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Eucaristia i caritat fraterna

La festa de Corpus Christi, tan arrelada en la nostra tradició reli-
giosa, és la festa de dos amors: l’amor a Jesucrist, realment pre-
sent en el sagrament de l’eucaristia, i l’amor als germans, que

són com un altre Crist. Les dues dimensions d’aquesta festa no es
poden separar. A l’Església hi ha una tradició, viscuda intensament
des dels primers segles, de vincular visiblement la celebració de l’eu-
caristia amb la caritat fraterna. 

El Concili provincial Tarraconense de l’any 1995, en una de les se-
ves conclusions, feia referència a aquest tema i demanava «revifar la

tradició, tan intensament viscuda en
els primers segles de l’Església, de vin-
cular visiblement la celebració de l’Eu-
caristia amb la caritat fraterna, insistint
de manera particular en la relació en-
tre la fracció del Pa i la comunió cris-
tiana de béns, en la lògica que porta de
compartir els béns eterns a compartir
els béns temporals, i en la coherència
que impulsa les Esglésies riques a
obrir-se a les necessitats de les Esglé-
sies pobres».

Que aquesta tradició es manté ho
demostra, entre altres, el fet que la fes-
ta del Corpus Christi coincideix amb el
Dia de la Caritat, en el qual Càritas

Diocesana dóna compte de les seves activitats i es fa una collecta
amb destinació a aquesta institució que, com s’ha dit amb encert, no
és només una institució de l’Església, sinó que és l’Església. 

El lema de l’actual campanya del Dia de la Caritat diu així: «Res-
postes per a qui més necessita sortir de la crisi». Els cristians, cons-
cients que Jesús ens ensenya que l’amor a Déu i l’amor als germans
són inseparables, estem cridats, juntament amb molts altres homes
i dones de bona voluntat, a promoure obres de solidaritat social,
sobretot en aquests moments de crisi econòmica, una crisi que pro-
dueix moltes víctimes. S’han superat els quatre milions d’aturats
amb totes les conseqüències negatives i doloroses que això com-
porta.

Càritas està fent un treball molt necessari i molt preuat per
atendre el nombre, cada dia més elevat, de persones que de-
manen ajut. Càritas amb els recursos limitats de què dispo-

sa, fa un bon treball cercant, a més de les ajudes d’emergència, una
veritable promoció social de les persones afectades a fi que aques-
tes puguin recuperar la seva autonomia personal i la seva inserció
social. Cal dir, també, que han augmentat les donacions a Càritas i
el nombre de voluntaris disposats a atendre les persones necessi-
tades d’ajuda.

En la seva exhortació apostòlica sobre «el sagrament de la cari-
tat», Benet XVI fa aquesta afirmació que em sembla ben oportuna en
aquest dia: «Els cristians han procurat des del començament com-
partir els seus béns i ajudar els pobres. La col·lecta en les assem-
blees litúrgiques no sols ens ho recorda expressament, sinó que la
seva necessitat és també molt actual. Les institucions eclesials de
beneficència, en particular Càritas en els seus diversos àmbits, des-
envolupen el preciós servei d’ajudar les persones necessitades, so-
bretot les més pobres».

Per això, en aquest dia no dubto en demanar l’ajut econòmic a
favor de la nostra Càritas, que en aquests moments de crisi econò-
mica viu intensament la solidaritat efectiva amb els més necessitats.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Feu-nos respondre amb generositat

Un grup de matrimonis que ronden
els quaranta anys, es reuneix ca-
da mes a casa d’un d’ells. El con-

siliari, un religiós de la mateixa edat, els
convidà a celebrar una de les reunions
a la seva comunitat. Arribat el dia, es
trobaren al vespre i començaren amb
l’eucaristia compartida amb els religio-
sos de la comunitat acollidora. En el
moment de la pregària dels fidels, una
de les mares pregà així: «Pare, em sen-
to ben acollida per la comunitat del nos-
tre consiliari. En aquesta eucaristia us
vull demanar per les vocacions al sa-
cerdoci. Veig el bé que ens apor ta la
presència del consiliari en el grup, com
a colla i a cadascun de nosaltres per-
sonalment. Valoro el servei dels sacer-
dots en les comunitats. Per això m’atre-
veixo a demanar-vos, amb cert temor i
respecte però amb confiança, que llen-
ceu la vostra crida als nostres fills i que
no sigui en va. Que tingueu resposta
d’aquells que l’escoltin i la col·laboració
joiosa de nosaltres, els pares». La res-
ta de participants en la celebració as-
sentiren tot dient «Us ho demanem, Se-
nyor».

La mare que formula aquesta pregà-
ria demana que el Senyor es manifesti,
i demana que creixi la capacitat de res-
posta de cada un dels fills per descobrir
a què és cridat, i les concrecions de la
seva vocació, de la seva crida personal.
Cridat a què? I com? Descobrir la voca-

ció comuna: el seguiment de Jesús. Va
més enllà, però. Amb generositat prega
Déu que escampi la llavor de la voca-
ció religiosa i sacerdotal entre els fills
dels matrimonis del grup. Li demana
que els doni capacitat generosa de res-
posta i la mateixa generositat als pares
per respectar i acompanyar les crides.
I ho fa amb «temor i respecte, però amb
confiança», perquè la vocació d’un fill
cridat al sacerdoci infon certament res-
pecte i un cer t grau de sacrifici, però
també la confiança de saber que una
resposta generosa donarà fruit en l’a-
mor a totes les persones.

Aquesta mare se sent implicada en
la comunió eclesial, responsable del
servei dispensador de la caritat, de la
continuïtat del servei ministerial presbi-
teral, de l’animació de la vida comunità-
ria en la seva diversitat d’activitats, que
tot això passa pel compromís personal
i familiar, per la pregària constant i con-
fiada, per acompanyar amb un esguard
desprès la voluntat del Pare.

Respondre a la crida de l’Amor, per
amor, perquè l’amor és la vocació fo-
namental de la persona: «Per tot això,
sempre preguem per vosaltres, perquè
el nostre Déu us faci dignes de la voca-
ció que heu rebut; que amb el seu po-
der dugui a terme la vostra decisió d’o-
brar el bé i faci activa la vostra fe» (2Te
1,11).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

El valor de la fidelitat
◗◗ Promoguda per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar, el diumenge 9 de
maig, va celebrar-se a la basílica de la Mare de Déu de la Mercè la «Missa per a
les Famílies», que cada any s’organitza en dates properes al Dia Internacional
de la Família, que se celebra el 15 de maig. D’una manera especial, es convo-
ca els matrimonis que durant aquest any celebren les seves noces matrimonials
d’argent, d’or, o estan propers a les de platí. Hi varen participar 40 matrimonis
que en el moment de l’ofertori varen renovar el seu compromís matrimonial.
«Com a pastor diocesà —els va dir el cardenal Martínez Sistach—, us dono les
gràcies per la vostra fidelitat. Amb el testimoni de la vostra vida esteu dient que

el compromís d’un amor fidel és possible».

Pensaments de sant Joan M. Vianney
◗◗ No hi ha res comparable a l’eucaristia. Déu posa la seva
mirada sobre l’altar: «Aquest és el meu Fill estimat en qui
m’he complagut». Quina missa hem d’oir? La missa de la
parròquia, en què ens reunim per donar honor i glòria a
Déu, on donem els avisos, on resem els uns pels altres,
pels vius i pels morts…

◗◗ No hay nada comparable a la eucaristía. Dios detiene su mirada en el al-
tar: «Este es mi Hijo bien amado en quien me he complacido». ¿Qué misa
debemos oír? La misa de la parroquia, en la que nos reunimos para dar
honor y gloria a Dios, donde damos los avisos, donde rezamos los unos
por los otros, por los vivos y por los muertos…

(Cura de Ars, Su pensamiento, su corazón, 
Editorial La Hormiga de Oro, Barcelona 1994)



La litúrgia d’aquest diumenge s’o-
bre amb una lectura del llibre del
Gènesi on trobem el sacerdot

Melquisedec, rei de Salem, que ofe-
reix pa i vi al patriarca Abraham i a
la seva gent. Un episodi que la tradi-
ció cristiana ha llegit i interpretat en
clau cristològica i eucarística. A la se-
gona lectura, Pau recorda als cris-
tians de Corint com Jesús va instituir
l’Eucaristia en l’últim sopar i, a l’E-
vangeli, Lluc evoca la multiplicació
dels pans que va tenir lloc a Betsai-
da, a la vora del llac de Genesaret.

La narració d’aquest miracle fa
al·lusió a l’últim sopar, quan Jesús
«prengué el pa, digué l’acció de grà-
cies, el partí i el donà als seus dei-
xebles». Fixem-nos en les accions

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 2a
setm.): 1Re 17,1-6 / Sl 120 /
Mt 5,1-12 �� dimarts: 1Re
17,7-16 / Sl 4 / Mt 5,13-16
�� dimecres: 1Re 18,20-39 /
Sl 15 / Mt 5,17-19 �� dijous:
1Re 18,41-46 / Sl 64 / Mt 5,
20-26 divendres: Ez 34,
11-16 / Sl 22 / Rm 5,5b-11 /
Lc 15,3-7 dissabte: Is 61,
9-11 / 1Sa 2,1.4-5.6-7 / Lc
2,41-51 �� diumenge vinent,
XI de durant l’any (lit. hores:
3a setm.): 2Sa 12,7-10.13 /
Sl 31 / Ga 2,16.19-21 / Lc
7,36-8,3 (o bé: 7,36-50). 

◗◗ Lectura del llibre del Gènesi (Gn 14,18-20)

En aquells dies, Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi. Com que
era sacerdot del Déu Altíssim, beneí Abram amb aquestes paraules:
«Que el Déu Altíssim, creador del cel i de la terra, beneeixi Abram.
Beneït sigui el Déu Altíssim, que ha posat a les teves mans els teus ad-
versaris». I Abram li donà el delme de tot el botí.

◗◗ Salm responsorial (109)

R. «Ets sacerdot per sempre, com ho fou Melqui-
sedec».
Oracle del Senyor al meu Senyor: / «Seu a la me-
va dreta, / i espera que faci dels enemics / l’es-
cambell dels teus peus». R.
Que el Senyor estengui lluny des de Sió / el po-
der del teu ceptre. / Impera enmig dels ene-
mics. R.
«Ja eres príncep el dia que vas néixer, / tens la
glòria sagrada des del si de la mare, / des del
principi jo t’he engendrat». R.
El Senyor no es desdiu del que jurà: / «Ets sa-
cerdot per sempre / com ho fou Melquisedec». R.

◗◗ Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 11,23-26)

Germans, aquesta tradició que jo he rebut i
que us he transmès a vosaltres, ve del Senyor:
Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entre-
gat prengué el pa, i, dient l’acció de gràcies, el partí i digué: «Això és
el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial».
Igualment prengué el calze, havent sopat, i digué: «Aquest calze és la
nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu,
feu-ho per celebrar el meu memorial.» Així, doncs, cada vegada que
mengeu aquest pa i beveu aquest calze anuncieu la mort del Senyor
fins que torni.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 9,11b-17)

Un dia Jesús parlava del Regne de Déu a la gent i curava els qui en
tenien necessitat. Veient que començava a fer-se tard, els dotze anaren
a dir-li: «Acomiadeu la gent. Que vagin a passar la nit als pobles o a les
masies del voltant, i puguin trobar-hi queviures; aquí és un lloc despo-
blat». Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos». Ells
respongueren: «Només tenim cinc pans i dos peixos. ¿Hem d’anar nos-
altres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada?» Tots ple-
gats eren uns cinc mil homes. 

Ell digué als deixebles: «Feu-los seure en grups de cinquanta». Els
deixebles ho feren i tothom s’assegué. Jesús prengué els cinc pans i
els dos peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als
deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en menjà tant com vol-
gué i recolliren dotze coves de les sobres.

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro del Génesis (Gn 14,18-20)

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios al-
tísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abrán, diciendo: «Bendito sea Abrán
por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altí-
simo, que te ha entregado tus enemigos.» Y Abrán le dio un décimo
de cada cosa.

◗◗ Salmo responsorial (109)

R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Mel-
quisedec.
Oráculo del Señor a mi Señor: / «Siéntate a mi
derecha, / y haré de tus enemigos estrado de tus
pies.» R.

Desde Sión extenderá el Señor / el poder de tu
cetro: / somete en la batalla a tus enemigos. R.

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, /
entre esplendores sagrados; / yo mismo te en-
gendré, como rocío, / antes de la aurora.» R.

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: / «Tú
eres sacerdote eterno, / según el rito de Mel-
quisedec.» R.

◗◗ Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los corintios (1Co 11,23-26)

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que
procede del Señor y que a mi vez os he transmi-
tido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban

a entregarlo, tomó un pan y, pronunciando la acción de gracias, lo par-
tió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced es-
to en memoria mía.» Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, di-
ciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; haced es-
to cada vez que lo bebáis, en memoria mía.» Por eso, cada vez que
coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor,
hasta que vuelva.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 9,11b-17)

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del Reino de Dios y
curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a
decirle: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrede-
dor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado.»
Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.» Ellos replicaron: «No tenemos
más que cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de co-
mer para todo este gentío.» Porque eran unos cinco mil hombres.

Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de
unos cincuenta.» Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los
cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la ben-
dición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se
los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las
sobras: doce cestos.

del Mestre. Són les mateixes que
ens ha transmès l’evangeli d’avui:
«Jesús prengué els cinc pans i els
dos peixos, alçà els ulls al cel, els be-
neí, els par tí i els donà als deixe-
bles perquè els servissin a la gent».
I també són les mateixes que féu Je-
sús quan s’aparegué als deixebles
d’Emmaús mentre anaven de camí:
«prengué el pa, digué la benedicció,
el partí i els el donà». Aquestes re-
peticions no són fortuïtes, sinó que
són expressió del lligam que hi ha
entre la multiplicació dels pans i el
banquet eucarístic. En altres parau-
les, el miracle del pa i de la gent sa-
dollada representa la comunitat de
fidels que es reuneix al voltant del
Crist en l’Eucaristia. 

Així, doncs, la solemnitat del Cor-
pus Christi ens recorda la centralitat
de l’Eucaristia en la vida cristiana:
Crist, que comparteix amb nosaltres
el seu pa i el vi. L’Eucaristia és espe-
rit i carn, és fe i caritat, és comu-
nió amb Déu i comunió amb els ger-
mans. 

Que la nostra vida sigui com el pa
i el vi. «Mireu-los com s’estimen, el
món pugui dir. Que el nostre testi-
moni sigui sal i llavor. En tu trobem
la vida, Jesucrist, Senyor». Aques-
ta és la lletra d’un cant de comunió
molt bonic, però, per damunt de tot,
és l’expressió del nostre desig més
profund.

Dra. Núria Calduch-Benages

El Cos i la Sang del Senyor
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EL COS I LA SANG DE CRIST

La multiplicació dels pans
(del Breviari i Missals Franciscans, any 1380,

Biblioteca Nacional de França)
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Tot i que actualment la relació
entre espiritualitat i psicologia
no acostuma a ser matèria

docent o de recerca, la Fundació
Vidal i Barraquer —en col·laboració
amb l’Escola Ignasiana d’Espiritualitat
de Cristianisme i Justícia— integra
aquesta peculiaritat d’estudi
interdisciplinari, fruit de la seva
indagació i experiència en el camp 
de la salut mental, a través d’un
Postgrau d’Acompanyament Espiritual,
que enguany celebra la quarta edició.
La Inés Cots és psicòloga clínica i
coordinadora acadèmica del Postgrau
(www.fvb.cat / 934 340 001).

Per què és necessària la formació 
en acompanyament espiritual?
En els darrers anys hi ha una demanda
creixent de formació al voltant de
l’acompanyament a les persones en
totes les seves dimensions, tant en el
camp teòric, com en el de l’experiència,
tot integrant la dimensió espiritual i
la psicològica de l’ésser humà. 
La tasca d’acompanyar es fa
necessària en molts àmbits: 
treball social, sanitat, vida espiritual,
processos de dol, malalts terminals…
És important que hi hagi persones que
sàpiguen escoltar profundament, 
que sàpiguen ajudar a veure llum 
en les seves dificultats i reptes.

En què consisteix el postgrau i 
quina experiència teniu de les
edicions anteriors?
Aquest Postgrau és un servei 
per iniciar i progressar en
l’acompanyament humà en diferents
formes, des de la inspiració cristiana.
Els tres eixos principals són: 
les sessions teòrico-pràctiques, 
les tutories personalitzades i el grup
d’anàlisi d’experiències tipus Balint.
Les tres edicions anteriors han estat
molt positives com a enriquiment
personal tant dels alumnes com de
l’equip docent que hi ha participat.

Enguany incorporeu un mòdul dedicat
al dol. Quin és el seu objectiu?
La formació específica
d’acompanyament del dol comptarà
amb la mateixa estructura que el
Postgrau, amb una part teòrica i 
una altra experimental. L’objectiu 
és poder ajudar les persones que
acompanyen el dol o volen fer-ho, 
tant oferint conceptes teòrics sobre
la mort i el dol, els processos del dol,
els diferents tipus de dols…, 
com també realitzant experiències
pràctiques.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ INÉS COTS

ENTREVISTA

Acompanyament
espiritual

6. c Diumenge. El Cos i la Sang de
Crist. Sant Norbert (†1134), bisbe
de Magdeburg, fund. premonstratencs
(Opraem, 1120); sant Artemi, l’espo-
sa Càndida i la filla Paulina, mrs.; sant
Marcel·lí Champagnat, prev., fund. Gns.
maristes (FSM, 1817); sant Bertran
d’Aquilea, bisbe. Beat Josep M. Peris
(1889-1936, nat a Cinctorres, bisbat de
Tortosa), mr., rector del Seminari de Bar-
celona. 

7. Dilluns. Sant Robert, abat cistercenc;
sants Pere, prev., i Vistremond, monjo,
mrs. a Sevilla; beata Anna de Sant Bar-
tomeu, vg. carmelitana, de Medina del
Campo.

8. Dimarts. Sant Guillem, bisbe de York;
santa Cal·líope, mr.; beat Jaume Berthieu,
mr.

9. Dimecres. Sant Efrem (306-373), dia-
ca siríac i doctor de l’Església; sant Ma-
rí, ermità; sants Prim i Felicià, mrs.; san-
ta Pelàgia o Pellaia, vg. i mr.; beat Josep
Anchieta, prev. jesuïta; beata Anna-Maria
Taigi, mare de família.

10. Dijous. Sant Maurici, abat; sant As-
teri, bisbe.

11. Divendres. El Sagrat Cor de Jesús; sant
Bernabé, apòstol company de Pau, nat a Xi-
pre, on morí; santa Maria-Rosa Molas i Vall-
bé (1815-1876), rel., de Reus, fund. Gnes.
MdD de la Consolació, a Tortosa (CMC,
1858); sant Lleó III, papa (795-816); san-
ta Adelaida o Alícia, vg. cistercenca.

12. Dissabte. L’Immaculat Cor de Maria;
sant Joan de Sahagun, prev. agustí; bea-
ta Iolanda (o Violant), rel. franciscana;
sant Onofre (o Nofre), anacoreta.

SANTORAL

S i l’Eucaristia fa l’Església i l’Església
fa l’Eucaristia, es comprèn que el
tercer sagrament de la iniciació cris-

tiana sigui la visibilització del Cos de Crist
que és l’Església. És oportú fer-ne memò-
ria en la festa del Corpus Christi.

Dues són les realitats d’Església que es
fan gairebé visibles en l’Eucaristia: la Co-

munitat dels seguidors de Jesús i la Presència viva, que pro-
mou el consegüent encontre de comunió dels fidels amb Je-
sucrist i amb el Pare en la unitat de l’Esperit Sant.

Ambdues realitats suposen una perspectiva d’escatolo-
gia inaugurada, que el cristià viu a la terra, però tot antici-
pant en la seva existència el do de la vida divina (do que
pertany al cel, a Déu, al nivell escatològic).

En la celebració eucarística, els creients que hi partici-
pen són elevats a la categoria d’autèntica comunitat de

L’Eucaristia fa l’Església i l’Església fa l’Eucaristia
fe, per la qual cosa no és estrany que, des dels lligams
establerts per la fe viva, pugui assolir també, a poc a poc o
de cop, la consistència de l’amistat humana.

D’altra banda, la Presència lliurada de Crist, Pa de vida,
a tots i a cadascun dels fidels, és no només una crida si-
nó també una veritable realització de la comunió del
creient amb Crist, de forma que cadascú pot fer seva la di-
ta de Pau: «Ja no sóc jo qui visc. És Crist que viu en mi»
(Ga 2,20).

Aquesta comunió és fecunda i plena en la mesura que
qui és portat per la fe a la comunió amb Crist —en l’ordre
de l’ésser— es deixi portar també —en l’ordre de l’obrar—
per la dinàmica del mateix Jesús, el Crist, el Fill de Déu, que
s’anorrea i es dóna als pobres i als indigents.

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

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

¡Nos hacen abuelos! 

Es bien cierto: nos
hacen abuelos.
Es un auténtico

regalo que alguien nos
hace. Nosotros volun-
tariamente nos hace-
mos padres cuando
nos ponemos a pro-

crear hijos, pero nos hacen abuelos
cuando nuestros hijos deciden darnos
nietos.

En la primera situación, la paterni-
dad, empleamos el verbo de tiempo
activo, mientras que en la segunda si-
tuación, cuando nos hacen abuelos,
empleamos indefectiblemente la voz
pasiva. Al fin y al cabo, es un espléndi-
do regalo que nos hacen nuestros hijos
entregándonos unos preciosos nietos.

También se dice que cada vez que
nace un hijo, nacen abuelos. Y así,
cuando los hijos se hacen padres, los
padres de ellos se hacen abuelos.
¡Es ley de vida! Hay un refrán que di-
ce «Los nietos son la primavera cuan-
do ha llegado el otoño».

Además, nos lo ponen en bandeja
porque estamos en el lugar más pro-
picio para envejecer, en el país por
excelencia de las personas mayores
y muy mayores. ¿Sabe que España
ocupa el cuarto lugar en el escalafón
de países más envejecidos del mun-
do? (encabeza la lista Japón —con
uno de cada cinco habitantes mayor
de sesenta y cinco años— seguido de
Italia y Alemania). Datos recientes
de las Naciones Unidas sitúan nues-
tro país como el segundo más enve-
jecido del planeta en 2050, con un
33% de la población mayor (Japón,
con un 38%, ocuparía el primer lugar).

Si usted es abuelo o abuela me
entenderá perfectamente. Y si no lo
es ya lo verá. Cuando tu hijo o tu hija
deposita en tus manos a ese bebé
recién parido («Toma, papá, tu nie-
to»), en un santiamén rememoras el
tiempo en que te entrenaste en la
asignatura de la paternidad, y un es-
tremecimiento te recorre el cuerpo
ante una nueva asignatura: la de ser
abuelo. 

Dr. Paulino Castells
(Queridos abuelos, Ediciones Ceac,

Barcelona 2010)

QUERIDOS ABUELOS

Dues figures del catolicisme del segle XX, el germà Charles
de Foucauld, mort a la fi del 1916, i la Mare Teresa de
Calcuta, morta el 1997, han fet del tema de l’amor el

centre de les seves vides.
El germà Charles de Foucauld, amb el seu lema Jesus cari-

tas, proposa una presència religiosa i cristiana missionera, no
pas sota l’aspecte de la predicació de l’Evangeli o de la cris-
tianització, sinó com a simple compartir la vida dels més po-

bres en la fraternitat.
La mare Teresa de Calcuta ha insistit, partint de les misèries de l’Índia, en el

paper dels pobres en la vida de l’Església i en valor de l’amor per a ells en l’exis-
tència cristiana. La seva figura ha atret l’atenció general per la força simple i de-
cisiva del seu missatge.

El germà Charles de Foucauld, en els apunts del seu recés, exemplifica d’una
manera molt clara la universalitat de l’amor, escrivint: «Veure en tothom Jesús».
És l’ideal del germà universal, que viu en l’herència de Foucauld. Efectivament,
llegim a les Constitucions: els germans (la congregació que ell es proposava fun-
dar) «donaran l’almoina, l’hospitalitat i les medecines amb extrema caritat com
a germans estimadíssims a tots aquells qui ho demanaran, cristians o infidels,
bons o dolents. Envoltaran d’atenció particular els pobres i els infeliços, mem-
bres sofrents de nostre Senyor Jesús, i els pecadors i els infidels». Els infidels
són els no cristians.

No es tracta sinó de dos exemples entre tants, al començament i a l’acaba-
ment del segle XX, per mostrar com el tema de l’amor representa una expres-
sió decisiva de la universalitat de la vida cristiana en el món contemporani. El
diàleg no comporta una relativització de la fe cristiana, sinó que més aviat l’ex-
pressa en profunditat.

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

Dues figures emblemàtiques
del camí cristià

DÉU NO TÉ POR
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PALABRA Y VIDA

de con el Día de la Caridad, en el que Cáritas Dioce-
sana da cuenta de sus actividades y en el que se
hace una colecta destinada a esta institución que, co-
mo se ha dicho acertadamente, no es tan sólo una
institución de la Iglesia, sino que es la misma Iglesia.

El lema de la actual campaña del Día de la Caridad
dice así: «Respuestas para los que más necesitan sa-
lir de la crisis». Los cristianos, conscientes de que
Jesús nos enseña que el amor a Dios y el amor a los
hermanos son inseparables, estamos llamados —jun-
to con muchos otros hombres y mujeres de buena
voluntad— a promover obras de solidaridad social, so-
bre todo en estos momentos de crisis económica, una
crisis que produce muchas víctimas. Son ya más de
cuatro millones los parados, con todas las conse-
cuencias negativas y dolorosas que esto comporta.

Cáritas está haciendo un trabajo muy necesario y
muy apreciado para atender al número cada día más
elevado de personas que piden ayuda. Cáritas, con
los recursos limitados de que dispone, hace un buen
trabajo buscando, además de las ayudas de emer-
gencia, una verdadera promoción social de las per-

La fiesta del Corpus Christi, tan arraigada en nues-
tra tradición religiosa, es la fiesta de dos amo-
res: el amor a Jesucristo, realmente presente en

el sacramento de la eucaristía, y el amor a los herma-
nos, que son como otro Cristo. Ambas dimensiones
de esta única fiesta no pueden separarse. Hay en la
Iglesia una tradición, vivida intensamente desde los
primeros siglos, de vincular visiblemente la celebra-
ción de la eucaristía con la caridad fraterna.

El Concilio provincial Tarraconense del año 1995,
en una de sus conclusiones hacía referencia a este
tema y pedía «reavivar la tradición, tan intensamente
vivida en los primeros siglos de la Iglesia, de vincular
visiblemente la celebración de la Eucaristía con la cari-
dad fraterna, insistiendo de manera particular en la re-
lación entre la fracción del Pan y la comunión cristia-
na de bienes, en la lógica que lleva de compartir los
bienes eternos a compartir los bienes temporales, y
en la coherencia que impulsa a las Iglesias ricas a
abrirse a las necesidades de las Iglesias pobres».

Que esta tradición se mantiene queda demostrado
por el hecho de que la fiesta del Corpus Christi coinci-

sonas afectadas a fin de que estas puedan recuperar
su autonomía personal y su inserción social. Hemos
de añadir que han aumentado tanto los donativos
a Cáritas como el número de voluntarios dispuestos a
atender a las personas necesitadas de ayuda.

En su exhortación apostólica sobre «el sacramen-
to de la caridad», Benedicto XVI hace esta afirmación
que me parece muy oportuna en el día de hoy: «Los
cristianos han procurado desde el principio compartir
sus bienes y ayudar a los pobres. La colecta en las
asambleas litúrgicas no tan sólo nos lo recuerda ex-
presamente, sino que su necesidad es también muy
actual. Las instituciones eclesiales de beneficencia,
en particular Cáritas en sus diversos ámbitos, desa-
rrollan el precioso servicio de ayudar a las personas
necesitadas, sobre todo a las más pobres».

Por lo cual, no dudo en este día en pedir la ayuda eco-
nómica a favor de nuestra Cáritas, que en estos momen-
tos de crisis económica vive intensamente la solidari-
dad efectiva con los más necesitados.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Eucaristía y caridad fraterna

A G E N D A del 15 al 22 de setembre, amb el guiat-
ge dels P. Franciscans. Places limita-
des. Tel.: 608 697 747.

Ruta Mariana. Del 24 al 27 de junio
peregrinación visitando los santuarios
de Montserrat, Torreciudad, Zaragoza
y Lourdes. Información y reservas: Tel.
687 554 451 (Fernando) y delegados
detorreciudadcat.com

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Casa d’espiritualitat Maria Antònia
París. Missioneres claretianes. Exerci-
cis espirituals 2010, del 16 al 25 de
juny, amb el P. Asterio Niño, cmf. (c/
Major de Sarrià 169 - telèfon 932 037
212).

◗ LLIBRES

Històries i personat-
ges. Un recorregut
per la Bíblia. Amb
aquest títol el Dr. Jo-
sep Otón, professor
a l’Institut Superior
de Ciències Religio-
ses de Barcelona
(ISCREB), ha publi-
cat un estudi sobre
cinc personatges de
la Bíblia: Abraham,
Isaac, Jacob, Josep i
Moisès. En català, el
llibre ha estat publi-
cat per Editorial Cla-
ret, de Barcelona, i
té 110 pàgines. La versió castellana
la publica Editorial Sal Terrae.

Maestro de las ce-
lebraciones pontifi-
cias. La Fundación
Pedro Farnés y Edi-
ciones STJ presenta
este libro especial-
mente sugerente. Se
trata de una serie de
experiencias y recuer-
dos de Mons. Piero
Marini, que fue el responsable mayor
de las celebraciones de Pablo VI, Juan
Pablo II, y durante un tiempo también
del Papa actual, Benedicto XVI. Presen-
tan el libro, en sendos prólogos, Mn.
Pere Farnés y el cardenal Roger Etche-
garay. 

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Parròquia de Sant Antoni de Llefià (Ba-
dalona). Celebració dels 75 anys de
l’antiga capella i els 50 anys de la parrò-
quia. Exposició que mostra la història
de la parròquia i una fira en la qual els
diferents grups parroquials descriuen
les seves activitats. El rector, Mn. Josep
Lluís Calvís, el diumenge 13 de juny
(12 h) presidirà la missa del patró St.
Antoni de Pàdua; a les 13 h actuació de la
Coral La Flama, i dels diables Kapaoltis. 

«La Passió de sant Fructuós» represen-
tada a l’amfiteatre romà de Tarragona
els propers 12, 18 i 19 de juny (22 h).
Entrades a ServiCaixa i a l’amfiteatre
una hora abans de l’inici de l’especta-
cle. Informació i reserva de grups: Tel.
659 299 708. Els grups poden concer-
tar un servei de guia gratuït per visitar,
al matí, la Part Alta i l’Amfiteatre.

Aula d’extensió universitària CIC de la
gent gran. Conferència del prof. Josep
M. Muñoz, director de la revista l’A-
venç, sobre «Jaume Vicens Vives, en-
tre la història i la política», a l’auditori
Joan XXIII (Via Augusta 205), dilluns 7
juny (17 h). Missa a continuació.

Celebración de la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús y fin de curso de los
adoradores que mensualmente se han
reunido para rezar en la iglesia de la
calle Mallorca 232. Día 11 junio (12 h).

Església de St. Gaietà P. Teatins (Con-
sell de Cent 293). Dissabte 12 juny
(21.30 h), Coral Escola Rymea de Lyon
(França), director Christophe Lazerges.
Diumenge 13 (18 h) Coral de Pares i
Coral Infantil de l’Escola Musicant, di-
rectora Eulàlia Casso.

Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús.
Divendres 11 de juny (19 h) Eucaristia
a la Basílica de la Concepció. Es can-
tarà l’himne del Sagrat Cor del Con-
grés Cor Iesu, Fons Vitae. Coral Veus
Vives (c/ Aragó 299).

◗ BREUS

Portal de papirologia. L’any 2009 l’A-
badia de Montserrat, la Companyia de
Jesús a Catalunya, el Consell Superior

d’Investigacions Científiques i la Uni-
versitat Pompeu Fabra signaren un con-
veni en el qual es comprometien a fer
accessibles els fons documentals de
les col·leccions papirològiques Roca-
Puig i Palau Ribes. Ara s’han integrat
al portal DVCTS (National Papyrological
Funds) que inclou la totalitat d’aquest
material de l’Estat espanyol i es pot
consultar a www.dvctus.upf.edu.

Visita al Col·legi Sant Ramon Nonat. El
cardenal Martínez Sistach, el passat 7
de maig, visità el Col·legi Sant Ramon
Nonat, una institució vinculada a la par-
ròquia de Sant Ramon de Collblanc. A-
questa parròquia celebra també aquest
any el seu vuitantè aniversari. En la fo-
to, amb el Sr. Cardenal i un grup d’alum-
nes, Mn. Lluís Portabella, el rector ante-
rior, i Mn. Joaquim Brustenga, el rector
actual. 

◗ CURSETS

Casal Sant Martí (Campelles-Ripollès).
Activitats de juny: Aula Oberta, dissabte
12 (11-13 h) «La terra de Jesús». Dies
12-13 Taller Bíblic: «Geografia i missat-
ge de Terra Santa». Durant el juliol a-
quest Casal ofereix un espai d’acolli-

da, silenci i espiritualitat per a persones
i grups. Informació: 972 727 288 o
csm@spdd.org.
Título de «Experto en Comunicación So-
cial». La Universidad Pontificia de Sala-
manca organiza un curso para la obten-
ción de este título, del 5 al 17 de julio
en dicha ciudad. Inscripciones hasta
el 21 de junio; teléfono 923 277 111 o
info.alumno@upsa.es.
XXXII Curso de verano de Liturgia. So-
bre el tema «La belleza del gesto en la
Liturgia. Saber celebrar», impartido por
los profesores Aurelio García, Jordi A-
gustí Piqué y Jaume González Padrós.
Tendrá lugar en Montserrat, del lunes
5 al viernes 9 de julio. Clases mañana y
tarde; celebración de Laudes, Eucaristía
y Vísperas en el Camerín de la Virgen.
Posible hospedaje en el Hotel Abad Cis-
neros (Montserrat). Organizado por el
Centre de Pastoral Litúrgica y el Institu-
to Superior de Liturgia de Barcelona.
Información e inscripciones: Helena Sa-
rasa Tels. 933 022 235 i 933 184 218;
cpl@cpl.es.
Camino de perfección de santa Teresa
de Jesús, a cargo del P. Secundino Cas-
tro, ocd, de la Universidad Pontificia de
Comillas (Madrid). Del 21 al 27 de julio
en «Martí Codolar» (Barcelona). Informa-
ción: Salomé Guerris, tels. 937 264 273
o 610 297 588.

◗ PELEGRINATGES

Peregrinació a Terra Santa. Organitzada
per la parròquia de Sant Martí de Riells,

Visita pastoral a l’arxiprestat de La Cisa

Cada any, al nostre Arquebisbat,
es fa la Visita Pastoral a dos ar-
xiprestats, sobretot durant el

temps de Pasqua. Aquest any, aquesta
visita s’ha fet als arxiprestats de La Ci-
sa, al Maresme, i al de la Vall d’Hebron,
a la ciutat de Barcelona. La Visita Pasto-
ral és una veritable institució en la vida
de l’Església. La fa el bisbe de cada diò-
cesi i serveix per prendre contacte amb
la realitat de les parròquies; millorar el seu testimoni de fe i els seus serveis a la co-
munitat, i a tota la societat en què estan situades. La foto correspon a l’acte de
cloenda de la Visita Pastoral a l’arxiprestat de La Cisa, celebrat el passat 18 d’abril
a la parròquia de Santa Maria de Premià de Mar, amb la participació de preveres,
religiosos, religioses i laics de totes les parròquies de l’arxiprestat.


