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Una pedagogia 
de la confiança

L ’any 1884 —ara fa 126 anys—, després d’unes intenses ges-
tions protagonitzades per una dama barcelonina de gran sentit
social, Dorotea de Chopitea, sant Joan Bosco va veure realitzat

un dels seus somnis: els primers salesians es varen desplaçar des
d’Utrera —la primera casa salesiana d’Espanya— fins a Barcelona,
per fundar els Tallers Salesians a la masia de Can Prats de Sarrià.

Dos anys més tard, fou el mateix Don Bosco qui es desplaçà des
de Torí a Barcelona. Arribà a l’estació de França amb el tren correu
procedent de Portbou, el 8 d’abril de 1886. Aquesta visita de qui ja
en vida era considerat, estimat i venerat com un sant, va donar una
empenta a la presència dels salesians i salesianes a Barcelona.

La família salesiana celebra
durant aquest curs aquests
dos esdeveniments preguntant-
se què faria ara Don Bosco si
estigués entre nosaltres. Per
fer realitat aquest projecte d’ac-
tualitzar el carisma salesià hi
ajudarà, sens dubte, la visita a
Barcelona, durant els propers
dies, de l’actual successor de
Don Bosco, el P. Pascual Chá-
vez, rector major dels salesians.

Aquestes commemoracions posen en relleu dos aspectes cabdals
en l’Església de sempre, i especialment d’avui: l’evangelització i
els joves, és a dir, l’evangelització dels joves. Sabem que l’Església
existeix per evangelitzar, que aquesta és la seva missió específica,
des dels seus inicis, ja que Jesús va enviar els apòstols —i ens en-
via a tots els batejats— a anunciar a tothom i arreu l’Evangeli.

A la nostra arxidiòcesi de Barcelona estem treballant en fer la pas-
toral diocesana més evangelitzadora i més missionera. Tots hi estem
joiosament compromesos, perquè tenim consciència que el Senyor
ha estat qui ens ha escollit i ens ha confiat aquest treball evangelit-
zador.

Evangelitzar tothom, però evangelitzar preferentment els joves
que són el futur de l’Església i de la societat. En l’assoliment
d’aquest objectiu, el carisma de Don Bosco, que viu tota la fa-

mília salesiana, enriqueix la nostra Església diocesana pel treball d’e-
vangelització dels joves que es proposa i realitza.

La pedagogia de Don Bosco és una pedagogia de la confiança que
aporta una valuosa llum al nostre esforç per fer presents els valors
de l’Evangeli en el món dels joves. Don Bosco demana a l’educador
que confiï en el jove per tal de fer possible que aquest posi la seva
confiança en l’educador. El Sant va escriure que «tot jove, per des-
graciat que sigui, té un punt accessible al bé i el primer deure de l’e-
ducador consisteix en descobrir aquest punt, aquesta corda sensible
del cor i treure’n profit». És l’anomenat sistema preventiu en l’edu-
cació.

El carisma salesià ha informat un estil pedagògic d’amor, con-
fiança i esperança envers els infants, adolescents i joves, que és
avui molt necessari i actualíssim. Don Bosco avui ens interpel·la en
la difícil pastoral de joventut de les nostres comunitats, escoles, mo-
viments i institucions cristianes. Voldríem una major presència de jo-
ves a l’Església. Es treballa força, però els resultats no sempre són
visibles. Malgrat això, hem de tornar una i altra vegada als joves
per sentir les seves esperances i aspiracions, confiant sempre en els
fons de bondat que hi ha en el cor de cada jove.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Carta d’un pare, 
testimoni d’amor i de fe

Un bon amic té una filla de disset
anys que el darrer curs participà
en una catequesi de confirma-

ció a la mateixa parròquia on col·labo-
ra al centre d’esplai. A darrera hora no
es confirmà, sense tancar la porta a
fer-ho en un futur. Al pare li dolgué i,
per parlar-ne, utilitzà una de les tècni-
ques de comunicació de la filla, el cor-
reu electrònic, perquè li sembla que, a
ella, li es més fàcil obrir-se per aques-
ta via. L’escrit deia així:

«Des que en vam enraonar, he estat
pensant en allò de la confirmació i en
el sentit de tot plegat. Apunto algunes
idees per si et poden ser útils per re-
flexionar.

»Des de sempre, la majoria de les
persones, i en especial les que tenen
més inquietuds per reflexionar, s’han
preguntat sobre Déu, sobre el sentit de
la vida, sobre l’origen de tot. La perso-
na es veu molt finita i intueix un “amor
immens” que és creador, en termes fi-
losòfics, més enllà d’allò material. Tinc
la sensació —fe— que hi ha alguna co-
sa més —Déu— o que no hi ha res. És
una opció personal a la qual no s’arri-
ba, insisteixo, només des de la raó i,
per tant, és un acte de fe en què optem
sobre allò desconegut que la ment hu-
mana no pot abastar des de la raó. Em
fa recordar sant Agustí, passejant per
la platja. Volent entendre Déu des de la
filosofia, es troba un nen que vol posar

tota l’aigua del mar, amb una galleda,
en un forat que ha fet a la sorra. Li diu
que això és impossible i, llavors, ell s’a-
dona que és un missatge de Déu, que
li vol fer veure que, des de la racionali-
tat, no el pot copsar. Moltes persones
es fan la pregunta sobre Déu i moltes
optem, des de la consciència del propi
límit, per creure-hi.

»La confirmació consisteix a acceptar
allò explicat fins aquí i a demanar ajuda
a Déu per viure-ho i testimoniar-ho.
Creiem que, en moments com aquest,
Déu se’ns apropa i irromp en la nostra
vida i ho fa en el marc comunitari, la
parròquia, en què tenim la possibilitat
de formar-nos, viure i celebrar la fe.

»Una darrera qüestió. Per què als
pares i avis ens agradaria que rebes-
sis el sagrament de la confirmació?
Perquè el millor que tenim a la vida és
la fe, i així ho vivim. Perquè tot ens pot
fallar, però Déu, la seva proximitat en
la pregària, el deixar-nos a les seves
mans acceptant allò del Parenostre
“faci’s la vostra voluntat” (Mt 6,10), hi
serà sempre. Per això, la millor de les
herències, més que els bons estudis
universitaris o la casa en què vivim, la
millor herència… és la fe en Déu. Et
demano que ho pensis, val la pena fer-
ho. El pare». Amb l’ajuda de Déu, ben
segur que s’ho ha pensat.

Enric Puig Jofra, SJ

La històrica fotografia de Don Bosco a la
finca Martí-Codolar, durant la visita del

Sant a Barcelona

GLOSSA

Trobada Europea de Pastoral dels Migrants
◗◗ Es va celebrar a Barcelona, del 7 al 10 del passat març, la Trobada de Pastoral
dels Migrants a les grans ciutats d’Europa. Hi foren presents els representants
de ciutats com Milà, Torí, Roma, Viena, Basilea, Friburg, Colònia, Frankfurt, Lió,
Brussel·les, Luxemburg i Barcelona. També hi havia representants de França i
de la Comissió de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola. En total,
unes 40 persones. La Trobada fou organitzada per la Delegació de Pastoral So-
cial del nostre Arquebisbat i per Càritas Diocesana. El tema de la trobada era:
«Els fills dels immigrants. Quina pastoral?». L’actitud de l’entorn —es va dir—
és decisiva en la incorporació dels joves migrants a la nova societat. La missa
de clausura la presidí el cardenal Martínez Sistach, com mostra la foto. Va dir

que «a l’Església mai ningú no és foraster».

Pensaments de sant Joan M. Vianney
◗◗ L’Església té raó al parlar del pecat d’Adam com d’una
«culpa sor tosa que ens ha merescut un redemptor tan
gran». Sense aquesta culpa no hauríem tingut ni a la Verge
Santíssima, ni a Jesucrist en el Sagrament de l’altar.

◗◗ La Iglesia tiene razón al hablar del pecado de Adán co-
mo de una «feliz culpa que nos ha merecido un tan grande
redentor». Sin esta culpa no hubiéramos tenido ni a la San-
tísima Virgen ni a Jesucristo en el Sacramento del altar.

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



La litúrgia d’aquest segon diumenge
de Pasqua s’obre amb un frag-
ment, tècnicament anomenat su-

mari, dels Fets dels apòstols. Aquest
sumari o resum descriu els trets essen-
cials de la comunitat cristiana de Jeru-
salem: l’acció apostòlica acompanya-
da d’alguns signes, la koinonia fraterna
en la pregària i en la vida, i la força mis-
sionera de l’exemple i del testimoni
cristià. La segona lectura, treta del lli-
bre de l’Apocalipsi, presenta el Crist
pasqual que domina l’escena. Ell és «el
Primer i l’Últim», origen i final de cada
ésser humà i de la història. És «el Vi-
vent», màxima expressió de la divinitat.
En l’evangeli de Joan, Jesús s’apareix

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Dilluns (litúrgia hores: 2a
setm.): Ac 4,23-31 / Sl 2 / Jn
3,1-8 dimarts: Ac 4,32-37 /
Sl 92 / Jn 3,7b-15 dime-
cres: Ac 5,17-26 / Sl 33 / Jn
3,16-21 dijous: Ac 5,27-33 /
Sl 33 / Jn 3,31-36 diven-
dres: Ac 5, 34-42 / Sl 26 / Jn
6,1-15 dissabte: Ac 6,1-7 /
Sl 32 / Jn 6, 16-21 diumen-
ge vinent, III de Pasqua (lit.
hores: 3a setm.): Ac 5,27b-
32.40b-41 / Sl 29 / Ap 5,11-
14 / Jn 21,1-19 (o bé: 1-14).

◗◗ Lectura dels Fets dels apòstols (Ac 5,12-16)

Els apòstols obraven molts miracles i prodigis entre el poble. Tots es reunien
unànimement en el pòr tic de Salomó. Ningú dels altres no gosava anar amb
ells, encara que el poble en feia grans elogis. Cada vegada se’ls afegien més
homes i dones que es convertien a la fe en el Senyor. Fins pels carrers la gent
treia els malalts i els deixava allà amb lliteres perquè, quan Pere arribava, almenys
la seva ombra en toqués algun. També acudia molta gent de les poblacions veï-
nes de Jerusalem portant malalts i persones molestades per esperits malignes,
i tots recobraven la salut.

◗◗ Salm responsorial (117)

R. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura eternament el seu amor.

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eternament el seu
amor. / Que respongui la casa d’Israel: / perdura eternament el
seu amor. R.

Que respongui la casa d’Aharon: / perdura eternament el seu
amor. / Que responguin els qui veneren el Senyor: / perdura eter-
nament el seu amor. R.

La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona l’edifici. / És
el Senyor qui ho ha fet, / i els nostres ulls se’n meravellen. / Avui
és el dia en què ha obrat el Senyor, / alegrem-nos i celebrem-lo. R.

Ah, Senyor, doneu-nos la victòria! / Ah, Senyor, feu que prospe-
rem! / Beneït el qui ve en nom del Senyor. / Us beneïm des de la
casa del Senyor. / El Senyor és Déu. Que ell ens il·lumini. R.

◗◗ Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan (Ap 1,9-11a.12-13.17-19)

Jo Joan, germà vostre, que junt amb vosaltres comparteixo en
Jesús les penes, la paciència i la reialesa, vaig ser deportat a l’illa
de Patmos per haver predicat la paraula de Déu i haver donat tes-
timoni de Jesús. El dia del Senyor l’Esperit s’apoderà de mi, i vaig sentir darrera
meu un gran crit, com un toc de corn, que deia: «Escriu en uns fulls això que veus
i envia-ho a les set comunitats.» Vaig girar-me per veure de qui venia la veu que
em parlava, i vaig veure set lampadaris d’or, i enmig dels lampadaris algú
que semblava un fill d’home, vestit amb una túnica llarga fins als peus i cenyit a
l’alçada del pit amb un cenyidor d’or.

En veure’l vaig caure com mort als seus peus. Ell posà sobre meu la mà dre-
ta i em digué: «No tinguis por. Jo sóc el primer i el darrer. Sóc el qui viu: Jo que
era mort, ara visc per sempre més i tinc les claus de la mort i del seu reialme. Es-
criu, doncs, tot el que vegis, la situació present i la que vindrà després.»

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 20,19-31)

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes
tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosal-
tres». Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veu-
re el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi,
també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu
l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats,
però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.»

Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres.
Ells li digueren: «Hem vist el Senyor.» Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la
marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el cos-
tat, no m’ho creuré pas.»

Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era.
Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vos-
altres.» Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la
mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues creient.» Tomàs li
respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè m’has vist has cregut?
Feliços els qui creuran sense haver vist.»

Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu
escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que
Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom.

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (Ac 5,12-16)

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fie-
les se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atre-
vían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía
el número de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gen-
te sacaba los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al
pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los
alrededores acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmun-
do, y todos se curaban.

◗◗ Salmo responsorial (117)

R. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su mi-
sericordia.

Diga la casa de Israel: / eterna es su misericordia. / Diga la ca-
sa de Aarón: / eterna es su misericordia. / Digan los fieles del Se-
ñor: / eterna es su misericordia. R.

La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la piedra an-
gular. / Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido un milagro paten-
te. / Este es el día en que actuó el Señor: / sea nuestra alegría y
nuestro gozo. R.

Señor, danos la salvación; / Señor, danos prosperidad. / Bendito
el que viene en nombre del Señor, / os bendecimos desde la ca-
sa del Señor; / el Señor es Dios, él nos ilumina. R.

◗◗ Lectura del libro del Apocalipsis (Ap 1,9-11a.12-13.17-19)

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en
el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la is-
la de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios, y haber da-

do testimonio de Jesús.
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: «Lo

que veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete Iglesias de Asia.» Me volví
a ver quién me hablaba, y, al volverme, vi siete candelabros de oro, y en medio de
ellos una figura humana, vestida de larga túnica, con un cinturón de oro a la al-
tura del pecho. Al verlo, caí a sus pies como muerto.

Él puso la mano derecha sobre mí y dijo: «No temas: Yo soy el primero y el úl-
timo, yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos,
y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que
está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.»

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 20,19-31)

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les ense-
ñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os en-
vío yo.» Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes
se los retengáis, les quedan retenidos.»

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» Pero él les con-
testó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el
agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Je-
sús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» Luego
dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi cos-
tado; y no seas incrédulo, sino creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» Je-
sús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.»

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vis-
ta de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

als deixebles reunits a Jerusalem a por-
ta tancada i els dóna l’Esperit per per-
donar els pecats.

Tots eren feliços perquè havien vist el
Senyor, tots menys Tomàs. Ell, com nos-
altres moltes vegades, necessita signes
visibles per poder creure. La seva fe, frà-
gil i imperfecta, depèn del que pot veu-
re i tocar. Encara no s’ha adonat que la
fe es mou en una altra dimensió molt
més profunda que defuig el racionalis-
me, les proves o la materialitat dels
fets.

Què cal fer quan arriba la tempesta i
els núvols ens impedeixen veure l’horit-
zó? Quan el dubte, la incertesa, el ne-
guit fan trontollar la nostra fe? Quan

d’improvís arriba una crisi que ens deixa
aixafats i sense forces per lluitar? Doncs
bé, cal tenir paciència i mantenir l’espe-
rança. En un moment o altre el Crist res-
suscitat apareixerà al costat nostre i
ens dirà: Pau a vosaltres! Aleshores
nosaltres obrirem els ulls i proclamarem
sense por i amb convicció: Senyor meu i
Déu meu!

No deixem que ens passi com a To-
màs, no deixem que la nostra fe minvi,
ajudem-la a créixer amb tots els mitjans
possibles. El Crist ressuscitat ens exhor-
ta a caminar cap al nostre destí de glò-
ria fins i tot enmig de la incredulitat.

Dra. Núria Calduch-Benages

Senyor meu i Déu meu!
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La incredulitat de sant Tomàs. 
Pintura de Mathias Stomer 

(1600-1650)
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Des de l’11 de setembre de
2009 es pot trobar a
www.catalunyareligio.cat

el portal d’informació religiosa
CatalunyaReligió.cat. Actualitat,
opinió, agenda i recursos de formació
i espiritualitat són els quatre eixos
del contingut del portal. El seu
director és el periodista Jordi Llisterri,
que també dirigeix la revista Foc Nou.

Per què era necessària la creació
d’aquest portal?
Les notícies que afecten el fet religiós
no sempre són ben tractades pels
mitjans de comunicació, ni aquests
ens donen tots els elements
necessaris per interpretar-les.
Alhora, entre les mateixes comunitats
religioses i dins de l’Església, hi ha
també un gran desconeixement de
la quantitat d’iniciatives i de
projectes que cadascú realitza. 
Això és el que ens va moure a un
grup de laics a crear aquest portal i,
per fer-ho, vàrem buscar la complicitat
de diverses institucions religioses
perquè ens donessin suport.

Quin valor afegit dóna
CatalunyaReligió.cat respecte 
al que ja teníem?
Una cosa que sempre hem tingut
clara és que no havíem de duplicar
el que ja existia. Si els jesuïtes ja
tenen un espai de pregària virtual a
internet, no cal crear-ne un altre; si
els claretians han creat un espai de
recursos per a les famílies, tampoc
cal fer-ne un de nou. El que cal, i és
el que hem fet, és crear un espai
que sigui una porta d’entrada a tota
la presència d’Església que hi ha a
internet. I la nostra sorpresa ha estat
que aquesta presència és molt més
àmplia del que ens pensàvem.

El portal neix 25 anys després
d’Arrels Cristianes de Catalunya.
Quin paral·lelisme trobem entre
aquell document i el que preteneu
aconseguir?
Més enllà del caràcter nacional 
de Catalunya que defineix aquest
document episcopal, un altre
aspecte que és ben vigent és la
necessitat que l’aportació de
l’Església a la societat no sigui
només un fet històric. 
I una presència positiva del fet
religiós a internet crec que també
és un servei al conjunt del país.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ JORDI LLISTERRI

ENTREVISTA

La religió, 
des de Catalunya

11. c Diumenge II de Pasqua. Sant
Estanislau, bisbe de Cracòvia i màrtir
(1079); sant Isaac, monjo.

12. Dilluns. Sant Juli I, papa (romà,
337-352); sant Damià, bisbe; santa
Vísia, vg. i mr.

13. Dimarts. Sant Hermenegild, prín-
cep hispànic, mr. (586); sant Martí I,
papa (649-656) i mr.; santa Agatò-
nica, mr.

14. Dimecres. Sant Tiburci, mr.; sant
Lambert, bisbe; santa Domnina, vg. i
mr.

15. Dijous. Sant Telm (denominació
amb què és conegut popularment el
beat Pedro González), rel. dominicà,
de Galícia; sant Crescent, mr.; santes
Basilissa i Anastàsia, mrs. a Roma. 

16. Divendres. Sant Toribi de Lièba-
na, bisbe; santa Engràcia, verge, i com-
panys màrtirs a Saragossa; sant Be-
net-Josep Labre, captaire.

17. Dissabte. Sants Elies, Pau i Isidor,
monjos i mrs. a Còrdova; sant Anicet,
papa (siríac 155-166) i mr.; sant Robert,
abat; beata Marianna de Jesús, vg.;
beat Baptista Spagnoli, rel. carmelità.

SANTORAL

Cal llegir i rellegir dues sèries de
fragments de l’Evangeli de Joan
en els quals es presenta la fe

com a victòria sobre el món i com a fe vi-
va i veritable que rep l’Esperit de la Ve-
ritat i de l’Amor.

a) El sagrament de la Confirmació
apareix com la visibilització d’aquella actitud interior de
fe que lluita i aconsegueix la victòria sobre el pecat del
món, tal com mostren aquestes paraules joanenques:
«Tingueu confiança: jo he vençut el món» (Jn 16,33). «Els
qui han nascut de Déu vencen el món. La victòria que ha
vençut el món és la nostra fe. Però ¿qui venç el món si-
nó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu?» (1Jn 5,4-5).

b) Jesús ressuscitat dóna l’Esperit Sant als deixebles
just després de dir-los: «Com el Pare m’ha enviat a mi,
també jo us envio a vosaltres» (Jn 20,21). Aquesta mis-

La Confirmació, 
el sagrament de la missió del cristià 

sió dels deixebles al món fóra una mena de suïcidi
col·lectiu si no anés acompanyada de la força de dalt: de
l’Esperit que convenç el món de pecat, de justícia i de ju-
dici. Per això, Jesús fa l’enviament dels deixebles en la
força de l’Esperit: «Llavors va alenar damunt d’ells i els
digué: Rebeu l’Esperit Sant» (Jn 20,22).

c) L’Esperit és donat específicament com a força que
sosté els deixebles en la missió. En efecte, el segon sa-
grament de la Iniciació Cristiana és la Confirmació del
Baptisme, que no suposa una nova donació de l’Esperit,
sinó una donació més específica —en aquest sentit més
intensa— de l’Esperit Sant atorgat ad robur (com diu el
Concili de Florència), és a dir, per poder vèncer en la llui-
ta contra el pecat del món, a partir de la missió que a
tots els deixebles ens dóna Jesucrist.

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

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

¿A quién damos la
guarda y custodia?

Hay que saber que
los progenitores
varones separa-

dos han obtenido au-
tomáticamente la guar-
da y custodia de sus
hijos hasta el siglo XIX,
y no es hasta princi-

pios del XX cuando se reconocen los
derechos de las madres. The Guardian-
ship of Infants Act, promulgada en In-
glaterra en 1925, reconoce finalmen-
te que la madre tiene igual derecho
sobre el hijo que el padre. Sin embargo,
desde entonces hasta la actualidad,
hay voces que claman contra la persis-
tente asimetría judicial en la decisión
de otorgar la custodia, en especial
cuando se trata de hijos pequeños, de-
masiado decantada hacia las mujeres,
postergando a los padres varones. Pe-
ro, parece ser que las cosas en este
sentido van cambiando poco a poco. 

Ahora la polémica recae en qué mo-
dalidad de guarda y custodia es la idó-
nea para el niño. Tengo una cosa bien
clara a estas alturas, y que hoy día na-
die pone en duda: la extraordinaria im-
portancia de que ambos padres estén
presentes en la vida del niño después
de la separación. 

Básicamente hay dos grandes tipos
de guarda y custodia: la individual
(sole custody, en el habla inglesa), en
la que el niño está a cargo y vive con
un solo progenitor, en tanto que el otro
sigue el régimen de visitas; y la compa-
rtida (join custody), que implica la re-
partición igualitaria de responsabilida-
des entre ambos padres.

El criterio que parece claro es que
hay que buscar lo que sea más bene-
ficioso para los hijos. Hay argumentos
en pro o en contra de la custodia com-
partida para todos los gustos. Pero no
hay que perder nunca de vista el obje-
tivo final, que ha de ser siempre el be-
neficio de los hijos. 

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

Editorial Aguilar, Barcelona 2009)

PADRES E HIJOS

L ’Església, justament en el segle XX, en aquest segle dels
màrtirs, ha descobert que tot el món és terra de missió,
també les antigues terres de cristiandat. Quan, en els

anys 40, va ser presentada a l’arquebisbe de París, l’ancià car-
denal Suhard, una memòria escrita pels pares Daniel i Godin
sobre França com a país de missió, que denunciava que els
grans proletariats urbans, arrelats a les perifèries de la ciutat,

eren ara lluny del cristianisme, el vell cardenal no va dormir en tota la nit i donà
vida a aquella iniciativa definida com la missió de París.

Diuen que Suhard, a la fi de la seva vida, es va fer portar en cotxe per la
perifèria de París, i que per la finestreta es mirava la gent i es repetia: «Tots
són fills de Déu, i en sóc responsable…» «Sento una gran compassió per
aquesta gent» (Mt 15,32), confià Jesús als seus deixebles.

En el fons el Vaticà II —si ens ho mirem bé— va ésser el fruit d’aquesta
compassió que va fer l’Església del segle XX més apta per comunicar l’Evangeli
al món contemporani; aquella nova Pentecosta de què Joan XXIII parlava jus-
tament en vigílies del Concili. La gràcia del Concili va ésser la d’una commo-
ció renovada per les dones i pels homes, pels pobles del nostre temps. No és
cap casualitat que totes les Esglésies vagin parlar d’evangelització després
del Vaticà II. No és cap casualitat que, després del Concili, totes les Esglésies
cristianes es vagin interrogar sobre la unitat entre elles per un testimoniatge
més eficaç de l’Evangeli del Senyor.

La meva experiència m’ha convençut que aquesta nova Pentecosta no és
cap expedient retòric, sinó una realitat. Cal tornar cada dia a l’Evangeli, per-
què en ell hi ha un secret de joventut.

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

Tot el món és terra de missió
DÉU NO TÉ POR
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PALABRA Y VIDA

Estas conmemoraciones ponen de relieve dos aspec-
tos fundamentales en la Iglesia de siempre, y especial-
mente de hoy: la evangelización y los jóvenes, es decir,
la evangelización de los jóvenes. Sabemos que la Iglesia
existe para evangelizar, que esta es su misión específi-
ca, desde sus inicios, ya que Jesús envió a los apósto-
les —y nos envía a todos los bautizados— a anunciar a
todos y por todas partes el Evangelio.

En nuestra archidiócesis de Barcelona estamos tra-
bajando para hacer la pastoral diocesana más evangeli-
zadora y más misionera. Todos estamos comprometidos
en ello, porque tenemos conciencia de que el Señor ha
sido quien nos ha elegido y nos ha confiado este trabajo
evangelizador.

Evangelizar a todos, pero evangelizar preferentemen-
te a los jóvenes que son el futuro de la Iglesia y de la so-
ciedad. El carisma de Don Bosco, que vive toda la fami-
lia salesiana, enriquece nuestra Iglesia diocesana en el
alcance de este objetivo gracias al trabajo evangelizador
entre los jóvenes que se propone y lleva a cabo.

La pedagogía de Don Bosco es una pedagogía de la con-
fianza que aporta una valiosa luz a nuestro esfuerzo para

E l año 1884 —de esto hace 126 años—, después
de unas intensas gestiones protagonizadas por
una dama barcelonesa de gran sentido social, Do-

rotea de Chopitea, san Juan Bosco vio realizarse uno
de sus sueños: los primeros salesianos se trasladaron
desde Utrera —la primera casa salesiana de España—
hasta Barcelona para fundar los Talleres Salesianos en
la masía de Can Prats de Sarriá.

Dos años después, fue Don Bosco en persona quien
se desplazó desde Turín a Barcelona. Llegó a la estación
de Francia en el tren correo procedente de Portbou, el
8 de abril de 1886. Esta visita del que ya en vida era
considerado, estimado y venerado como un santo, dio un
gran impulso a la presencia de los salesianos y salesia-
nas en Barcelona.

La familia salesiana celebra durante este curso estos
dos acontecimientos preguntándose qué haría Don
Bosco de estar entre nosotros. Para hacer realidad es-
te proyecto de actualizar el carisma salesiano ayudará
sin duda la visita a Barcelona, durante los próximos
días, del actual sucesor de Don Bosco, el P. Pascual
Chávez, rector mayor de los Salesianos.

hacer presentes los valores del Evangelio en el mundo de
los jóvenes. Don Bosco pide al educador que confíe en el
joven para hacer posible que este ponga su confianza en
el educador. El Santo escribió que «todo joven, por desgra-
ciado que sea, tiene un punto accesible al bien y el primer
deber de su educador consiste en descubrir este punto, es-
ta cuerda sensible del corazón para sacar provecho de ella».
Se trata del llamado sistema preventivo en la educación. 

El carisma salesiano ha informado un sistema peda-
gógico de amor, confianza y esperanza hacia los niños,
adolescentes y jóvenes, que hoy es muy necesario y ac-
tualísimo. Don Bosco nos interpela hoy en la difícil pas-
toral de juventud de nuestras comunidades, escuelas,
movimientos e instituciones cristianas. Quisiéramos una
mayor presencia de jóvenes en la Iglesia. Se trabaja bas-
tante, pero los resultados no siempre son visibles. A pe-
sar de ello, hemos de volver una y otra vez a los jóvenes
para sentir sus esperanzas y aspiraciones, confiando
siempre en el fondo de bondad que hay en el corazón de
cada joven.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Una pedagogía de la confianza

A G E N D A càngel de Barcelona amb l’assistència
del Capítol de l’Orde del Sant Sepulcre de
Jerusalem, amb ocasió de la benedicció
del Cap de Nostre Senyor, donat per l’es-
cultor Sr. Ramon Cuello.
Mons. Jordi Farré i Muro. rector de la Basí-
lica de la Mare de Déu de la Mercè, ha es-
tat nomenat capellà magistral de la So-
birana Orde de Malta. Rebrà la investidura
el proper mes de juny, entorn de la festa de
Sant Joan Baptista, patró d’aquest Orde.

◗ CURSETS

Formació permanent per a catequistes.
El símbol en l’expressió artística i religio-
sa. Animador: Miquel Xancó. Dijous 15
d’abril, de 18 a 20 h (c/ Diputació 231). 
Curso matrimonial Talleres de Oración y
Vida, una nueva evangelización. El ma-
trimonio es una aventura y queremos
ayudar a las parejas a comunicarse y re-
novarse de nuevo. Domingo 18 abril (18-
19 h), Centro de espiritualidad Emilia Ri-
quelme. Habrá servicio de guardería.
Centre d’Estudis Pastorals. Curset «Pau-
tes per llegir la Bíblia», pel professor Xa-
vier Velasco. Els dimarts, del 13 d’abril al
25 de maig de 19 a 20.30 h (c/ Rivade-
neyra 6, 3r). Tel. 933 174 858.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Vuit dies d’Exercicis. Del 23 d’abril a l’1
de maig, amb el P. Josep Lluís Corrons,
SJ, en castellà. Del 24 al 31 de maig,
amb el P. Francesc Roma, SJ, en català.
Cova de St. Ignasi a Manresa. Inscrip-
cions: tel. 938 720 422 i recepcio@cova
manresa.cat.

◗ LLIBRES

Un tractat sobre el
sagrament de la Pe-
nitència. El Dr. Joan
Guiteras, degà-pre-
sident del Capítol
de la catedral de Bar-
celona i professor
de la Facultat de Teo-
logia de Catalunya
i de l’Institut Supe-
rior de Litúrgia de Barcelona, ha publicat
un veritable tractat sobre el sagrament i
la virtut de la penitència. El seu títol és: La
penitencia como virtud y sacramento.
Editat pel Centre de Pastoral Litúrgica de
Barcelona. Col·lecció Biblioteca Litúrgica,
n. 37. 252 pàgines. És un esforç remarca-
ble per situar el sagrament de la Reconci-
liació en el context de la vida cristiana.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Estació d’enllaç. Activitat mensual per
a joves. «Oh, happy day! Eucaristia de Pas-
qua amb cants Gospel» amb Sonia Mo-
reno. Divendres 16 d’abril (22 h), a la
pquia. de Sant Jaume (c/ Ferran 28).

Espai de formació (Càritas Diocesana).
Conferència «Com treballar amb esperan-
ça i creativitat en la situació actual» per
Imanol Zubero, professor de Sociologia de
la Universitat del País Basc. Dijous 15 d’a-
bril a les 19 h (c/ Sant Pere Més Baix 7). 

Parròquia de Santa Anna (c/ Sta. Anna
29). Activitats per a joves obertes a tothom.
Pregària de Taizé (divendres de 22 a 24 h).
Missa Jove Internacional, amb lectures en
diversos idiomes (diumenges a les 20 h).

«Els dilluns dels drets humans». Confe-
rència «Espai Euromediterrani, espai de
drets». Intervindran: Jaume Flaquer, SJ,
expert en l’Islam, i Laura Feliu, professo-
ra de Relacions Internacionals a la UAB.
Organitza Justícia i Pau i Cristianisme i
Justícia. Dilluns 12 d’abril a les 19 h (c/
Roger de Llúria 13). 

Llibres que marquen època. Cartes des
de la presó (1959) de Dietrich Bonhoef-
fer, presentat per Lluís Duch. Dia 12 d’a-
bril (19.30 h), a l’auditori de la Fundació
Joan Maragall (c/ València 244).

Adoración del Santísimo Sacramento.
Como cada tercer jueves de mes, el pró-
ximo 15 de abril (12 h) y a continuación
Eucaristía (c/ Mallorca 232).

L’orgue de la catedral de Barcelona. Mo-
zart, improvisacions i danses per l’organis-
ta Wolfgang Sieber. W. A. Mozart, J. Rodri-
go, W. Sieber. Dimecres 14 d’abril (20 h).

Col·legi de Rectors de Barcelona. L’Estatut
de Catalunya, per Ferran Pont i Puntigam,
exdiputat del Parlament català. Dimarts 13
d’abril a les 11 h (c/ Diputació 231).

Santuari de Pompeia (Riera Sant Miquel 1
bis). Cicle de conferències d’abril. Dia 13
(20 h) «El país de Jesús», per Xavier Bor-
ràs; dia 21 (17.30 h) «Aquest és el temps
d’estimar», per Mn. Josep M. Turull; dia
29 (20 h) «L’obra d’Enric Sagnier i l’entorn
de l’època», per Santiago Barjau Rico.

Grans mestres espirituals. Aprendre a me-
ditar i pregar a partir de textos de grans
mestres espirituals. Divendres 16 d’abril
(20-22 h) Hildegarda de Bingen, al Centre
Edith Stein (c/ València 244, 3r). Informa-
ció: tel. 934 876 363.

Cor Magister Arte-Pastoral Universitària.
Actuarà a la parròquia de Sant Josep de
Mataró, dirigit per Manel Cabero, amb mo-
tiu del XIIIè Cicle de Concerts de Cors i Or-
questres Universitàries 2009-10, dia 17
d’abril (20 h).

◗ BREUS

Convocatòria del Premi Joan Maragall. La
Fundació Joan Maragall convoca el XXI Premi
per a una obra d’assaig o d’investigació so-
bre «Cristianisme i Cultura», entenent tots
dos termes i la seva relació en el sentit més
ampli (que inclou aspectes religiosos o inter-
religiosos, però també aspectes humanís-
tics, ètics i polítics). Informació: telèfon 934
880 888 o fjm@fundaciojoan maragall.org. 

Mons. Joan-Enric Vives i Sicília rebé de la
Santa Seu, el darrer 19 de març, el títol i
dignitat d’Arquebisbe, a títol personal,
com a bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra.

Parròquia de Sant
Francesc de Sales
(Pg. St. Joan 90), u-
bicada en el «Col·le-
gi La Immaculada»
dels Germans Ma-
ristes, a l’antic mo-
nestir de Les Sale-
ses, celebra el 125è
aniversari del tem-
ple, el diumenge 25
d’abril (12.30 h),
amb una Eucaristia

presidida pel bisbe auxiliar Mons. Sebas-
tià Taltavull.

Visita pastoral a l’arxiprestat de La Cisa.
Aquestes setmanes de Pasqua tenen lloc
els actes principals de la visita pastoral
que el Sr. cardenal Martínez Sistach fa
aquest any a dos arxiprestats de la diòce-
si: el de la Vall d’Hebron, a la ciutat de Bar-
celona, i el de La Cisa, al Maresme. Amb
aquest motiu el dia 9 de març el cardenal
va presidir una reunió del Consell Arxipres-
tal de Laics a la parròquia Mare de Déu
del Pilar del Masnou, acompanyat de l’ar-
xiprest de la Cisa i rector d’aquesta locali-
tat, Mn. Felip-Juli Rodríguez, per preparar
els actes de la visita pastoral. 
Benedicció d’una faç de Crist a la Mercè.
El diumenge 14 de març, el cardenal ar-
quebisbe Lluís Martínez Sistach, va cele-
brar una missa solemne a la Basílica de la
Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Ar-

L ’any 1865 el P. Josep Tous acceptà, a petició del bisbe de Dau-
lia, Josep Benet Serra, una fundació de caputxines de la Divina
Pastora a la població madrilenya de Ciempozuelos. Hi foren des-

tinades quatre religioses encapçalades per Maria Anna Mogas (bea-
tificada el 6 d’octubre de 1996), una gran dona de sensibilitat molt
privilegiada però que no acabava de lligar amb l’ideari de les capu-
txines del P. Tous. El juliol de 1872, les religioses de Ciempozuelos,
allunyades del fundador i dedicades a unes tasques que no s’har-
monitzaven prou amb l’esperit fundacional, s’acabarien estructurant
sota el guiatge de la M. Mogas en una nova congregació anomena-

da «Franciscanes de la Divina Pastora», tal com ha estat excel·lentment investigat per l’his-
toriador i acadèmic, reverend Ernest Zaragoza Pascual. 

Aquesta expansió a Ciempozuelos, que no reeixí, fou una dura prova per al P. Josep
Tous, qui en el seu cor sacerdotal hagué de sofrir, en un silenci oblatiu, el fracàs de la fun-
dació madrilenya, bo i manifestant en aquella circumstància que «encara que tot sigui fosc,
cal ser fidel a Déu i fidel als homes».

Fra Valentí Serra de Manresa
Arxiver dels caputxins

BEATIFICACIÓ DEL P. JOSEP TOUS

5. Josep Tous. L’expansió de la Congregació
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