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Aquest mes de maig la Fundació Pere Tarrés inicia la 
campanya «Cap infant sense colònies». Un any més, 
i ja en van seixanta, milers d’infants en situació de 
vulnerabilitat es beneficiaran d’aquesta acció edu-
cativa i social.

Em sembla necessari posar en valor aquesta obra 
diocesana i la feina de moltes parròquies i institucions 
que treballen perquè l’estiu sigui un temps d’esbarjo 
i descans, però també un temps educatiu, sobretot 
a través de les colònies, els campaments i els casals 
per als infants, adolescents i joves que organitzen 
tants esplais i agrupaments.

Tot i que les dades macroeconòmiques indiquen 
una millora de l’economia, aquesta encara no arriba 
a les famílies que pitjor ho estan passant. Potser no 
som encara prou conscients del fet que a Catalu-
nya un de cada quatre infants viu per sota del llin-
dar de la pobresa, i les activitats de lleure són de 
les primeres que les famílies amb menys recursos 
no es poden permetre. A l’estiu, la xarxa que pro-
tegeix aquests infants durant el curs disminueix 
i la seva situació s’agreuja: els infants estan més 
temps a casa o sols i es produeixen canvis en la re-
lació amb els seus referents i laxitud en els hàbits 
i les normes.

Per afavorir que un bon nombre d’aquests nens i 
nenes puguin anar de colònies o a un casal d’estiu, 
la Fundació Pere Tarrés posa en marxa aquesta cam-
panya que permetrà becar més de 4.000 infants per 
un import proper al milió d’euros. Durant l’estiu es 
preveu que 20.000 infants i joves participin en més 
de 400 colònies i casals, dinamitzats per uns 4.000 

monitors, la major part dels quals amb una implica-
ció voluntària. 

Davant d’això, l’esforç de la Fundació —i d’altres 
institucions públiques o privades— està orientat a 
garantir l’accés al lleure d’aquests infants i joves, 
a fi que, en un entorn tranquil i estructurat, es rela-
cionin amb altres infants i joves de la mateixa edat. 
És una bona manera d’ajudar-los en el seu desenvo-
lupament integral com a persones. En els darrers 
anys s’ha constatat que les peticions de beques han 
tingut un increment del 344%.

Per a aquest estiu, la campanya de la Fundació Pere 
Tarrés es proposa tres punts clau: sensibilitzar sobre 
la transcendència de l’educació en el lleure, mobilit-
zar recursos i destinar-los finalment a la realització 
d’aquestes activitats. Em plau destacar que es fa un 
treball en xarxa amb altres entitats com parròquies, 
serveis socials, escoles, Càritas, i els mateixos cen-
tres oberts o centres d’esplai. L’assignació de beques 
es fa seguint un procediment molt realista que exami-
na la situació socioeconòmica de cada infant per as-
signar-li l’ajut i l’activitat més adient. Els beneficiaris 
directes són els infants que reben les beques, però 
indirectament també se’n beneficien les famílies.

Les activitats d’educació en el lleure tenen uns 
beneficis que van més enllà de jugar i passar-ho bé, 
treballen valors, emocions i dimensions com l’espiri-
tualitat i la sociabilitat. Gràcies a l’educació en el lleu-
re, s’aconsegueix educar més enllà de les parets de 
l’escola. És una forma efectiva de facilitar l’adquisició 
de valors i competències i de donar als infants l’o-
portunitat d’acostar-se a Jesucrist. FO
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ACTUALITAT

El passat 11 d’abril, Dimarts Sant, es va celebrar 
a la catedral la missa de benedicció dels Sants 
Olis, presidida per l’arquebisbe Omella, que va 
concelebrar amb el cardenal Martínez Sistach, 
el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull i cent noran-
ta-nou preveres. Durant la celebració es va fer 
memòria dels preveres i diaques que enguany ce-
lebren el 50è i 25è aniversari d’ordena ció. Són 
els que segueixen:
  Noces d’or presbiterals (1967-2017): Mn. Mi-
quel Álvarez Fernández; P. Víctor Xavier Macua 
Jiménez, SDB; Mn. Isidoro Martínez Fernández; 

P. Raimon Negre Rigol, SJ; P. Josep Ricart Oller, 
SJ; P. Josep M. Rierola Roqué, SchP; i P. Isidre 
Sans Balcells, MCCI.
  Noces d’argent presbiterals (1992-2017): 
Mn. Francesc Blanco Aranda; Mn. Ottmar Brei-
tenhuber; Mn. Miquel Cubero Balboa; P. Fermín 
Delgado Ramírez, O. de M.; Mn. Sergi Gordo Ro-
dríguez; Mn. Antoni M. Llompart Mas; Mn. Ra-
fael Míguez Melero; Mn. Agustí Moreno Gonzá-
lez; i Mn. Luigi Ussubelli.
  Noces d’argent diaconals (1992-2017): Mn. Pe-
re Arribas Bartolomé, DP.

Sacerdots i diaques que celebren el 50è i 25è 
aniversari de la seva ordenació
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ENTREVISTA

ORIOL PRADO

La Companyia de Jesús va engegar, ara 
fa un any, la Campanya d’Hospitalitat 
(http://hospitalitat.cat). Arran d’aques -
ta tasca, la Fundació Migra Studium es-
tà iniciant la Xarxa d’Hospitalitat, que 
ofereix acollida i acompanyament inte-
gral a persones migrades tot generant 
vincles entre aquestes, les llars acolli-
dores i les persones acompanyants. 
L’Oriol Prado coordina la Campanya 
d’Hospitalitat i està posant en marxa 
la Xarxa d’Hospitalitat per a l’acollida 
de persones migrants a Catalunya.

Com cal promoure una cultura de so-
lidaritat?
La Campanya d’Hospitalitat s’ha acti-
vat entorn a quatre eixos: la sensibilit-
zació per donar a conèixer la realitat del 
fet migratori i qüestionar-nos quina ha 
de ser la nostra resposta; la incidència 
per denunciar i transformar les estruc-
tures injustes que originen tant de do-
lor; la cooperació per respondre a les 
causes que obliguen tantes persones 
a deixar casa seva; i, finalment, la pro -
moció de l’acollida efectiva de les per-
sones que arriben al nostre país.

Com valores el primer any?
La valoració és molt positiva, la reflexió 
entorn l’Hospitalitat ha anat quallant on 
s’ha fet arribar. Ara, ens proposem el 
repte de concretar aquesta acollida i, 
per això, engeguem la Xarxa d’Hospi-
talitat.

Estem preparats per acollir?
En l’acollida es tracta de compartir vi-
da. La proposta d’acollida demana po-
sar-nos en moviment, cadascú des de 
la pròpia situació personal, disponibili-
tat i capacitat. Aquest camí en comú 
amb la persona acollida ha de ser fruit 
d’una reflexió i del treball en xarxa que 
ens faran arribar a les raons profundes 
de l’hospitalitat. El procés comença 
amb la mirada a una realitat que origi-
na tant de dolor, aquesta mirada ens 
pot commoure i, finalment, ens condui-
rà al compromís.

Òscar Bardají i Martín

Aprendre 
a acollir

1.  Dilluns (lit. hores: 3a 
setm.) [Ac 6,8-15 / Sl 118 / Jn 
6,22-29]. Sant Josep, obrer. 
Sant Jeremies, profeta (s. VII-VI 
aC); sant Orenç, bisbe; sant Teo -
dard, bisbe; sant Segimon, mr.; 
santa Grata, viuda; sant Aniol, 
sotsdiaca i mr.; sant Ricard Pam-
puri, rel. hospitalari.

2.  Dimarts [Ac 7,51–8,1a / Sl 
30 / Jn 6,30-35]. Sant Atanasi 
(295-373), bisbe d’Alexandria i 
doctor de l’Església; sant Segon, 
bisbe i mr.; Mare de Déu d’Arace-
li; santa Zoa, mare de família mr.

3. � Dimecres [1Co 15,1-8 / Sl 
18 / Jn 14,6-14]. Sant Felip (de 
Betsaida) i sant Jaume (anome-
nat el Menor, parent de Jesús, 
bisbe de Jerusalem, †62), apòs-
tols. Trobament de la santa Creu; 
santa Antonina, vg. i mr.; sant 
Alexandre I, papa i mr.

4.  Dijous [Ac 8,26-40 / Sl 65 / 
Jn 6,44-51]. Sant Silvà, bisbe 
i mr.; sant Florià, mr.; sant Go-
tard, bisbe; sant Pelegrí Lazio-
si, rel. servita; sant Josep Ma-
ria Rubio, prev.

5.  Divendres [Ac 9,1-20 / Sl 
116 / Jn 6,52-59]. Sant Àngel 
de Sicília, prev. carmelità; sant 
Amador, prev. i mr.; sant Martí 
de Finojosa, bisbe; santa Irene, 
vg. i mr. (304), a Tessalònica.

6.  Dissabte [Ac 9,31-42 / Sl 
115 / Jn 6,60-69]. Tradició del 
martiri ante portam Latinam de 
sant Joan evangelista, patró 
de les arts gràfiques. Sant Domè-
nec Sàvio, alumne de Joan Bos-
co; santa Beneta, vg. i mr.; sant 
Justí, prev.; beat Francesc de La-
val, bisbe de Quebec.

7.  † Diumenge vinent, IV de 
Pasqua (lit. hores: 4a setm.) 
[Ac 2,14a.36-41 / Sl 22 / 1Pe 
2,20b-25 / Jn 10,1-10]. El Bon 
Pastor i la Mare del Diví Pastor. 
Sant Sixt i sant Eovald o Hou, 
mrs., venerats a Celrà (Gironès); 
sant Benet II, papa; beata Gise-
la (o Guisla), reli-
giosa benedicti-
na, viuda de sant 
Esteve d’Hongria 
(s. X-XI).

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Testimonios de la alegría
El doctor Enrique Rojas Marcos, ca-
te drático de psiquiatría, escritor, per-
sona de fe católica, aconseja que «de-
beríamos ser más alegres» y usa la 
imagen y la cualidad del imán mag-
né tico, que atrae y arrastra partícu-
las de metal.

El doctor Alfonso López-Quintás, 
catedrático de filosofía de la Univer-
sidad Complutense y mercedario, al 
hablar de los valores humanos nos 
adentra «en el valor de la alegría, co-
mo una área de imantación, —atraí-
dos, captados— por la verdadera 
alegría». 

Todos hemos conocido y conoce-
mos a personas que poseen y trans-
miten alegría. Ellas nos atraen y es-
tamos bien a su lado.

El escritor católico francés Berna-
nos preguntaba: «Cristianos, ¿que ha-
béis hecho de vuestra alegría?»

El papa Francisco al hablar de san 
José Anchieta, el evangelizador del 
Brasil, dijo: «La Iglesia no crece por pro-
selitismo; crece por la atracción tes-
timonial de este gozo que anuncia Je -
sucristo.» 

El Papa, al convocar el último Año 
Jubilar Teresiano, pidió: 

—«Que sirviera para anunciar el 
Evangelio, practicar la caridad y dar 
testimonio de la alegría cristiana. 

—Que, como sucedió a santa Tere-
sa, al sentir el amor de Dios nos nazca 
una alegría contagiosa que no poda-
mos disimular y la transmitamos y la 
comuniquemos a nuestro alrededor.»

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA

Nova edició de la Jornada de mestres 
i professors i professores de Religió. 
Com cada any, donen a conèixer el 
seu capteniment amb un manifest 
final. Comença el d’enguany dient: 
«Són molts els pares i mares que, a 
l’hora de pensar en el conjunt de l’e -
ducació que reben els seus fills, vo-
len que no hi falti una referència acti-
va i explícita a Jesús i al cristianisme. 
Els mestres i professors i professores 
de Religió Catòlica de l’escola pública 
i de l’escola cristiana concertada sa-
bem que es confia en nosaltres per-
què treballem aquesta dimensió edu -
cativa que fonamenta un humanisme 
obert a la irrupció de Déu Pare en les 
nostres vides i que, alhora, porta a 
estimar els altres homes i dones —el 
proïsme— a l’estil de Jesús.»
  Són molt conscients de la seva res-
ponsabilitat com a testimonis: «Sa-
bem, també, que des de la nostra ac-
ció educadora esdevenim testimonis 
de Jesús i de la comunitat eclesial 
entre els alumnes que ens són con-
fiats. Una gran responsabilitat que ac-
ceptem amb humilitat i que procurem 
desenvolupar col·laborant amb les 
altres instàncies implicades —famí-
lia, escola i parròquia— i confiant, 
sempre, en l’ajuda de Déu, referent 
i senyal de la seva misericòrdia. Som 

Mestres de religió: 
testimonis responsables

cridats a ser testimonis de fe des de 
la pròpia realitat escolar en què es-
tem immersos i des de les possibili-
tats evangelitzadores que l’acompa-
nyen, sigui des de la formulació d’un 
primer anunci o des d’una acció pas-
toral més consolidada, atenent sem-
pre a la situació de les persones i a 
les possibilitats de l’entorn social.»
  Conscients, també, de la incidència 
de la seva acció educativa, «les parau-
les que, des de la classe de Religió, 
aportem al diàleg educatiu global han 
de fer créixer en humanitat a la mane-
ra de Jesús [...]. No temem els can-
vis, ans al contrari, els volem promou-
re des d’un diàleg, espai de trobada 
per a tots els implicats, que faci créi-
xer en coneixements, en saviesa i en 
humanitat els alumnes i també els 
educadors».
  Acaben amb unes paraules del pa-
pa Francesc, que a l’Amoris laetitia 
conviden a «generar processos perso-
nals de maduració de la llibertat, de 
creixement integral, d’autèntica auto-
nomia». Presentar als alumnes un mis-
satge, una experiència, uns coneixe-
ments que els enriquiran culturalment 
i espiritual, que els posaran en un ca-
mí d’aprofundiment que podran recór-
rer amb plena llibertat i, si el do de la 
fe els és donat, els portarà a Jesús.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,14.22b-33)

El día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, levan-
tó su voz y con toda solemnidad declaró: «Judíos y vecinos todos de Je-
rusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras: A Jesús 
el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, 
prodigios y signos que Dios realizó por medio de él. Como vosotros 
mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía es-
tablecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de 
hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la 
muerte, por cuanto no era posible que esta lo retuviera bajo su dominio.
  Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: El patriarca Da vid 
murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día 
de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios «le había jurado con ju-
ramento sentar en su trono a un descendiente suyo», previéndolo, ha-
bló de la resurrección del Mesías cuando dijo que «no lo abandonará 
en el lugar de los muertos» y que «su carne no experimentará corrup-
ción». A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 
testigos. Exaltado, pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del 
Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que 
estáis viendo y oyendo».

Salmo responsorial (15)

R. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

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

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

Por eso se me alegra el corazón, / se gozan mis entrañas, / y mi carne 
descansa esperanzada. / Porque no me abandonarás en la región de 
los muertos / ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R.

Me enseñarás el sendero de la vida, / me saciarás de gozo en tu pre-
sencia, / de alegría perpetua a tu derecha. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (1Pe 1,17-21)

Queridos hermanos: Puesto que podéis llamar Padre al que juzga im-
parcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor du-
rante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis 
liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pe-
ro no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre precio-
sa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto 
ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiem-
pos por vosotros, que, por medio de él, creéis en Dios, que lo resucitó 
de entre los muer tos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vues-
tra esperanza estén puestas en Dios.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 24,13-35) 

Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Je -
sús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusa-
lén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que 
había sucedido. 
  Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se 
puso a cami nar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de recono-
cerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais 
de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, 
que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en 
Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: 
«¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un 
profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; 
cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo 
condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él 
iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el tercer día 
desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro 
grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al se-
pulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que in-
cluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. 
Algunos de los nuestros fueron tam bién al sepulcro y lo encontraron 
como habían dicho las mujeres; pe ro a él no lo vieron».
  Entonces él les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que di-
jeron los pro fetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y 
entrara así en su gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por 
todos los profetas, les expli có lo que se refería a él en todas las Es-
crituras. Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a 
seguir caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con 
nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedar-
se con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos 
y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno 
al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el cami-
no y nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose en aquel momen-
to, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Onze 
con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucita-
do el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les ha-
bía pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.

DIUMENGE�I I I �DE�PASQUA

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 2,14.22b-33)

El dia de la Pentecosta, Pere es posà dret amb els onze, alçà la veu i 
digué a la gent: «Homes de Judea i tots els qui viviu a Jerusalem: Escol-
teu bé i sapigueu això que us dic: Jesús de Natzaret era un home que 
Déu acredità davant vostre obrant entre vosaltres, per mà d’ell, mira-
cles, prodigis i senyals. Tots ho sabeu prou. Doncs bé: d’acord amb la 
decisió que Déu havia pres i coneixia per endavant, Jesús de Natzaret 
va ser traït, i vosaltres el vau matar fent-lo clavar a la creu per uns ho-
mes sense llei. Però Déu l’ha ressuscitat i l’ha alliberat dels llaços de 
la mort, que de cap manera no podia retenir-lo captiu. 
  Germans, us he de parlar clar. El patriarca David va morir i va ser en-
terrat en un sepulcre que avui encara podem veure. Però ell, que era 
profeta i coneixia el jurament de Déu de fer pujar al seu tron un dels 
seus descendents, havia contemplat en visió profètica la resurrecció 
de Crist, i en parlava quan deia que “Déu no l’havia abandonat enmig 
dels morts ni havia deixat que es corrompés el seu cos”. Aquest Je-
sús, doncs, Déu l’ha ressuscitat. Tots nosaltres en som testimonis. I 
ara que la dreta de Déu l’ha glorificat, ha rebut del Pare l’Esperit Sant 
com estava promès, i l’ha donat amb profusió. Això és el que vosal-
tres veieu i sentiu».

Salm responsorial (15)

R. Ensenyeu-me, Senyor, el camí que duu a la vida.

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

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

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

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

Lectura de la primera carta de sant Pere (1Pe 1,17-21)

Estimats: Vosaltres invoqueu com a Pare aquell que judica cadascú se-
gons les seves obres, sense fer distincions. Per tant, vetlleu sobre la 
vostra conducta durant l’estada en aquest món. Penseu que heu estat 
rescatats de la manera absurda de viure que havíeu heretat dels vos-
tres pares, no pagant un preu que pot perdre valor, com serien la plata 
o l’or, sinó amb una sang preciosa, la de Crist, sacrificat com un anyell 
sense tara ni defecte. Abans de crear el món, Déu havia decidit el seu 
destí, i ara, a la fi del temps, l’ha manifestat per a vosaltres, els qui, 
per ell, heu cregut en Déu, que l’ha ressuscitat d’entre els morts i l’ha 
glorificat. Per això, teniu posada en Déu la fe i l’esperança.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 24,13-35)

Aquell mateix diumenge, dos dels deixebles de Jesús se n’anaven a un 
poble anomenat Emaús, a onze quilòmetres de Jerusalem, i conversa-
ven entre ells comentant aquests incidents.
  Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix els aconseguí i es po-
sà a caminar amb ells, però Déu impedia que els seus ulls el recone-
guessin. Ell els preguntà: «¿De què discutiu entre vosaltres tot cami-
nant?». Ells s’aturaren amb un posat trist, i un dels dos, que es deia 
Cleofàs, li respongué: «De tots els forasters que hi havia aquests dies 
a Jerusalem, ¿ets l’únic que no saps el que hi ha passat?». Els pregun-
tà: «¿Què?». Li contestaren: «El cas de Jesús de Natzaret. S’havia reve-
lat com un profeta poderós en obres i en paraules davant Déu i el po-
ble. Els grans sacerdots i les autoritats del nostre poble l’entregaren 
perquè fos condemnat a mort i crucificat. Nosaltres esperàvem que 
ell seria el qui hauria alliberat Israel. Ara, de tot això ja fa tres dies. És 
cert que unes dones del nostre grup ens han esverat: han anat de bon 
matí al sepulcre, no hi han trobat el cos, i han vingut a dir-nos que fins i 
tot se’ls han aparegut uns àngels i els han assegurat que ell és viu. Al-
guns dels qui eren amb nosaltres han anat al sepulcre i ho han trobat 
tot exactament com les dones havien dit, però a ell, no l’han vist pas».
  Ell els digué: «Sí que us costa d’entendre! Quins cors tan indecisos a 
creure tot allò que havien anunciat els profetes! ¿No havia de patir tot 
això el Messies abans d’entrar en la seva glòria?». Llavors, començant 
pels llibres de Moisès i seguint els de tots els profetes, els exposa va 
tots els llocs de les Escriptures que es referien a ell. 
  Mentrestant, s’acostaven al poblet on es dirigien i ell va fer com si se-
guís més enllà. Però ells el forçaren pregant-lo: «Queda’t amb nosal tres 
que ja es fa tard i el dia ha començat a declinar». Jesús entrà per que-
dar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, 
digué la benedicció, el partí i els el donava. En aquell moment se’ls obri -
ren els ulls i el reconegueren, però ell desaparegué. I es deien l’un a 
l’altre: «¿No és veritat que els nostres cors s’abrusaven dins nostre 
mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?». 
Llavors mateix s’alçaren de taula i se’n tornaren a Jerusalem. Allà tro-
baren reunits els onze i tots els qui anaven amb ells, que deien: «Real -
ment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó». Ells també con-
taven el que els havia passat pel camí, i com l’havien reconegut quan 
partia el pa.

A partir de la Resurrecció, Je-
sús se’ns presenta tot fent 
camí amb nosaltres. Ens l’il-
lumina i ens nodreix amb la 
Paraula i l’Eucaristia. 

Un cop arribats aquí, Jesús 
ens pregunta com als dos 
d’Emmaús: De què parleu? 
—Tu ets l’únic foraster a la par-
ròquia que no saps qui ha 
nascut, qui s’ha batejat o 
ha fet la comunió, o s’ha ca-
sat, o s’ha posat malalt i s’ha 
mort?

Jesús ens recorda la Llei 
i els Profetes i els Salms. 
Doncs mireu —ens ve a dir— 
la vostra vida té un sentit. Ve-
nim de Déu i anem cap a Déu 
pel camí de la creu i de les 
petites alegries de cada dia. 
Ens costa d’entendre-ho, tan-
mateix! Ens convé un bon re-
pàs de la Bíblia.

Jesús recorregué el seu 
camí cap al Pare fent el bé a 
tothom, guarint, amanyagant, 
eixugant llàgrimes o compar-
tint la joia d’un casament. Era 
ple de l’Esperit Sant. Així i tot, 
els seus no el van compren-
dre. I va acabar a la creu. No, 
a la creu no. Jesús ha ressus-
citat i viu... I continua passant 
pel món fent el bé a través de 
nosaltres.

Els dos deixebles sentien 
que el cor els cremava mentre 
sentien l’homilia de Jesús. I li 
demanen: Quedeu-vos amb 
nosaltres, Senyor. Pregària 
curta i preciosa!

Jesús, representat pel mos-
sèn que presideix aquesta ce-
lebració, repeteix el seu gest 
sobre el pa i el vi: Preneu. 
Mengeu-ne i beveu-ne tots... 
Amb el pa i el vi sóc jo que em 
lliuro per tots vosaltres.

Ara que l’hem reconegut, re-
fem el nostre camí. Diguem 
als nostres germans que 
hem trobat el Senyor. Comu-
niquem-los el goig de la nos-
tra trobada, l’alegria de l’evan-
geli. Val la pena. Continuem 
el nostre camí amb Jesús res-
suscitat que ens il·lumina i 
ens nodreix.

COMENTARI

Quedeu-vos 
amb 
nosaltres
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dijous 4 (10 h). Reunió de la Congrega-
ció per als bisbes al Vaticà.

Diumenge 7 (11.30 h). Missa en acció de 
gràcies per la beatificació dels màrtirs 
claretians del s. XX, al santuari de Ntra. 
Sra. del Sagrat Cor (c/ Rosselló, 175).

Actes
«Escolans, amics 
de Jesús». Aquest 
és el lema de la 
XXIV Trobada d’es-
colans que se ce-
lebrarà el dissab-
te 6 de maig, de 
10 a 16 h, al Se-
minari Conciliar 
de Barcelona (c/ 
Diputació 231, t. 934 541 600).

Jornada Catalana del Servei Religiós 
Hospitalari (SARCH). Dijous 4 de maig 
(10-14 h), al Seminari Conciliar (c/ Di-
putació, 231), amb el tema: «Acom-
panyar en el dol perinatal». Informació i 
inscripcions: t. 933 171 597.

la trascendencia de la educación en 
el tiempo libre, movilizar recursos y 
destinarlos finalmente a la realización 
de estas actividades. Me complace 
destacar que se hace un trabajo en 
red con otras entidades como parro-
quias, servicios sociales, escuelas, 
Cáritas, y los mismos centros abier-
tos o centros de esplai. La asignación 
de becas se hace siguiendo un proce-
dimiento muy realista que examina 
la situación socioeconómica de cada 
niño para asignarle la ayuda y la acti-
vidad más adecuada. Los beneficia-
rios directos son los niños que reci-
ben las becas, pero indirectamente 
también se benefician las familias.

Las actividades de educación en el 
tiempo libre tienen unos beneficios 
que van más allá de jugar y pasarlo 
bien; trabajan valores, emociones y 
dimensiones como la espiritualidad 
y la sociabilidad. Gracias a la educa-
ción en el tiempo libre, se consigue 
educar más allá de las paredes de la 
escuela. Es una forma efectiva de fa-
cilitar la adquisición de valores y com-
petencias y dar a los niños la oportu-
nidad de acercarse a Jesucristo.
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AGENDA

Este mes de mayo la Fundación Pere 
Tarrés inicia la campaña «Ningún niño 
sin colonias». Un año más, y ya van 
sesenta, miles de niños en situación 
de vulnerabilidad se beneficiarán de 
esta acción educativa y social. 

Me parece necesario poner en va-
lor esta obra diocesana y el trabajo de 
muchas parroquias e instituciones 
que trabajan para que el verano sea 
un tiempo de recreo y descanso, 
pero también un tiempo educativo, 
sobre todo a través de las colonias, 
los campamentos y los centros pa-
ra los niños, adolescentes y jóvenes 
que organizan tantos centros recrea-
tivos y agrupamientos.

Aunque los datos macroeconómi-
cos indican una mejora de la econo-
mía, ésta aún no llega a las familias 
que peor lo están pasando. Quizá no 

somos aún conscientes del hecho 
de que en Cataluña uno de cada cua-
tro niños vive por debajo del umbral de 
la pobreza, y las actividades de ocio 
son de las primeras que las familias 
con menos recursos no se pueden 
permitir. En verano, la red que prote-
ge estos niños durante el curso dis-
minuye y su situación se agrava: los 
niños están más tiempo en casa o so-
los y se producen cambios en la re-
lación con sus referentes y laxitud 
en los hábitos y las normas. 

Para favorecer que un buen núme-
ro de estos niños y niñas puedan ir 
de colonias o en un campamento de 
verano, la Fundación Pere Tarrés po-
ne en marcha esta campaña que per-
mitirá becar a más de 4.000 niños 
por un importe cercano al millón de 
euros. Durante el verano se prevé que 

20.000 niños y jóvenes participen 
en más de 400 colonias y casales, 
dinamizados por unos 4.000 moni-
tores, la mayor parte de los cuales 
con una implicación voluntaria. 

Ante esto, el esfuerzo de la Funda-
ción —y de otras instituciones públi-
cas o privadas— está orientado a 
garantizar el acceso al ocio de estos 
niños y jóvenes, a fin de que, en un 
entorno tranquilo y estructurado, se 
relacionen con otros niños y jóvenes 
de la misma edad. Es una buena ma-
nera de ayudarles en su desarrollo in-
tegral como personas. En los últimos 
años se ha constatado que las peti-
ciones de becas han tenido un incre-
mento del 344%.

Para este verano, la campaña de 
la Fundación Pere Tarrés se propone 
tres puntos clave: sensibilizar sobre 
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Ningún niño sin colonias

Excursió a La Passió d’Esparreguera. 
Organitzada per Mans Unides Barcelo-
na, diumenge 7 de maig, per gaudir d’un 
magnífic espectacle teatral inspirat en la 
vida, mort i resurrecció de Crist, en el 
marc d’una jornada de germanor i solida-
ritat. Info. i inscripcions: t. 934 877 878, 
c/e: agarriga@mansunides.org

Concert coral a la parròquia de la Mare 
de Déu dels Àngels (c/ Balmes, 78). Di -
marts 9 de maig (20.30 h), amb Hern-
don Ecumenical Choir (USA). El progra ma 
inclourà una selecció de música sacra, 
moderna i tradicional. Entrada lliure.

Novahumanitas. Sessió «Jo i el meu 
passat». Dies 6-7 i 13-14 de maig (c/ 
Àliga, 12), impartida per Mn. Josep 
Font. La sessió s’adreça a aquelles 
persones que desitgen prendre major 
consciència del seu passat i de la seva 
influència en el seu present. Informació 
i inscripcions: t. 616 164 006; a/e: 
info-barcelona@novahumanitas.org / 
web: www.novahumanitas.org

Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293). Dilluns 8 de 
maig (18 h), la teresiana Victoria Mo-
lins parlarà de la seva visió sobre l’Es-
glésia en l’actualitat. Concerts solida-
ris de maig. Dijous 4 (18 h), Coral Nova 
Congesta i Cor de Barcelona. Diumen-
ge 7 (18 h), cors de l’Escola de Músics 
i La Raval Simfònic. Dissabte 13 (18 h), 
Orquestra Metropolitana de Barcelona. 

Diumenge 14 (18 h), Orquestra de 
guitarres de l’Escola de Músics «Entre 
Cordes». Diumenge 21 (18 h), Capella 
i Cor Bach. Divendres 26 (21 h), Cor 
Drassanes. Dissabte 27 (18 h), Da-
nes Hill School Choir (Regne Unit). Diu-
menge 28 (18 h), Rosa Mirambell, so-
prano; i Carles Puig, piano. 

Miércoles de mayo con María. A las 
19 h, rezo del rosario, y a las 19.30 h, 
meditación mariana. En la iglesia de los 
Sagrados Corazones (av. República Ar-
gentina, 230). Las meditaciones se-
rán las siguientes: Día 3: «María y las 
bienaventuranzas», por José M. Ro-
dríguez, ss.cc. Día 10: «El Padre Da-
mián y María», por Carlos Barahona, 
ss.cc. Día 17: «El Magníficat: espejo 
de María», por Fernando Cordero, ss.cc. 
Día 24: «María, nuestra Auxiliadora», 
por Jeremías Cuesta, ss.cc. Día 31: 
«El Corazón de María», por Jesús Meri-
no, ss.cc.

XX Cicle de conferències dels Amics 
dels Goigs. Els dimecres de maig (19 
h), a la parròquia de Sant Eugeni I Pa-
pa (c/ Comte Borrell, 307). Dia 3: «Els 
goigs de mossèn Jacint Verdaguer», 
amb Antoni Sagarra. Dia 10: Concert 
amb la Coral de Gospel Ninusingers. 
Després del concert, oferiment i inter-
canvi de goigs. Dia 17: «L’aplegador 
d’ermita o santer: divulgador de la devo-
ció popular», amb Joan Arimany. Dia 24: 
«Els Goigs: una reivindicació musical 

mil·lenària més enllà dels Països Cata-
lans», amb Glòria Ballús. Dia 31: «Els 
goigs, colofó de la Novena», amb Mn. 
Joan Carreres. Els assistents seran ob-
sequiats amb goigs a cada conferència. 

Acció dels cristians per a l’abolició 
de la tortura (ACAT). Dimecres 3 de 
maig (20 h), pregària ecumènica a 
l’Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia 
(c/ Sol, 8). Pregarem junts perquè al-
gun dia els drets humans siguin reali-
tat arreu del món.

«Impulsats per 
l’Esperit per a 
la missió». Amb 
aquest lema, el 
diumenge 7 de 
maig, l’Església 
celebra la 54a 
Jornada Mundial 
de Pregària per 
les Vocacions i 
la Jornada de les 
Vocacions Natives. És un dia per de-
manar al Senyor dels sembrats que 
continuï enviant vocacions a la seva 
Església i per promoure entre els fidels 
una col·laboració eficaç per les Voca-
cions Natives de les terres de missió, 
oferint ajuts econòmics per al sos-
teniment i la formació d’aquestes vo-
cacions. Informació: dele-
gaciomissionsarqbarcelo-
na.blogspot.com / ddmis-
sions5112arqbcn.cat
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