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Recuperem l’alegria 
de ser cristians

El proper 22 d’abril a dos quarts de sis de la tarda, 
a la Basílica de Santa Maria del Mar, s’iniciarà una no-
va etapa a l’arxidiòcesi de Barcelona. D’aquí a una set-
mana presentarem el nou Pla pastoral: Orientacions 
i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiò-
cesi de Barcelona. Tots sou convidats a participar en 
aquest acte!

Aquest document s’ha preparat amb la col·labora-
ció de moltes persones, fruit de la trobada que vam 
celebrar a la Basílica de Santa Maria del Mar quan es 
clausurava l’Any de la Misericòrdia. Va ser el punt de 
partida del camí que ens ha portat fins aquí. 

Durant uns mesos hem reflexionat, hem pregat i 
hem dialogat per tal d’esbrinar què diu l’Esperit a l’Es-
glésia de Barcelona. Ara, tenint en compte les nom-
broses aportacions rebudes, hem desenvolupat unes 
idees fonamentals amb propostes pastorals priori-
tàries, que han d’orientar i promoure l’acció de l’Es-
glésia a l’arxidiòcesi de Barcelona els propers anys.

No estem davant d’un pla pastoral estàndard. Més 
que una llista d’accions concretes, aquest nou docu-
ment vol ser un full de ruta que ens ajudi a fer un ca-

mí de conversió pastoral, que ens prepari interior-
ment i comunitàriament a fer el pas d’una Església de 
manteniment a una Església en sortida. Ara bé, quan 
parlem de sortir no ens referim únicament a donar tes-
timoniatge fora del temple de la parròquia, sinó que 
fem una invitació a sortir de nosaltres mateixos, dels 
nostres egoismes i personalismes.

El nou Pla pastoral és un sender que ens vol ajudar 
a recuperar la joia profunda de què és portadora la 
fe cristiana i, particularment, la joia que sorgeix de 
viure i anunciar l’Evangeli. Aquesta conversió passa 
necessàriament per la trobada personal i comunità-
ria amb Jesucrist. Una trobada que farà possible la 
nostra transformació evangelitzadora i missionera. 
És precisament Jesucrist qui, com ens recorda el pa-
pa Francesc, «pot trencar els esquemes avorrits en 
els quals pretenem tancar-lo i ens sorprèn amb la seva 
constant creativitat divina. Cada cop que intentem tor-
nar a la font i recuperar la frescor original de l’E vangeli, 
brollen nous camins, mètodes creatius, altres formes 
d’expressió, signes més eloqüents, paraules carrega-
des de renovat significat per al món actual» (EG 11).

El gran objectiu que ens proposem és recuperar 
l’alegria de complir la missió que ens ha confiat Jesu-
crist. Una alegria que, com diu el Sant Pare, no es viu de 
la mateixa manera en totes les etapes i circumstàncies 
de la vida. Fem nostra des d’ara la invitació del Papa: 
«A poc a poc cal permetre que l’alegria de la fe comenci 
a despertar-se, com una secreta però ferma confian-
ça, fins i tot enmig de les pitjors angoixes» (EG 6). 

Us convido a viure amb passió i entusiasme l’ac-
tual canvi d’època en una societat més diversa i com-
plexa. En el fons, se’ns demana ser sants per res-
pondre als reptes d’aquesta nova realitat. És a dir, 
se’ns demana viure units a Jesucrist deixant-nos guiar, 
com Ell, per l’Esperit Sant. Com deia el filòsof Henri 
Bergson (1859-1941), «els sants no tenen necessitat 
de parlar, perquè la seva vida ja és un testimoni».

Que la Mare de Déu sota l’advocació de la Mercè, 
patrona de la nostra arxidiòcesi, en l’any del vuitè cen-
tenari de la fundació a Barcelona de l’orde religiós que 
porta el seu nom, ens ajudi a fer realitat aquelles pa-
raules que Ella va dir a les noces de Canà: «Feu tot el 
que Jesús us digui» (Jn 2,5).

Imatge panoràmica de la ciutat de Barcelona des de la muntanya de Montjuïc. Foto: Agustí Codinach
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ENTREVISTA

JORDI MASSEGÚ

Life Teen es un mètode de formació ca-
tòlic nascut fa 33 anys a Arizona (EUA). 
Està basat en un doble itinerari, dos pro-
grames que donen continuïtat a la for-
mació dels 13 als 19 anys: EDGE és l’a-
dreçat a adolescents de 1r a 3r d’ESO, 
mentre que Life Teen està pensat per 
a joves a partir de 4t d’ESO. Cada pro-
grama consta de diferents sessions o 
fitxes per dur a terme catequesis set-
manals, vibrants i properes als joves.
En Jordi Massegú és el responsable de 
Life Teen a Espanya.

Quina acceptació està tenint aquest 
mètode a casa nostra?
Un cop superades les barreres de l’idio -
ma i del preu, que era un inconvenient 
per a moltes parròquies, en els darrers 
dos anys hem trobat una major accep-
tació. Ha estat així perquè anualment 
estem traduint i oferint 30 sessions en 
espanyol a les parròquies subscrites, 
i perquè cada cop les parròquies prio-
ritzen més la inversió en pastoral juve-
 nil. I ara hi ha una oferta més econòmica 
a les parròquies...

Per què cal canviar el xip per evange-
litzar els joves?
La realitat juvenil és molt canviant, i amb 
internet tot s’accelera. Cal tenir clar que 
per acostar-nos als joves hem de fer 
coses diferents a les que estem fent 
durant els últims 10 o 20 anys. El jove 
d’avui dia és radicalment diferent. Life 
Teen busca la manera de transmetre fi-
delment el magisteri de l’Església, però 
acostant-se a la realitat juvenil. Cal ser 
conscients també que els joves ja no ve-
nen a l’Església; hem de buscar noves 
maneres de convidar-los i que quan vin-
guin al grup de joves se sentin acollits 
i estimats.

Què cal fer, doncs, amb els joves?
Una de les claus de Life Teen és l’e quip 
de catequistes. El catequista és clau 
que tingui vida espiritual i de sagra-
ments. L’objectiu és acostar els joves 
a Crist. I no podem donar allò que no 
tenim. Per tant, és important animar, 
acompanyar i ajudar també els cate-
quistes en aquest procés.

Òscar Bardají i Martín

Canviar el xip

16.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Ac 6,8-15 / Sl 118 / Jn 6,22-29]. 
Sant Toribi de Lièbana, bisbe; san-
ta Engràcia, vg., i companys mrs. 
a Saragossa; sant Benet-Josep 
Labre, captaire.

17.  Dimarts [Ac 7,51–8,1a / 
Sl 30 / Jn 6,30-35]. Sants Elies, 
Pau i Isidor, monjos i mrs. a Còr-
dova; sant Anicet, papa (siríac 
155-166) i mr.; sant Robert, abat; 
beata Marianna de Jesús, vg.; 
beat Baptista Spagnoli, rel. car-
melità.

18.  Dimecres [Ac 8,1b-8 / Sl 
65 / Jn 6,35-40]. Sant Eleuteri, 
bisbe, i la seva mare Antia, mrs.; 
beat Andreu Hibernon, rel. francis-
cà, d’Alcantarilla; beata Maria de 
l’Encarnació, rel. carmelitana.

19.  Dijous [Ac 8,26-40 / Sl 
65 / Jn 6,44-51]. Sant Lleó IX, 
papa (alsacià,1049-1054); sant 
Vicenç de Cotlliure, mr.

20.  Divendres [Ac 9,1-20 / Sl 
116 / Jn 6,52-59]. Sant Sulpici, 
mr.; santa Agnès de Montepulcia-
no, vg. dominicana; santa Oda, vg.

21.  Dissabte [Ac 9,31-42 / Sl 
115 / Jn 6,60-69]. Sant Anselm 
(1033-1109), abat de Bec, bisbe 
de Canterbury i doctor de l’Esglé-
 sia, nat a Aosta. Sant Silví, mr.; 
sant Conrad de Parzham, rel. ca -
putxí.

22.  † Diumenge vinent, IV de 
Pasqua (lit. hores: 4a setm.) [Ac 
4,8-12 / Sl 117 / 1Jn 3,1-2 / Jn 
10,11-18]. El Bon Pastor i la Ma-
re del Diví Pastor. Sant Caius o 
Gai (de Dalmàcia) 
i sant Soter, papes i 
mrs.; sant Agapit I, 
papa; santa Seno-
rina, vg. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Él vive. Él te llama

El papa Francisco, en su visita a Méji-
co en 2016, se reunió con los jóvenes 
en Morelia. Allí le sorprendieron con la 
canción «Vive Jesús, el Señor», que di-
jeron que era una de sus preferidas. El 
Santo Padre, invitado y complaciente, 
comenzó a cantar con aquella multitud 
de jóvenes; «Él vive», repetían, «Vive Je-
sús, el Señor». Impactante y gozoso 
testimonio de fe en el Resucitado. ¡Real -
mente emocionante! Los jóvenes pro-
vocaron este gran momento. Francisco, 
como en tantas otras ocasiones, les di-
jo: «Ustedes son la riqueza de la Iglesia.» 

Con ocasión de la presentación del 
documento preparatorio de la XV Asam-
blea general ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, sobre el tema «Los jóve-
nes, la fe y el discernimiento vocacio-

nal», Francisco, en la carta dirigida a los 
jóvenes, repite: «He querido que uste-
des ocupen el centro de la atención, 
porque los llevo en el corazón.»

«La Iglesia ha decidido interrogarse 
sobre cómo acompañar a los jóvenes 
para que reconozcan y acojan la llama-
da al amor y a la vida en plenitud, y tam-
bién pedir a los mismos jóvenes que la 
ayuden a identificar las modalidades 
más eficaces de hoy para anunciar la 
Buena Noticia.»

A nuestra Señora, que acogió la mi-
rada amorosa de Dios sobre ella, le ro-
gamos que ayude a los jóvenes a dar a 
Cristo una respuesta decidida: ¡Heme 
aquí! Y que todos, en la Iglesia, seamos 
testimonios decididos y valientes de la 
Resurrección del Señor. ¡Él vi ve!

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

Som amics de fa temps. Hem participat, 
conjuntament, en iniciatives i activitats 
formatives d’entitats eclesials. Feia 
força que no coincidíem. Havíem que-
dat a les sis de la tarda. Tres minuts 
abans arribà al lloc de trobada. Vaig 
pon derar la seva puntualitat i em co-
mentà que, intencionadament, havia 
arribat un quart d’hora abans. Volia apro-
fitar la proximitat d’una església per 
fer-hi una visita al Santíssim abans de 
trobar-nos. «Com em va ensenyar el pa-
re», afegí. M’explicà que, ja de ben petit, 
anava amb ell a l’església per trobar- 
se amb Jesús, visitar-lo. Era una pràc -
tica de pietat, estesa entre els catòlics 
de totes les edats. Jo també ho feia. 
Hi anava en acabar les classes del dia. 
Deu minuts, un quart, davant el Senyor 
per comentar-li com anava la vida, les 
dificultats, els petits encerts; o per do-
nar gràcies, per demanar perdó, per 
pregar per alguna persona, per alguna 
situació que ho necessitava. Sempre 
acabava amb el parenostre. «Lloaré per 
sempre el teu nom i cantaré himnes 
d’acció de gràcies. “I tu vas escoltar la 
meva pregària”» (Sir 51,11). 

Avui hi ha persones que mantenen 
aquesta bona pràctica ben viva, sobre-

Com em va ensenyar 
el pare!

tot en les esglésies i oratoris que po-
den estar oberts un bon nombre d’ho-
res durant el dia. S’hi apropen infants, 
joves i grans. També algunes parelles 
joves. Perquè és la casa de tots i és 
oberta per a tothom. Perquè sempre ve 
de gust anar a casa dels amics i com-
partir-hi records i vivències. Trobar-se 
amb el Senyor, compartir el temps amb 
Ell, des de la nostra realitat i des de la 
munió de formes variades de pietat. Fer- 
ho des de les febleses, les defallences 
i les covardies, des de la fortalesa, el co-
ratge i les valenties; des del convenci-
ment o el dubte, des de la foscor o la 
llum clara, des de la fe, sigui quin sigui 
el nostre nivell. Girar els ulls vers Jesús 
i vers allò que és fonamental en els seus 
ensenyaments: l’amor. Amor a Déu, 
amor als altres. Pregar, contemplar, es-
coltar en el silenci... sempre confia-
dament en mans de Déu. Dedicar un 
temps al diàleg amb el Senyor, en l’es-
pai sagrat, davant d’Ell, present en el 
Santíssim. Estimar la seva grandesa, 
reconeixent la nostra petitesa, agraint 
l’acolliment, l’amor i la misericòrdia. «Pe-
rò, per damunt de tot, prega a l’Altíssim 
perquè dirigeixi els teus passos pel ca-
mí de la veritat» (Sir 37,15). 

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 3,13-15.17-19)

En aquells dies, Pere digué al poble: «El Déu d’A-
braham, d’Isaac i de Jacob, Déu dels nostres pares, 
ha glorificat Jesús, el seu Servent, que vosaltres 
vau entregar i vau negar, quan Pilat creia que l’ha -
via de deixar lliure. Ell era l’in nocent i el sant, pe rò 
vosaltres el vau negar i vau demanar a Pilat que 
us indultés un as sas sí, mentre matàveu el qui ens 
obre el camí de la vida. Però Déu l’ha res suscitat 
d’entre els morts. Nosaltres en som testimonis. 
Ja sé, germans, que ni vosaltres ni els nostres di-
rigents no sabíeu què fèieu, però així Déu ha com-
plert allò que havia anunciat per boca de tots els 
profetes: que el seu Mes sies havia de patir. Ara, 
doncs, penediu-vos i convertiu-vos, i seran esbor-
ra des les vostre culpes».

Salm responsorial (4)

R.  Que sigui el nostre estendard la claror de la vos-
tra mirada, Se nyor. (o bé: Al·leluia.)

Responeu quan us invoco, / oh Déu que em feu jus-
tícia. / M’heu eixamplat el cor en els perills, / com-
padiu-me i escolteu el meu prec. R.

Sapigueu que el Se nyor / m’ha fet favors merave llo-
sos, / el Se nyor m’escolta sempre que l’invoco. R.

Molts exclamen: / «¿En qui trobarem el nostre goig? / 
Que sigui el nostre estendard / la claror de la vostra 
mirada, Se nyor!» R.

M’adormo en pau / així que em fico al llit / i em sen-
to en vós segur, / només en vós, Se nyor. R.

Lectura de la primera carta de sant Joan 
(1Jn 2,1-5a)

Fillets, us escric això perquè no pequeu. Però si al-
gú pecava, recordeu que tenim prop del Pare un 
defensor, Jesucrist, que és just. Ell mateix és la víc-
tima propiciatòria pels nostres pecats. I no només 
pels nostres, sinó pels de tot el món. Per saber si 
coneixem Jesucrist, mirem si complim els seus ma-
naments. Els qui diuen que el coneixen, però de fet 
no compleixen els seus manaments, són mentiders, 
no diuen pas la veritat. Però els qui fan cas de la pa-
raula de Jesucrist han ar ribat de debò a estimar 
Déu perfectament.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 24,35-48)

En aquell temps, els deixebles contaven el que els 
havia pas sat pel camí, i com havien reconegut Je-
sús quan partia el pa. Mentre parlaven d’això, Jesús 
mateix es presentà enmig d’ells i els digué: «La pau 
sigui amb vosaltres». Ells, esglaiats, van creure 
que veien un esperit. Jesús els digué: «¿Per què us 
alarmeu? ¿Per què us vénen al cor aquests dubtes? 
Mireu-me les mans i els peus: sóc jo mateix. Pal-
peu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i os -
sos com veieu que jo tinc». I mentre deia això, els 
ense nyava les mans i els peus. Veient-los sorpre-
sos, i que de tanta alegria encara no acabaven 
de creure-ho, els digué: «¿No teniu aquí res per 
a menjar?» Ells li donaren un tall de peix a la bra-
sa, i se’l menjà davant d’ells. Després els digué: 
«Quan encara era amb vosaltres, us havia dit: que 
s’havia de complir tot el que hi ha escrit de mi en 
el llibre de la Llei de Moisès, i en els dels Profe-
tes i dels Salms». Llavors els obrí els ulls perquè 
comprengues sin el sentit de les Escriptures, i els 
digué: «Així ho diuen les Escriptures: El Mes sies 
havia de patir i de res suscitar d’entre els morts el 
tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els 
pobles, començant per Jerusalem, la conversió i 
el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis».

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(Hch 3,13-15.17-19)

En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: «El Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros 
padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vo-
sotros entregasteis y de quien renegasteis ante 
Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros re-
negasteis del Santo y del Justo, y pedisteis el indul-
to de un asesino; matasteis al autor de la vida, pe-
ro Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros 
somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé 
que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vues-
tras autoridades; pero Dios cumplió de esta mane-
ra lo que había predicho por los profetas, que su 
Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos 
y convertíos, para que se borren vuestros peca-
dos».

Salmo responsorial (4)

R.  Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu ros-
tro. (o bien: Aleluya.)

Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia; / 
tú que en el aprieto me diste anchura, / ten piedad 
de mí y escucha mi oración. R.

Sabedlo: El Señor hizo milagros en mi favor, / y el 
Señor me escuchará cuando lo invoque. R.

Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la 
dicha, / si la luz de tu rostro ha huido de noso-
tros?». R.

En paz me acuesto y enseguida me duermo, / por-
que tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Juan (1Jn 2,1-5a)

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. 
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue 
ante el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima 
de propiciación por nuestros pecados, no sólo por 
los nuestros, sino también por los del mundo en-
tero. En esto sabemos que lo conocemos: en que 
guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo 
conozco», y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien 
guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha 
llegado en él a su plenitud. 

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 24,35-48)

En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron 
lo que les había pasado por el camino y cómo lo ha-
bían reconocido al partir el pan. Estaban hablando 
de estas cosas, cuando él se presentó en medio de 
ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, ate-
rrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. 
Y él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué sur-
gen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos 
y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos 
cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, 
como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las 
manos y los pies. Pero como no acababan de creer 
por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis 
ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de 
pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. 
Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba 
con vosotros: que era necesario que se cumpliera 
todo lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profe-
tas y Salmos acerca de mí». Entonces les abrió el 
entendimiento para comprender las Escrituras. 
Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, 
resucitará de entre los muertos al tercer día y en su 
nombre se proclamará la conversión para el perdón 
de los pecados a todos los pueblos, comenzando 
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto».

DIUMENGE�I I I �DE�PASQUA COMENTARI

No som els primers a qui costa creure en la resur-
recció. Segur. Costà a Tomàs i als apòstols. Aques-
ta dificultat és tanmateix garantia de veracitat. Els 
deixebles de Jesús no eren pas uns ingenus, dispo-
sats a empassar-s’ho tot sense cap crítica. Ben al 
contrari. Necessitaven veure i palpar Jesús i com-
partir-hi taula. 

Però els ulls i les mans no arriben gaire enllà. Per 
això, Jesús els invita a recordar allò que els havia re-
petit pels camins de Galilea i de Judea, quan els co-
mentava el que deien d’Ell els llibres de Moisès, els 
Profetes i els Salms. 

Cal una il·luminació interior per comprendre el 
sentit d’aquests escrits sagrats. Per això Jesús els 
obrí l’enteniment i el cor, perquè entenguessin que 
el camí de la glòria passa per la creu. Per crucem ad 
lucem: per la creu a la llum. 

Pere retreia als israelites del seu temps l’atroci tat 
de condemnar Jesús, l’innocent, i estimar-se més 
un assassí. Avui ens retrauria l’atrocitat de fer morir 
tants d’innocents abans de néixer. O la d’un capita-
lisme escanyapobres. O l’explotació infame de nens 
o de dones o de qui sigui, per un grapat de diners. 
Amb això mereixem sentir les paraules de Pere: «El 
vau negar... i el vau condemnar». ¿Té remei aquest 
mal? Sí, diu sant Pere: una conversió profunda i sin-
cera. «Penediu-vos i convertiu-vos». Canviant de vi-
da, canviem el nostre món, el Món.

Sant Joan ens envia un missatge d’esperança: 
Jesús, la víctima innocent, intercedeix per nosaltres 
davant el Pare. Si ell és tan bo i tan generós amb nos-
altres, siguem-ho també amb els nostres germans. 
Fem arribar a tothom l’amor amb què Déu ens es-
tima.

Per la creu 
a la llum
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats del 
cardenal Omella
Dilluns 16 (10 h). Assemblea Plenària 
de la CEE. 

Divendres 20 (17.30 h). Concessió de 
la medalla Cruz de san Jorge, de la Dipu-
tació de Terol.

Diumenge 22 (11 h). Eucaristia a la par-
ròquia del Bon Pastor, inauguració del 
centre obert de la fundació Cel Bon Pas-
tor i dinar de germanor. 

Actes
Trobada de Pastoral de la Salut. Di-
marts 17 d’abril (17.30-19 h), amb el 
tema «La salut mental avui», per Cristi-
na Macias Castellvi, psicòloga. A la Sa-
la Abat Safont de l’església de Sant Pau 
del Camp (c/ Sant Pau, 101). Es prega 
confirmació a: t. 933 171 597.

Cicle de conferències «De l’estat con-
fessional a l’estat laic». Organitzat per 
la Fundació Joan Maragall i coordinat 
per Jaume Dantí (UB), els dimecres se-
güents (19 h): 18 d’abril «Poder polític 
i oficialització de la religió a l’antiguitat», 
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AGENDA

per Carles Buenacasa (UB); 25 d’abril «Je-
rarquia política i jerarquia eclesiàstica», 
per Giacomo Floris (UB); 2 de maig «Cen-
tralització política i uniformitat religiosa», 
per Miguel López-Guadalupe (Univer-
sidad de Granada); 9 de maig «Libe-
ralisme, obrerisme i religió», per Albert 
Balcells (IEC-UAB). Lloc: Facultat de Geo-
grafia i Història (c/ Montalegre. 6). Entra-
da lliure.

Secretariat Interdiocesà de Pastoral de 
la Salut (SIPS). Dimecres 25 d’abril 
(10.30-14 h), al Seminari Conciliar de 
Barcelona (c/ Diputació, 231), jornada 
formativa dels serveis religiosos d’hos-
pitals, amb el tema «Acord marc Esglé-
sia-Estat en el moment actual», a càrrec 
del Sr. Fernando Giménez Barriocanal, vi-
cesecretari d’Assumptes Econòmics de 
la CEE. Hi són convidats tots els mem-
bres dels serveis religiosos d’hospitals 
de totes les diòcesis. Es prega confirma-
ció a: t. 933 171 597.

Centenario de la 
Revista 21. Sá-
bado 21 de abril 
(11.30 h), acto 
conmemorativo en 
el Col·legi Padre 
Damián, ss.cc. 
(av. Vallvidrera, 
10), en el cual se 
tratará el tema 

de cómo comunicar en tiempos del pa-
pa Francisco. Intervendrán: Chesca 
Marfà, directora del Col·legi P. Damián 
ss.cc.; Jesús Colina, fundador del portal 
Aleteia y Premio ¡Bravo!; Míriam Díez, 
directora de l’Observatori Blanquerna 
de Comunicació, Religió i Cultura; Jor-
di Llisterri, director del portal Catalunya 
Religió; Iñaki Pardo, periodista de La 
Vanguardia; Joan Andreu Parra, redac-
tor del semanario Catalunya Cristiana; 
Josep Otón, escritor y colaborador de 
la revista; Francesc Rosaura, director 
de Signes del temps de TV3, i Fernan-
do Cordero, ss.cc., director de la Re-
vista 21.

Literatura i cristianisme. Dijous 19 d’a-
bril (20 h), F. Dostoievski (II) Crim i càs-
tig, a càrrec d’Ignacio Peyra. A la Riera de 
Sant Miquel, 1. Entrada lliure.

Asociación de Adoradoras del Santísi-
mo Sacramento (Esclavas del Sagrado 
Corazón, c/ Mallorca, 234). Jueves 19 
de abril (12 h), oración ante el Santísi-
mo Sacramento seguida de Eucaristía a 
las 12.30 h. 

Trobada dels Amics de Sant Francesc. 
Dia 19 d’abril (20 h), «Educació diferen-
ciada en els col·legis catòlics», amb Jau-
me Camps, catedràtic de Ciències de l’E-
ducació. Als Franciscans del c/ Santaló, 
80. Oberta a tothom.

In memoriam
Mn. Jordi Farré Muro. Va 
morir a Barcelona el 3 d’a-
bril passat. Mn. Farré (Llei-
da, 1942) era sacerdot 
de l’Arxidiòcesi de Barce-
lona i va treballar pasto-
ralment sobretot a les parròquies de 
Santa Anna i de la Mare de Déu de la Mer-
cè, de la qual fou rector fins que la seva 
malaltia li va impedir continuar el minis-
teri pastoral. Com a estudiós del patri-
moni artístic i cultural de l’Església, era 
membre de la Real Academia Matriten-
se de Heráldica y Genealogía, de la Aca-
demia Melitense Hispana i de la Acade-
mia Belgo-Española de Historia. La missa 
exequial es va celebrar el divendres 6 
d’abril a la basílica parroquial M. D. Déu 
de la Mercè i Sant Miquel Ar-
càngel, de la qual fou rector, 
i fou presidida pel cardenal 
Martínez Sistach.

El próximo 22 de abril a las cinco y 
media de la tarde, en la Basílica de 
Santa María del Mar, se iniciará una 
nueva etapa en la archidiócesis de 
Barcelona. De aquí a una semana pre-
sentaremos el nuevo Plan pastoral: 
Orientaciones y propuestas para una 
conversión pastoral en la archidióce-
sis de Barcelona. ¡Todos estáis invita-
dos a participar en este acto!

Este documento se ha preparado 
con la colaboración de muchas perso-
nas, fruto de la reunión que celebra-
mos en la Basílica de Santa María del 
Mar cuando se clausuraba el Año de 
la Misericordia. Fue el punto de parti-
da del camino que nos ha llevado has-
ta aquí.

Durante unos meses hemos refle-
xionado, hemos rezado y hemos dia-
logado para saber qué dice el Espí-
ritu a la Iglesia de Barcelona. Ahora, 

teniendo en cuenta las numerosas 
aportaciones recibidas, hemos desa-
rrollado unas ideas fundamentales 
con propuestas pastorales priorita-
rias que deben orientar y promover 
la acción de la Iglesia en la archidió-
cesis de Barcelona en los próximos 
años.

No estamos ante un plan pastoral 
estándar. Más que una lista de ac-
ciones concretas, este nuevo docu-
mento quiere ser una hoja de ruta 
que nos ayude a hacer un camino de 
conversión pastoral, que nos prepa-
re interiormente y comunitariamente 
a dar el paso de una Iglesia de man-
tenimiento a una Iglesia en salida. 
Ahora bien, cuando hablamos de sa-
lir no nos referimos únicamente a dar 
testimonio fuera del templo de la pa-
rroquia, sino que hacemos una in-
vitación a salir de nosotros mismos, 

de nuestros egoísmos y personalis-
mos.

El nuevo Plan pastoral es un sende-
ro que nos conduce a recuperar la ale-
gría profunda de que es portadora la 
fe cristiana y, particularmente, la ale-
gría que resulta de vivir y anunciar el 
Evangelio. Esta conversión pasa ne-
cesariamente por el encuentro perso-
nal y comunitario con Jesucristo. Un 
encuentro que permita nuestra trans-
formación evangelizadora y misione-
ra. Es precisamente Jesucristo quien, 
como nos recuerda el papa Francisco, 
«puede romper los esquemas aburri-
dos en los cuales pretendemos ence-
rrarlo y nos sorprende con su constan-
te creatividad divina. Cada vez que 
intentamos volver a la fuente y recu-
perar la frescura original del Evange-
lio, brotan nuevos caminos, métodos 
creativos, otras formas de expresión, 
signos más elocuentes, palabras car-
gadas de renovado significado para el 
mundo actual» (EG 11).

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

Recuperemos la alegría 
de ser cristianos

El gran objetivo que nos proponemos 
es recuperar la alegría de cumplir la 
misión que nos ha confiado Jesucris-
to. Una alegría que, como dice el Papa, 
no se vive de la misma manera en to-
das las etapas y circunstancias de la 
vida. Hacemos nuestra desde ahora 
la invitación del Papa: «Poco a poco 
hay que permitir que la alegría de la 
fe comience a despertarse, como una 
secreta pero firme confianza, aun en 
medio de las peores angustias» (EG 6). 

Os invito a vivir con pasión y entu-
siasmo el actual cambio de época en 
una sociedad más diversa y compleja. 
En el fondo, se nos pide ser santos 
para responder a los retos de esta 
nueva realidad. Es decir, se nos pide 
vivir unidos a Jesucristo dejándonos 
guiar, como Él, por el Espíritu Santo. 
Como decía el filósofo Henri Bergson 
(1859-1941), «los santos no tienen ne-
cesidad de hablar, porque su vida ya 
es un testimonio».

Que la Virgen bajo la advocación de 
la Merced, patrona de nuestra archidió-
cesis, en el año del octavo centena-
rio de la fundación en Barcelona de la 
orden religiosa que lleva su nombre, 
nos ayude a hacer realidad aquellas 
palabras que Ella dijo en las bodas de 
Caná: «Haced lo que Jesús os diga» 
(Jn 2,5).
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FE D’ERRATES. Per una omissió 
involuntària, en el full extra de les 
40 Hores d’Adoració al Santíssim 
Sagrament de l’ANFE, no es va pu-
blicar la participació de la parrò-
quia de Sant Llorenç (c/ Entença, 
109-111), on l’adoració es fa els di-
jous, de 20 a 21 h, fins al Corpus.


