ocupa la oración y el silen-
cio en nuestra vida personal y familiar?

La respuesta a estas preguntas incide en la valora-
ción eclesial que hacemos de las vocaciones contem-
plativas y de nuestros monasterios, que son cierta-
mente signos de la presencia de Dios en medio del
mundo, de la transparencia de nuestra vida humana,
de la importancia y de la necesidad del silencio y de re-
encontrar la propia identidad.

Los contemplativos y las contemplativas son muy
útiles a la Iglesia y a la humanidad. Aunque parezca
una paradoja, desde el monasterio están más cerca de

Julien Green, un novelista cristiano de primera línea,
se hacía esta pregunta: «¿Cuántas personas hay
entre nosotros que hayan experimentado el senti-

miento de la presencia de Dios?» Al hombre de hoy
difícilmente le queda tiempo para gustar de la oración
y de la presencia de Dios en su vida.

Sin embargo hay hombres y mujeres que se sienten
llamados a dedicar su vida entera a la oración, al tra-
bajo y a la comunidad dentro de un monasterio con-
templativo. Son chicos y chicas que han tomado esta
decisión para toda la vida y que son muy felices. En el
seno de nuestros monasterios hay paz, alegría y amor.

Los chicos y chicas que Dios llama a la vocación
contemplativa son personas que aman la vida, son
solidarias con los hermanos y están comprometidas en
la transformación del mundo. De ningún modo la vida
contemplativa es una evasión del mundo, un desen-
tenderse de la sociedad, ya que la vida contemplativa
es expresión del amor a Dios y no se puede amar au-
ténticamente a Dios sin amar a la humanidad.

La vida contemplativa realiza plenamente a las per-
sonas porque Dios llena maravillosamente todos nues-
tros anhelos. Conocí a una chica en cuyo corazón Dios

las necesidades eclesiales y de las inquietudes, tris-
tezas y sufrimientos de los hombres, sus hermanos.
No son ni indiferentes ni egoístas, porque su amor par-
ticipa de la universalidad del amor de Jesucristo. Viven
con los ojos fijos en Él y con el corazón abierto a las ne-
cesidades de los hermanos, un corazón que, hacién-
dose oración, hace que esta sea más apostólica y con-
vierta su vida en redención.

Estos hermanos nuestros, hijos e hijas de familias
de nuestros pueblos y ciudades, nos hacen un gran ob-
sequio: nos ayudan a valorar más el silencio y la ora-
ción en medio de una cultura del ruido. La madre Te-
resa de Calcuta decía que «necesitamos encontrar a
Dios y no podemos encontrarlo en el ruido y en la in-
quietud. Dios es amigo del silencio». Dios habla en el
silencio.

Muchas gracias, contemplativos y contemplativas
porque interpeláis nuestra vida que a menudo se lle-
na de preocupaciones y angustias que no existirían si
viviéramos aquel «Sólo Dios basta» de santa Teresa de
Ávila.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

La vida contemplativa

A G E N D A que serà del 23 al 27 de setembre d’en-
guany. Inscripcions (c/ Consell de Cent
224-228), tel. 934 874 009. 

Edició del primer CD amb peces musi-
cals interpretades amb el nou orgue de
Montserrat. Inclou obres d’autors ca-
talans (Anselm Viola, Narcís Casanoves,
Francesc Civil i Irineu Segarra) i euro-
peus (Bach, Haendel, Liszt i Widor) dels
segles XVIII, XIX i XX. L’ha editat DAM (Dis-
cos de l’Abadia de Montserrat) sota la
supervisió del P. Jordi-Agustí Piqué.

L’Arquebisbat col·labora en la integració
laboral de persones amb discapacitat.
El dia 6 de maig, el cardenal arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, rebé els res-
ponsables de la Delegació Diocesana
d’Economia, Antoni Matabosch i Manuel
S. Bernades, i Vanessa López, una noia
de 23 anys, contractada per l’Arquebis-
bat per treballar a la Cúria Diocesana,
que estava acompanyada de Glòria Ca-
nals, directora de la Fundació Projecte
Aura, que treballa a favor de la inclusió
social i laboral de persones amb disca-
pacitat, i de la preparadora laboral de la
noia, Laura Rodríguez.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Exercicis a l’estiu per a religiosos i re-
ligioses. L’URC (Unió de Religiosos de
Catalunya) organitza tres tandes d’Exer-
cicis en clima intercongregacional. A
Montserrat: amb el P. Josep Miquel
Bauset, OSB: «Apassionats per Déu.
Testimonis de l’Antic Testament», del
5 a l’11 de juliol; amb el P. Cebrià Pifar-
rer, OSB: «Descobrir Jesús acompa-
nyats per sant Mateu», del 9 al 15 d’a-
gost. Reserves: urc.info@gmail.com o
tel. 933 024 367. A la Cova de Manre-
sa: pel P. Pere Borràs, SJ, del 21 al 30
de juliol. Reserves: tel. 938 720 422.

◗ PELEGRINATGES

Peregrinación a Fátima con San José
de la Montaña, del 9 al 14 de julio por
la Cornisa Cantábrica, Bilbao, Santan-
der, Covadonga, Santiago de Composte-
la, Fátima y Zaragoza. Información: 933
857 259 (tardes) y domingos (11-14 h). 

El P. Enric Puig, SJ, 
coordinador de la visita del

Sant Pare a Barcelona
El cardenal arquebisbe de Barcelo-
na, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha no-
menat el P. Enric Puig Jofra, SJ, coor-
dinador de la visita apostòlica del
Sant Pare a Barcelona, el 7 de no-
vembre, per consagrar el Temple de
la Sagrada Família. 

La comissió encarregada de la
preparació de la visita apostòlica del
Sant Pare està presidida pel carde-
nal Martínez Sistach i integrada per:
Mons. Sebastià Taltavull Anglada,
bisbe auxiliar de Barcelona; Mons.
Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de
Barcelona; P. Enric Puig, SJ, coordi-
nador de la visita; Mn. Joan Galtés,
vicari episcopal de Barcelona; Mn.
Sergi Gordo, secretari general de l’Ar-
quebisbat; Mn. Antoni Matabosch,
delegat diocesà d’Economia; Mn.
Jordi Piquer, delegat diocesà de Mit-
jans de Comunicació Social; Sra. M.
Dolors Villas, membre de la Secre-
taria general de l’Arquebisbat, i Sra.
Mini Obiols, membre de la Delegació
diocesana d’Economia.

Mn. Salvador Cristau, no-
menat bisbe auxiliar de
Terrassa. La Nunciatura
Apostòlica comunicà, el
18 de maig, el nomena-
ment de Mn. Salvador Cris-
tau i Coll com a bisbe auxiliar de la diò-
cesi de Terrassa. Mn. Cristau, fins a la
creació de la diòcesi de Terrassa, va ser
sacerdot de l’arquebisbat de Barcelona,
on fou secretari general i canceller, entre
altres càrrecs. Actualment era rector del
Seminari de la diòcesi de Terrassa i vicari
general. El cardenal Martínez Sistach, en
una nota publicada aquell mateix dia, va
expressar la seva satisfacció per aquest
nomenament, unint-se a la joia de la diò-
cesi germana de Terrassa.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Parròquia de la Mare de Déu de Núria
(c/ Bon Pastor 9). Concert del Cor de la

Universitat de Barcelona, dirigit per Jordi-
Lluís Rigol. Dia 5 juny (18 h).

Amics del pare Pio de Pietrelcina. Pregà-
ria i reunió dirigida per fra Valentí Serra,
caputxí, dia 31 maig (18.15 h). Parròquia
de la Concepció (c/ Llúria 70). 

Trobada de formació carmelitana. «La
Fundació del nou Carmel» per Elisa Ay-
merich, carmelita descalça de Terrassa.
Dia 31 maig (20 h, av. Diagonal 424 - Bar-
celona); (21.30 h, c/ Sant Miquel 44 -
Badalona).

Casal de Cultura Robert Brillas (c/ Àngel
Guimerà 38, Esplugues de Llobregat).
«El Jesús de l’Islam. El xoc o la con-
fluència Islam-Cristianisme», a càrrec de
Jaume Flaquer, jesuïta i islamòleg. Dia
3 juny (20.30 h).

Concert del Carilló del Palau de la Gene-
ralitat. Sons de guitarra sobre bronze. F.
Sors, M. Giuliani, D. Aguado, F. Tàrrega
i J. Rodrigo. Dia 6 juny (12 h).

Monestir de la Visitació de Santa Maria
(pg. Vall d’Hebron 256). Celebració del IV
centenari de la fundació d’aquest orde
amb una Eucaristia presidida pel carde-
nal Lluís Martínez Sistach, dissabte 5
juny (11 h), tel. 934 281 620.

Procesión de Nuestra Señora de Fátima,
domingo 30, después de la Misa de las
17.30 h de la parroquia de Sant Antoni
de Llefià (Badalona). 

Per l’altre cor cremat de Barcelona-Ajut
al 4t Món. Concert dels Amics de la
Unió Cor de Cambra del Vallès Oriental-
Granollers, dir. Josep Vila. Dia 5 juny
(20.30 h), a la Capella del Palau (c/ Ataülf
4, darrera pl. St. Jaume).

Ou com balla. Al claustre de la Basílica
de la Puríssima Concepció (Roger de Llú-
ria 70), des del dijous 3 de juny i durant
vuit dies. Diumenge 6 juny, Eucaristia
(11.30 h) i processó pel claustre. Ves-
pres solemnes (19 h).

Grans mestres espirituals. Divendres 4
de juny (20-22 h) Sant Benet, aprenent a
meditar i pregar a partir dels seus tex-
tos espirituals, al Centre Edith Stein (c/
València 244, 3r). Informació: laura@dpu-
niversitaria.org / 934 876 363.

◗ BREUS

El cardenal Martínez Sistach ha acom-
panyat el Papa en el viatge a Portugal in-
vitat per la Conferència Episcopal Portu-
guesa durant els darrers 11 al 14 d’aquest
mes. La visita pastoral incloïa el santuari
de Fàtima i les ciutats de Lisboa i Oporto.

Hospitalitat de la Mare de Déu de Lour-
des. El dia 11 de juny tanca les inscrip-
cions del 148 pelegrinatge a Lourdes
amb malalts que tindrà lloc del 24 al 28
de juny. El 10 de setembre tanca les del
149 Pelegrinatge a Lourdes amb malalts,

Any Sacerdotal

Jornades eucarístiques de preparació: Dijous 3 i divendres 4 de juny, de 17.15
a 19 h, exposició i adoració del Santíssim. Benedicció i reserva. A les 19 h Santa
Missa.

Diumenge 6 de juny: Solemnitat del Corpus Christi. És el dia de la Caritat.
• Matí: a les 10 h Cant de Laudes. De 8.30 a 13 h, exposició del Santíssim per a l’a-

doració, a la Capella del Sant Crist de Lepant. Benedicció
i reserva.
• Tarda: a les 18.30 h celebració de l’Eucaristia presidi-
da pel Sr. cardenal arquebisbe, Mons. Lluís Martínez Sis-
tach, al Pla de la Seu i av. Catedral. En acabar, processó
amb el Santíssim per la plaça Nova i els carrers Arcs, Por-
tal de l’Àngel, Comtal, Via Laietana, Joaquim Pou i av. Ca-
tedral fins al Pla de la Seu, on es donarà la benedicció i es
farà la reserva.

El Sr. Cardenal arquebisbe i el Capítol de la Catedral
inviten tots els diocesans a aquests actes.

L’ou com balla serà instal·lat a la font del claustre de la
Catedral del dia 3 al 6 de juny.

CORPUS CHRISTI A LA CATEDRAL DE BARCELONA


