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La Quaresma, un temps 
per reflexionar

El proper 14 de febrer s’escau el Dime-
cres de Cendra, que marca l’inici de 
la Quaresma. Uns dies abans que hi 
arribem, he recordat un article sobre 
la Quaresma que va escriure l’any 1993 
qui fou bisbe auxiliar de Barcelona, 
Joan Carrera, que començava així: «Aca-
bo de veure a la televisió un petit repor-
tatge sobre el Ramadà amb imatges 
d’islàmics postrats i amb una detalla da 
explicació de les dificultats que tenen 
els seguidors de Mahoma que viuen 
aquí per agermanar el seu dejuni amb 
el nostre tipus de vida... Se m’ha acu-
dit que potser també caldria un pe-
tit reportatge sobre la Quaresma per 
als cristians. N’hi ha tants que només 
se la miren des de la perspectiva del 
Carnaval!»

La dimensió penitencial està molt 
més estesa en el nostre dia a dia del 
que ens podria semblar. Quanta gent no 
fa grans sacrificis per mantenir la línia, 
o quanta gent no va al gimnàs per tenir 

un cos atractiu, o quanta gent no tre-
balla i estudia hores i hores per asso-
lir un reconeixement professional, o 
quants esportistes no porten la seva 
persona al límit per aconseguir un pre-
mi. 

Nosaltres, els cristians, no ens es-
talviem aquest camí necessari per al 
creixement interior i personal. Ara bé, 
hi ha un element fonamental que di-
ferencia les nostres pràctiques peni-
tencials de totes les altres; em refe-
rei xo a la finalitat amb què les fem. 
Sí, la nostra finalitat és reflexionar so-
bre la nostra vida a la llum de la nostra 
rela ció i seguiment de Jesucrist, dei-
xant de banda tot allò que ens allunya 
d’a questa meta. Durant el curs de la 
vida ens anem enganxant a moltes 
coses que ens van parasitant i que, 
tard o d’hora, comencen a fer-nos l’e-
xistència més feixuga, ens fan perdre 
el to vital i esperançat d’altres mo-
ments. 

La Quaresma és, doncs, aquest temps 
de purificació per tornar al que és essen-
cial en la nostra vida, per retrobar tot allò 
pel que, realment, val la pena viure sen-
se perdre el temps en coses secundà-
ries. Que bé ens va aquest temps de 
reorientació de la nostra vida! 

I com fer-ho? Algunes de les eines que 
ens ofereix l’Església són la pregària 
i els exercicis espirituals, les litúrgies 
penitencials, les privacions voluntà ries 
com ara el dejuni i l’almoina, i la comu-
nió cristiana de béns (CEC 1438). 

Us convido i em convido a mi mateix 
a iniciar aquest temps de Quaresma 
amb molta força, conscients de tots els 
beneficis que pot tenir sobre la nostra vi-
da personal i espiritual. Per aquest mo-
tiu i com ja vam fer l’any passat, hem 
convocat tots els joves de la diòcesi 
el proper diumenge 18 de febrer a les 
18.30 h, a la Basílica de Santa Maria 
del Mar, a una trobada molt especial que 
culminarà amb la celebració de l’Eucaristia. 

Si l’any passat va ser la creu de Lam-
pedusa la que ens va presidir i vam poder 
venerar, enguany serà la creu de Mossul. 
Aquesta creu prové de l’església de Sant 
Simó de Bartella, als afores de Mossul 
(Iraq), destruïda per Estat islàmic, on el 
Nadal passat els cristians van poder tor-
nar a celebrar l’Eucaristia. Una creu que 
malgrat el dolor i el patiment de tanta 
gent d’Iraq i Síria, ens ha de portar a l’es-
perança pel fet de recordar-nos que l’a -
mor i el perdó acaben vencent l’odi i la 
violència.

Deia Benjamin Franklin: «Després de 
les derrotes i de les creus els homes es 
tornen més savis i més humils». La creu 
és un misteri dolorós que quan ens arri-
ba ens fa trontollar, però que portada de 
la mà de Crist és font de vida, de trans-
formació. Acabo amb unes paraules de 
santa Rosa de Lima: «Fora de la creu no 
hi ha cap altra escala per on pujar a Déu.» 

Germans i germanes, molt bon inici 
de Quaresma.
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« Véncete 
a ti mismo»

Santa Teresita del Niño Jesús, docto-
ra de la Iglesia y patrona de las Misio-
nes, que murió a los 24 años, escri-
bía:

—«Estábamos en el lavadero. Una 
hermana, siempre que sacaba la ro-
pa del agua, me salpicaba la cara con 
agua sucia.

»Mi primera intención era tirarme pa-
ra atrás y secarme el rostro, y así de-
mostrar a la hermana que me mojaba, 
que me molestaba. 

»Pero enseguida pensé que era una 
ocasión perdida rehusar unos teso-
ros que me eran ofrecidos tan gene-
rosamente. Y no demostré ni traslucí 
mi lucha interior. Me esforcé en ven-
cerme a mí misma. Deseé recibir mu-
cha agua sucia en esta aspersión. Al 

final, había encontrado gusto. Me pro-
metí que volvería al lavadero. Vi que 
estaba lleno de pequeñas cosas y te-
soros que nos pueden santificar. 

»Madre querida, soy un alma muy pe-
queña que tan sólo puede ofrecer a 
Dios cosas muy pequeñas e insigni-
ficantes como el vencimiento de mi 
amor propio, y que dan tanta paz al 
alma.

»Propongo controlarme más la pró-
xima vez que vaya al lavadero.»

Tres Evangelistas ponen en boca de 
Jesús: «Véncete a ti mismo. Toma tu 
cruz. Y sígueme». Lejos de cada uno 
de nosotros todo amor propio herido. 
Hagámoslo todo por amor. Así nos 
acercaremos a Él, porque Dios es 
Amor.

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

   

ENTREVISTA

GREGORIO ROSA CHÁVEZ

El 24 de març de 1980, mentre cele-
brava l’Eucaristia —durant l’ofertori—, 
l’arquebisbe de San Salvador Óscar Ar-
nulfo Romero va ser assassinat per un 
sicari. Romero tenia una gran sensibi-
litat envers els pobres i oprimits del 
seu país. Des del moment de la seva 
mort ha tingut una veneració popular 
d’abast mundial i actualment sembla 
que el procés de canonització es troba 
a prop de consumar-se. El cardenal Gre-
gorio Rosa Chávez, bisbe auxiliar de San 
Salvador, amic de Romero, és el prin-
cipal promotor d’aquesta causa.

La canonització és a prop?
Està tot a punt, pràcticament. El procés 
va molt bé; queda l’etapa final: el mi-
racle. El Papa intervé per a la decisió 
final. El poble s’ha de preparar per a 
aquesta gràcia. Esperem molt aviat l’a-
nunci de la seva canonització.

Vostè ha treballat dur perquè sigui 
així... 
Realment, ara estic gaudint; la part du-
ra va ser abans, quan estàvem contra-
corrent, amb una gran oposició. I és que 
Romero és un home incòmode. En la se-
va darrera homilia, quan va dir «cessi la 
repressió», va ser la seva sentència de 
mort. L’endemà el van matar. Provoca 
qüestions, però un cop convertits ens 
acull i ens passa com amb Jesucrist.

Com es viu actualment el seu testimo -
ni a l’Església?
Quan Romero va ser beatificat vam te-
nir un terratrèmol espiritual. Molta gent 
va descobrir finalment que estava equi-
vocada respecte a ell —se li havia fet 
molta propaganda en contra. Van saber 
llavors qui era, què va predicar... Es-
tem en un moment molt bonic a nivell 
espiritual: cal anar-lo descobrint i bus-
cant en ell una clau per al futur en un 
moment de tanta violència i de gran an-
goixa col·lectiva. A El Salvador, l’espe-
rança no es veu per enlloc: ell és l’úni-
ca llum que ens pot guiar en aquesta 
pau que tant necessitem.

Òscar Bardají i Martín

La canonització 
d’Óscar Romero

12. � Dilluns (� Barcelona) (lit. 
hores: 2a setm.) [Jm 1,1-11 / Sl 
118 / Mc 8,11-13]. Santa Eulà-
lia (o Eulària), vg. i mr., patrona 
de Barcelona i cotitular de la cate-
dral. Sant Gaudenç o Gauden-
ci, bisbe; sant Damià, soldat mr.; 
beat Reginald d’Orleans, prev. do-
minicà; beata Humbelina, viuda.

13. � Dimarts [Jm 1,12-18 / Sl 
93 / Mc 8,14-21]. Sant Benigne, 
prev. i mr. (s. III); sant Gregori II, 
papa (romà, 715-731); santa 
Maura, mr.; sant Gimer, bisbe; 
beat Jordà de Saxònia, prev. do-
minicà; beata Cristina d’Spoleto, 
vg. agustina. 

Comença el temps de Quaresma

14. � Dimecres de Cendra [Jl 2,
12-18 / Sl 50 / 2Co 5,20–6,2 / 
Mt 6,1-6.16-18]. Sant Ciril, mon-
jo, i sant Metodi, bisbe, germans 
grecs (s. IX), evangelitzadors dels 
eslaus, copatrons d’Europa; sant 
Valentí, prev. romà i màrtir (s. III); 
sant Antoni (Antoniet), mr.

15. � Dijous [Dt 30,15-20 / Sl 1 / 
Lc 9,22-25]. Sant Faustí i santa 
Jovita, germans mrs.; santa Geòr -
gia, vg.; sant Claudi de La Colom-
bière (†1682), prev. jesuïta; sant 
Joan Baptista de la Concepció, 
prev. trinitari.

16. � Divendres [Is 58,1-9a / Sl 
50 / Mt 9,14-15]. Sant Onèsim, 
bisbe; santa Juliana, vg. i mr.; sant 
Honest; beat Joan de Sant Domè -
nec, mr.; beat Simó de Càscia, 
prev. agustinià; sant Porfiri, mr. 
(309) a l’Àsia Menor.

17. � Dissabte [Is 58,9b-14 / 
Sl 85 / Lc 5,27-32]. Sant Aleix 
Falconieri (†1310) i els altres 6 
florentins fund. Servents de Ma-
ria o servites (1304, OSM). Sant 
Ròmul, mr. (302); sant Silví, bis-
be.

18. � † Diumenge vinent, I de Qua-
resma (lit. hores: 1a setm.) [Gn 
9,8-15 / Sl 24 / 1Pe 3,18-22 / 
Mc 1,12-15]. Sant Simeó, bisbe 
de Jerusalem, parent de Jesús; 
sant Eladi (†632), bisbe de To -
ledo; beat Joan de Fièsole (fra 
Angèlic), prevere dominicà, pin-
tor; santa Bernadeta Soubirous 
(†1879), verge, vi-
dent de Lourdes; 
beat Francesc de 
Regis Clé, prevere 
paül i màrtir.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

S’havien anat fent grans, sempre vin-
culats a la seva parròquia. Ella tras-
passà primer. Ell seguia participant 
en algunes activitats, poques, perquè 
les forces anaven disminuint. No dei-
xava mai, però, la missa vespertina. 
Molts feligresos el coneixien i el salu-
daven i ell els corresponia agraït. Un 
jove d’una vintena d’anys ho feia amb 
assiduïtat, interessant-se pel seu dia 
a dia. L’ancià ho agraïa especialment. 
L’absència de l’esposa, la solitud a ca-
sa, les hores i els dies que passaven 
lentament s’alleugerien amb aques-
tes trobades amb persones amigues 
i amb les trobades amb Déu Pare en 
la intimitat dels parenostres que so-
vintejaven. Emmalaltí, passà per l’hos-
pital i després vingué la convalescèn-
cia en un centre sociosanitari. El noi 
de la missa del vespre l’anava a veu-
re cada setmana. El posava al dia de 
la vida parroquial, li portava saluta -
cions d’altres persones i escoltava les 
seves explicacions sobre les vivèn-
cies actuals o les d’altres moments 
de la seva vida. L’ancià ho agraïa. S’a-
greujà la malaltia i hagué de tornar a 
l’hospital. El jove continuà les visites, 
ara més sovintejades, que sempre aca-

El darrer de molts 
parenostres

baven amb un parenostre, bo i que el 
malalt cada vegada estava més des-
orientat. En la que va ser la darrera 
visita, l’ancià agafà la mà del jove i, 
des de la seva pacífica desorien tació, 
encetà el parenostre, després l’ave-
maria i el glòria i tornà a començar di-
verses vegades. Van ser els darrers 
parenostres comunitaris. Traspas sà 
l’endemà. 

Visitar un malalt és com visitar el 
Senyor. Ens ho ha dit Ell mateix: «Quan 
et vam veure malalt […] i vinguérem 
a veure’t? En veritat us ho dic: tot allò 
que fèieu a un d’aquests germans 
meus més petits, m’ho fèieu a mi» 
(Mt 25,39-40). Compartir el reconfort 
i l’esperança, intentar descentrar de 
la preocupació aportant amistat, goig, 
consol i ajuda. Fer viure positivament 
la visita per allunyar l’angoixa de la 
malaltia, de l’avançada vellesa. «No 
tinguis por, tingues només fe» (Mc 
5,36). 

La visita als malalts, valorant les 
relacions personals, és també un ser-
vei de la parròquia, de la comunitat 
dels creients. L’acte personal adqui-
reix un caràcter comunitari. I som-hi, 
tots junts: Pare nostre...

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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ACTUALITAT

Properes celebracions a la Catedral

El bisbe Antoni Vadell 
acompanya 
els catecúmens

El cardenal Omella demana als religiosos 
una renovada passió missionera

Representació de la vida i passió de santa Eulàlia, verge i màrtir

Dissabte 10 de febrer (21 h), i diumenge 11 (16.45 h), a càrrec de l’Esbart Ciutat 
Comtal. Amb música de Francesc Cassú i coreografia de Lluís Calduch. Entrada 
lliure. Aforament limitat.

Celebració de Santa Eulàlia, patrona principal de la Ciutat de Barcelona, cotitular 
de la Catedral

Dilluns 12 de febrer:
• 9.30 h, cant de laudes i goigs, a la cripta
• 18.30 h, vespres 
• 19 h, missa conventual a l’altar major i visita corporativa a la cripta

La cripta de Santa Eulàlia romandrà oberta de les 8 a les 18 h.
Les Eulàlies es poden apuntar al Llibre d’Or de la Catedral.

Inici de Quaresma 

Dia 14 de febrer, Dimecres de Cendra:
• 18.30 h, vespres al cor.
•  19 h, missa conventual a l’altar major, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, 

arquebisbe de Barcelona. Benedicció i imposició de la cendra.

Més de 50 persones varen participar en el recés que el diumenge 28 de gener 
tingué lloc al Seminari Salesià Martí Codolar. El bisbe auxiliar va compartir la jor-
nada amb les persones que seran admeses a l’Església amb els sagraments de 
la iniciació cristiana: baptisme, confirmació i eucaristia. El bisbe, comentant la 
trobada de Jesús amb Zaqueu, els va dir: «Pugeu-vos al sicòmor que calgui, però 
no deixeu que res us impedeixi trobar-vos amb Jesús, que tant us estima i a qui 
tant estimeu i desitgeu estimar». Mons. Vadell també agraí la tasca del Servei 
Diocesà per al Catecumenat i en especial la tasca del delegat, Mn. Felip-Juli Ro-
dríguez i el seu equip.

El passat 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor al Temple, el 
cardenal Omella va presidir una eucaristia a la Catedral amb motiu de la 
Jornada de la Vida Consagrada. 
  La cerimònia es va iniciar amb unes paraules del P. Màxim Muñoz, 
president de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), que va glossar 
el lema de la jornada «La Vida Consagrada, trobada amb l’amor de Déu». 
  El cardenal Omella, a l’homilia, va demanar als religiosos i religioses 
aquestes tres coses: «Sigueu portadors de la torxa de la llum a tots els 
racons de la societat i del món, vivint la fraternitat en un món de divisió 
i individualisme; visqueu amb goig el moment actual que ens toca de viu-
re i viviu una renovada passió missionera, perquè no estem aquí per 
acontentar-nos a nosaltres mateixos, sinó per anunciar la Bona Nova de 
Jesús.»

El cardenal Omella rebent l’ofrena d’una religiosa. Al costat del cardenal hi ha Mn. Francesc Prieto, 
delegat episcopal per a la Vida Consagrada 



Mn. Josep Farràs Ricart
Aquest prevere de l’Arquebisbat de Barcelona morí el 26 
de gener als 86 anys. Fou ordenat prevere el 19 de de-
sembre de 1964 a la parròquia de Sant Pius X. Ja des del 
Seminari va sentir la crida a viure el seu sacerdoci en la 
missió en el món obrer i va formar part del col·lectiu de 
preveres en el treball. En dues ocasions va ser el repre-
sentant d’aquest col·lectiu en el Consell Presbiteral. Les 
exèquies es van celebrar el 27 de gener i les va presidir 
el P. Ramir Pàmpols, jesuïta de la missió obrera.

Coincidint amb el primer ani-
versari de la mort de Mn. Ig-
nasi Armengou, l’editorial El 
Mirador, de la mà de Jaume 
Gras, ha publicat un llibre 
que recull testimonis d’algu-
nes de les nombroses per-
sones que van conèixer i 
compartir la vida cristiana 
amb aquest sacerdot. 
  El ministeri d’aquest mos-
sèn va estar lligat a les par-
ròquies de Sant Vicenç de 
Sarrià, Sant Bartomeu de la 
Quadra i Santa Creu d’Olor-
da, tot i que ell era fill de Cas-
tellar de n’Hug.
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BREUS IN�MEMORIAM

Grup del Carmel 
Ecumènic i Interreligiós 
de Badalona

Aquest grup de pregària i formació per 
conèixer millor les tradicions religioses 
a la ciutat de Badalona, s’ha fundat a la 
Comunitat dels Carmelites, promogut 
pel prior Jesús Sans. En formen part 
una vintena de membres i es reunirà 
el tercer dilluns de cada mes als Car-

melites de Badalona (c/ Sant Miquel, 
44). 
  Aquest és el quart grup que es crea 
a l’Estat espanyol, després dels de Ma-
drid, Santander i Còrdova, una iniciativa 
que va néixer l’any 1996 de la mà de 
la laica Clara Caro.

Pelegrinatge a Xipre. De l’11 al 18 
d’abril, organitzat per la parròquia de 
Sant Oleguer de Barcelona. Info i ins-
cripcions: Ruth Travel, t. 934 673 244 
info@ruthtravel.es / www.ruthtravel.es 
(properes sortides).

Peregrinación a Lourdes, Nevers y 
Ars. Del 27 de abril al 1 de mayo, or-
ganizada por la parroquia de Santa 
Inés - Santuario de Santa Gema. Pa-
ra más información y reservas (antes 
del 1 de marzo): t. 629 972 189 (Mer-
cedes Fernández), c/e: yeyes0506@
gmail.com 

Peregrinación a Asturias. Con motivo 
del Año Jubilar del Santuario de la Vir-
gen de Covadonga, del 7 al 11 de ma-
yo visitaremos también Liébana para 

venerar el Lignum Crucis (un fragmen-
to de la Cruz de Cristo). Información e 
inscripciones: Parroquia Virgen de Na-
zaret, Padres Mercedarios, t.: 934 
284 042 / 679 033 169 (P. Fermín 
Delgado, OM). 

Pelegrinatge amb el grup Castell de 
Llum. Amb motiu de la recent comme-
moració ecumènica pels 500 anys de 
la Reforma Protestant, organitzem un 
pelegrinatge per les terres alemanyes 
de Luter, del 5 a l’11 d’agost. Amb el 
lema «Que tots siguin u» (Jn 17,21), 
visitarem Eisleben, Mansfeld, Magde-
burg, Eisenach, Erfurt i Wittenberg, en-
tre altres llocs. Places limitades. Infor-
mació i inscripcions: t. 610 225 130 
(Ignasi) o bé 687 541 425 (Francesc); 
a/e: castelldellum@gmail.com

PELEGRINATGES

Editat per Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, amb 316 pàgines. 
  L’autor és diplomat en ciències empresa-
rials i fra menor caputxí. Especialitzat en cièn -
cies bíbliques, està vinculat a la Facultat de 
Teologia de Catalunya. 
  En aquest llibre ofereix la història dels mè-
todes de l’exegesi historicocrítica, des dels 
seus origens fins als nostres dies. 
  De manera especial analitza la feina fe-
ta per aquests exegetes catalans: Pius-Ra-
mon Tragan, Frederic Raurell, Jordi Sánchez 
Bosch, Josep-Oriol Tuñí, Enric Cortès, Xavier 
Alegre i Rafael de Sivatte.

PUBLICACIONS

Mestres catalans de 
l’exegesi historicocrítica 
Jordi Cervera i Valls

Mn. Ignasi Armengou 
Records i vivències
Sant Vicenç de Sarrià - Sant Bartomeu de 
la Quadra - Santa Creu d’Olorda
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Lectura del llibre del Levític 
(Lv 13,1-2.45-46)

El Se nyor digué a Moisès i a Aharon: 
«Si algú té a la pell una inflor, crostes o erup-
cions que facin témer el mal de la lepra, serà 
portat al sacerdot Aharon o a un dels seus 
fills sacerdots. Els qui pateixen del mal de la 
lepra han d’anar escabellats, amb els vestits 
esquinçats, tapats fins a la boca, i han de cri-
dar: “Impur, impur!” Mentre el mal persistei-
xi, són impurs, i han de viure sols, fora del 
campament».

Salm responsorial (31)

R.  En vós he trobat el meu recer, vós em guar-
deu del perill.

Feliç el qui ha estat absolt de la falta / i ha vist 
sepultat el seu pecat. / Feliç l’home a qui el 
Se nyor no té en compte la culpa, / i dintre 
seu ja no manté l’engany. R.

M’he decidit a reconèixer la falta, / no us he 
amagat més el meu pecat. / Tan bon punt 
m’ho he proposat, Se nyor, / m’heu perdonat 
la culpa comesa. R.

Alegreu-vos, justos, celebreu el Se nyor; / ho-
mes rectes, aclameu-lo. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 10,31–11,1)

Germans, quan mengeu o begueu, o feu algu -
na altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu. No si-
gueu mai ocasió d’escàndol, ni per als jueus, 
ni per als grecs, ni per a l’Església de Déu, tal 
com faig jo, que en tot procuro d’adaptar-me a 
tots, i no busco allò que em convé a mi, sinó 
allò que convé als altres, perquè se salvin. Se-
guiu el meu exemple, tal com jo segueixo el 
de Crist.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 1,40-45)

En aquell temps, es presenta a Jesús un leprós, 
s’agenolla i li diu, suplicant-lo: «Si voleu, em 
podeu purificar». Jesús, compadit, el tocà amb 
la mà i digué: «Sí que ho vull: queda pur». 
A l’instant la lepra desaparegué i quedà pur. 
Tot seguit Jesús el va fer marxar, després de 
recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, 
sinó d’anar a fer-se examinar pel sacerdot, 
oferir per la seva purificació el que Moisès ha-
via ordenat, i certificar així que ja era pur. Però 
ell, així que se n’anà, començà a proclamar- 
ho davant la gent i de fer-ho conèixer pertot 
ar reu, tant, que Jesús ja no podia entrar ma-
nifestament als pobles, i havia de quedar-se 
a fora, en llocs despoblats. Però la gent ve-
nia a trobar-lo de tot ar reu.

Lectura del libro del Levítico 
(Lev 13,1-2.45-46)

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando al-
guno tenga una inflamación, una erupción o 
una mancha en la piel, y se le produzca una 
llaga como de lepra, será llevado ante el sa-
cerdote Aarón, o ante uno de sus hijos sacer-
dotes. Se trata de un leproso: es impuro. El 
sacerdote lo declarará impuro de lepra en la 
cabeza. El enfermo de lepra andará con la ro-
pa rasgada y la cabellera desgreñada, con la 
barba tapada y gritando: “¡Impuro, impuro!”. 
Mientras le dure la afección, seguirá siendo im-
puro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su mo-
rada fuera del campamento».

Salmo responsorial (31)

R.  Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos 
de liberación.

Dichoso el que está absuelto de su culpa, / 
a quien le han sepultado su pecado; / dicho-
so el hombre a quien el Señor no le apunta el 
delito / y en cuyo espíritu no hay engaño. R.

Había pecado, lo reconocí, / no te encubrí mi 
delito; / propuse: «Confesaré al Señor mi cul-
pa», / y tú perdonaste mi culpa y mi peca-
do. R.

Alegraos, justos, y gozad con el Señor; / acla-
madlo los de corazón sincero. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Cor 10,31–11,1)

Hermanos: 
Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, 
hacedlo todo para gloria de Dios. No deis mo-
tivo de escándalo ni a judíos, ni a griegos, ni 
a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro con-
tentar en todo a todos, no buscando mi pro-
pia ventaja, sino la de la mayoría, para que se 
salven. Sed imitadores míos como yo lo soy 
de Cristo.

  Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos (Mc 1,40-45)

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un lepro-
so, suplicándole de rodillas: «Si quieres, pue-
des limpiarme». 
  Compadecido, extendió la mano y lo tocó 
diciendo: «Quiero: queda limpio». La lepra se 
le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo 
despidió, encargándole severamente: «No se 
lo digas a nadie; pero para que conste, ve a 
presentarte al sacerdote y ofrece por tu puri-
ficación lo que mandó Moisés, para que le 
sirva de testimonio». Pero cuando se fue, em-
pezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, 
de modo que Jesús ya no podía entrar abier-
tamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, 
en lugares solitarios; y aun así acudían a él de 
todas partes.

DIUMENGE�VI �DE�DURANT�L’ANY COMENTARI

Qualsevol temps passat fou pitjor. Mireu la si-
tuació del leprós. La Llei el condemnava a la 
marginació social i religiosa, tant pel perill de 
contagi com perquè la lepra el feia un maleït 
de Déu. I l’allunyava del temple, de la sinago-
ga, de la vida civil. 

A l’antiga leproseria de Barcelona hi havia 
una senyora leprosa que em va dir la conclu-
sió que atribuïa al P. Claret: «En aquest món 
tot és fam, fems i fum...». Recordeu l’illa de 
Molokai amb el P. Damià...

El leprós de l’evangeli, bandejant la legali-
tat, gosa atansar-se a Jesús. Sap que és bo 
i se’n compadirà. L’ha ben encertada. Quina 
pregària més bonica! Ens la podríem fer nostra 
quan sembla que no sabem pregar com cal: 
«Si vols, em pots purificar...». Algun brot de le-
pra portem al bell dins de l’ànima. 

Jesús no se l’esperava aquesta. El cor se li 
en va... La Llei podrà dir el que vulgui... Però 
el malalt també és fill de Déu i necessita un 
manyac seu. «És clar que ho vull: queda pur.» 

Tocant el leprós Jesús quedava inhabilitat 
per al culte i no podia entrar en cap lloc poblat. 
I declarar pur o impur un leprós competia no-
més als sacerdots. Cap laic, per molt profeta 
que fos, no hi estava autoritzat. Jesús accep-
ta les conseqüències del que fa.

Ens ensenya a fer de la nostra vida una lloan -
ça a Déu, a relacionar-nos amb els altres amb 
respecte, flexibilitat i fermesa alhora, ajudant a 
tothom a realitzar-se humanament com a deixe-
bles i seguidors de Crist... Identificant-nos amb 
ell fins poder dir amb l’audàcia de sant Pau: «Se-
guiu el meu exemple, tal com jo segueixo el de 
Crist». Tant de bo!

Jesús cura el leprós, d’Ann Lukesh (2014)

Si vols, em pots 
purificar
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats del 
cardenal Omella
Dimecres 14 (18.30 h). Eucaristia i ves-
pres amb imposició de la cendra, a la 
Catedral.

Dies 15 i 16. Reunió de la CET a Tia-
na.

Diumenge 18 (17 h). Missa de Quares-
ma amb joves a la Sagrada Família.

Actes
Ritu d’elecció de catecúmens. Diumen-
ge 18 de febrer, I de Quaresma, de 17.30 
a 20 h, a la Catedral.

«Fragilitat en les persones grans, re-
cursos assistencials». Dimarts 13 
de febrer (18 h), jornada monogràfi-
ca a càrrec de Natàlia Martí, inferme-
ra. A la delegació de Pastoral de la 
Salut (c/ Sant Pau 101, t. 933 171 
597).

 D
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AGENDA

Festa de Santa Eulàlia a la parròquia 
de Santa Eulàlia de Vilapicina (pg. Fa-
bra i Puig, 260). Dilluns 12 feb. (11 h), 
eucaristia presidida pel cardenal Lluís 
Martínez Sistach. A les 19.30 h, missa 
en ritu hispanomossàrab.

Jornada Joves i Família: un crit a l’espe-
rança. Dia 15 feb. (19 h), a l’església 
de Sant Vicenç de Sarrià (c/ Doctor Vol-
tà, 5), amb la intervenció de testimo-
nis colpidors de pèrdua i recuperació 
de l’esperança. Acte organitzat per la 
Federació de Cristians de Catalunya, 
Fundació Casa de Misericòrdia i la Pla-
taforma per la Família Catalunya-ONU. 
Entrada lliure. Més informació: presi-
dent.plataformaonu2014@gmail.com 
(Daniel Arasa). 

Conferències de Mn. Francesc Nicolau. 
Dies 20 feb.: Els satèl·lits de Saturn 
ens presenten novetats; 1 març: El cin-
turó d’asteroides entre Mart i Júpiter 
es va coneixent millor; 8 març: Pro-
gressa el coneixement dels meteorits; 
15 març: Planetes d’estrelles més en-
llà del Sistema Solar; 22 març: Projec-
tes de telescopis per obtenir més infor-
mació dels astres. Al Seminari Conciliar 

(c/ Diputació 231, t. 934 541 600), a les 
18.30 h. Obertes a tothom.

II Simposi Internacional sobre Refor-
ma i Reformes en l’Església. Orga nit zat 
per l’Ateneu Universitari Sant Pacià, dies 
21 i 22 feb., al Seminari Conciliar (c/ Di-
putació, 231). Més informació i inscrip -
cions: www.teologia-catalunya.cat, 
t. 934 534 925.

«Literatura i cristianisme». Dijous 15 de 
febrer (20 h), F. Dostoievski, a càrrec 
d’Ignacio Peyra. Al c/ Riera de Sant Mi-
quel, 1 bis. Entrada lliure. Informació: 
conselldelaics@caputxins.cat

Vetlla de Quaresma al Monestir de Sant 
Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Dis-
sabte 17 feb. (19 h).

Institut Emmanuel Mounier. «L’esfera 
vital i intel·lectual a Alemanya en els 
anys 20 i 30». Dia 15 de febrer, 1a part: 
de F. Rosenzweig a M. Buber i M. Sche-
 ler, amb Sergi Mas. Dia 22 de febrer, 
2a part: entre V. Jankélevich, P. L. Lands-
berg i K. Jaspers davant de M. Heideg-
ger, amb Albert Llorca. A Cristianisme 
i Justícia (c/ Roger de Llúria, 13).

Tallers d’oració amb Francesc i Clara. 
Dimarts 13 de febrer (19.30 h), «La 
veritat, do de Déu i tasca de l’home». 
Al col·legi de les Franciscanes missio-
neres de la Immaculada (pl. Universi-
tat, 2). 

Asociación de Adoradoras del Santí-
simo Sacramento (Esclavas del Sagra-
do Corazón, c/ Mallorca, 234). Jueves 
15 de febrero (12 h), oración ante el 
Santísimo Sacramento seguida de Eu-
caristía a las 12.30 h. 

Trobada dels Amics de Sant Francesc. 
Dijous 15 de febrer (20 h), tema: pre-
gà ria. Als Franciscans del c/ Santaló, 
80.

Recessos
Recés a la Casa Betània (c/ Bonavis-
ta, 37 - Cornellà de Llobregat). Dia 11 
de març, amb Mn. Xavier Prevosti. 
Per a més informació i ins-
cripcions: t. 933 751 102, 
a/e: info@hermanasdebe-
tania.es

El próximo 14 de febrero se celebra 
el Miércoles de Ceniza, que marca el 
inicio de la Cuaresma. Unos días an-
tes, he recordado un artículo sobre la 
Cuaresma que escribió en 1993 quien 
fue obispo auxiliar de Barcelona, Joan 
Carrera, que comenzaba así: «Acabo 
de ver en la televisión un pequeño re-
portaje sobre el Ramadán con imáge-
nes de islámicos postrados y con 
una detallada explicación de las difi -
cultades que tienen los seguidores de 
Mahoma que viven aquí para herma-
nar su ayuno con nuestro tipo de vida... 
Se me ha ocurrido que quizá también 
convendría hacer un pequeño repor-
taje sobre la Cuaresma para los cris-
tianos. ¡Hay tantos que sólo la miran 
desde la perspectiva del Carnaval!»

La dimensión penitencial está mu-
cho más extendida en nuestro día a 
día de lo que nos podría parecer. Cuán-
ta gente hace grandes sacrificios pa-
ra mantener la línea, o cuánta gente 

va al gimnasio para tener un cuerpo 
atractivo, o cuánta gente trabaja y es-
tudia horas y horas para alcanzar un 
reconocimiento profesional, o cuán-
tos deportistas llevan su persona al 
límite para conseguir un premio.

Nosotros, los cristianos, no nos aho-
rramos este camino necesario para el 
crecimiento interior y personal. Ahora 
bien, hay un elemento fundamental 
que diferencia nuestras prácticas pe-
nitenciales de todas las demás; me 
refiero a la finalidad con que las ha-
cemos. Sí, nuestra finalidad es refle-
xionar sobre nuestra vida a la luz de 
nuestra relación y seguimiento de Je-
sucristo, dejando de lado todo lo que 
nos aleja de esta meta. Durante el cur-
so de la vida nos vamos enganchando 
a muchas cosas que nos parasitan y 
que, tarde o temprano, nos empiezan 
a hacer la existencia más pesada, 
nos hacen perder el tono vital y es-
peranzado de otros tiempos.

La Cuaresma es, pues, este tiem-
po de purificación para volver a lo 
que es esencial en nuestra vida, pa-
ra reencontrar todo aquello por lo que, 
realmente, vale la pena vivir, sin per-
der el tiempo en cosas secundarias. 
¡Qué bien nos va este tiempo de re-
orientación de nuestra vida!

¿Y cómo hacerlo? Algunas de las 
herramientas que nos ofrece la Igle-
sia son la oración y los ejercicios es-
pirituales, las liturgias penitenciales, 
las privaciones voluntarias como el 
ayuno y la limosna, y la comunión cris-
tiana de bienes (CEC 1438).

Os invito y me invito a mí mismo a 
iniciar este tiempo de Cuaresma con 
mucha fuerza, conscientes de todos 
los beneficios que puede tener sobre 
nuestra vida personal y espiritual. Por 
este motivo y como ya hicimos el año 
pasado, hemos convocado a todos los 
jóvenes de la diócesis el próximo do-
mingo día 18 de febrero a las 18.30 h, 

CARTA�DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

La Cuaresma, un tiempo 
para reflexionar

en la Basílica de Santa María del Mar, 
a un encuentro muy especial que cul-
minará con la celebración de la Eu-
caristía.

Si el año pasado fue la cruz de Lam-
pedusa la que nos presidió y pudi-
mos venerar, este año será la cruz 
de Mosul. Esta cruz proviene de la 
iglesia de San Simón de Bartella, en 
las afueras de Mosul (Irak), destrui-
da por Estado islámico, donde la pa-
sada Navidad los cristianos pudieron 
volver a celebrar la Eucaristía. Una cruz 
que, a pesar del dolor y el sufrimien-
to de tanta gente de Irak y Siria, nos 
debe llevar a la esperanza por el he-
cho de recordarnos que el amor y el 
perdón acaban venciendo al odio y 
la violencia.

Decía Benjamin Franklin: «Después 
de las derrotas y de las cruces los 
hombres se vuelven más sabios y 
más humildes». La cruz es un miste -
rio doloroso que cuando nos llega nos 
hace tambalear, pero que llevada de 
la mano de Cristo es fuente de vida, 
de transformación. Termino con unas 
palabras de santa Rosa de Lima: «Fue-
ra de la cruz no hay otra escalera por 
donde subir a Dios.»

Hermanos y hermanos, os deseo 
un buen inicio de Cuaresma.
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