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L’Església, servidora dels pobres
«¿Per què busqueu entre els morts 
aquell que és viu? No hi és, aquí! Ha 
ressuscitat!» (Lc 24,5). Aquesta és la 
bona notícia per excel·lència que cele-
brem durant el temps pasqual. La gran 
festa cristiana de la Pasqua ens convi-
da a tots a fer aquests pasos: passar 
de la sorpresa a la joia i de la joia a la vi-
sió serena de la fe.

Aquesta és la bona notícia que volem 
compartir amb tots els homes i totes 
les dones del món. La mort no té la dar-
rera paraula de la nostra vida. La mort 
és la porta a una nova existència sense 
límits. És aquest pas, aquesta pasqua 
de la vida terrenal a l’eterna, el que ens 
ajuda a refer l’esquema de valors de la 
nostra vida i ens allibera del nostre jo per 
obrir-nos als altres, al nosaltres. A fer 
aquest pas, ens hi vol ajudar el docu-
ment Orientacions i propostes per a una 
conversió pastoral a l’arxidiòcesi de 
Barcelona, que coneixem com a Pla pas-
toral diocesà.

Sortir del jo per obrir-nos al nosaltres 
és una necessitat que ja va quedar pa-
lesa en la consulta prèvia al Pla pasto-
ral, concretada en una opció pels po-
bres en la línia del que ens proposa 
repetidament el papa Francesc. Ell va 
iniciar el seu pontificat amb aquella fra-
se que ha esdevingut també el seu pro-
grama: «Com voldria una Església pobra 
i per als pobres!»

Les respostes a la consulta que vam 
fer insistien en el fet que ens cal des-
cobrir les pobreses que ens envolten, 

i que cal fer-ho amb l’esperit de la parà-
bola evangèlica del bon samarità. Hem 
de descobrir els pobres que tenim a l’en-
torn i més avui que abunden tantes pobre-
ses amagades. Pobres no són només 
els qui no tenen les necessitats bàsi-
ques cobertes, sinó també els qui patei-
xen la soledat, la malaltia, el trencament 
familiar o relacional, i també són pobres 
els qui no coneixen Jesucrist. 

La nostra arxidiòcesi fa tot el que pot 
en aquest àmbit. Seguint el model d’ac-
ció social de Càritas Diocesana, hem de 
respondre amb actes d’amor ben con-
crets a aquestes pobreses i, alhora, 
elaborar projectes ben dissenyats per 
denunciar-les i combatre-les. Els bis-

bes auxiliars i jo mateix estem impres-
sionats per les diverses iniciatives de 
solidaritat que hi ha a la nostra arxidiò-
cesi. Ara bé, cal que l’acció social ofe-
reixi també Jesucrist i l’Evangeli. Els 
pobres també tenen necessitat de Je-
sucrist, com ens diu l’Evangeli de Ma-
teu: «L’home no viu només de pa; viu 
de tota paraula que surt de la boca de 
Déu» (Mt 4,4).

La perllongada i elevada taxa d’atur, 
sobretot juvenil, em fa patir molt. Te-
nim un gran problema social davant del 
qual cal que s’impliquin totes les insti-
tucions civils, socials i polítiques. L’Es-
glésia hi vol col·laborar aportant el seu 
gra de sorra. Cal també que la societat 

no hi sigui indiferent i valori les iniciati-
ves empresarials, sindicals i polítiques 
que afavoreixin la transformació de la 
nostra societat en una de més justa i 
fraterna. Calen uns sous dignes que 
assegurin una vida digna i la tan desit-
jada pau social.

Benvolguts germans, us convido a 
fer vostra aquesta pregària: Senyor Je-
sús, ajuda’m a no tancar-me en mi ma-
teix i en els meus problemes. Regala’m, 
si us plau, la força per sortir, per viure 
atent a les necessitats dels qui m’en-
volten, a acompanyar-los en els seus 
patiments i en les seves pobreses. És 
tocant les seves ferides, que et troba-
ré a Tu. Gràcies Senyor.

ACTUALITAT

Aquest 13 de maig celebrem la Jorna-
da Mundial de les Comunicacions So-
cials. En el missatge del papa Francesc, 
emès per a l’ocasió, ens demana cons-
truir un periodisme de pau veraç per des-
emmascarar les Fake News, és a dir, 
aquelles notícies falses, de naturalesa 
mimètica, amb l’habilitat per capturar l’a-

tenció dels seus destinataris i amb una 
ràpida difusió a través de les xarxes so-
cials. 

Com ens diu l’actual successor de Pe-
re, la millor manera de prevenir les fal-
sedats són les persones que, lliures de 
cobdícia, estan disposades a escoltar 
i permeten que la veritat emergeixi a tra-

vés d’un diàleg sincer. Per tant, es ne-
cessita un periodisme fet per persones 
per a persones, comprès com un ser-
vei a tots, especialment a aquells que 
no tenen veu. 

Aquest és el repte que des de la dele-
gació diocesana de MCS seguirem afron-
tant amb el suport de totes les perso-
nes que integren la nostra arxidiòcesi. 
Escoltant i acollint, seguirem al servei de 
tots els diocesans amb l’ajut del Senyor.

Ramon Ollé, DP 
Delegat diocesà de 

Mitjans de Comunicació Social

Jornada Mundial de 
les Comunicacions Socials
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ENTREVISTA

JOAN PLANELLAS

La Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) 
va ser erigida el març de 1968, en l’imme-
diat postconcili, amb el projecte de posar 
l’Església més al dia, més propera a la 
realitat del món i de la cultura, en diàleg 
amb el món i amb la ciència. Passats 50 
anys, la Facultat «vol esdevenir el pulmó 
intel·lectual de l’Església a casa nostra». 
«Hem de saber oferir i presentar una uni-
tat de la saviesa cristiana, en la diversitat 
i en el respecte de les seves múltiples ex-
pressions i en diàleg amb les altres cièn-
cies», afirma el degà de la FTC, Dr. Joan 
Planellas.

La Facultat continua fidel al Vaticà II?
La nostra Església és i ha de ser l’Esglé-
sia del Concili Vaticà II, cosa que vol dir 
que cal retornar constantment a les fonts 
bíbliques i apostòliques, per poder aca-
rar adequadament el nostre present i fu-
tur. Aquest doble moviment que tan bé va 
saber fer el Concili, cal tenir-lo molt pre-
sent en l’avui eclesial i, especialment, 
en el treball docent i d’investigació de la 
nostra Facultat.

La teologia interessa prou, avui?
Malgrat l’afebliment del fet religiós a Oc-
cident, la teologia esdevé absolutament 
necessària per a fer significatiu l’acte de 
creure. Continua interessant moltíssim 
a aquells que volen donar raó de la se-
va fe cristiana. La teologia introdueix en 
la sempre nova i fascinant bona notícia 
de l’Evangeli de Jesús.

Per què hi ha hagut un divorci entre teo-
logia i pastoral?
A voltes, hom no ha sabut tenir en comp-
te la realitat històrica concreta, limitant- 
se a una «teologia d’escriptori», com afir-
ma el papa Francesc. I avui no vivim tan 
sols una època de canvis, sinó un verita-
ble canvi d’època. La nostra Facultat, 
amb la seva Càtedra de Teologia Pasto-
ral, els seus seminaris i grups de reflexió 
acadèmica, procura exercir un veritable 
diàleg amb la realitat concreta de la nos-
tra Església, però també amb la cultura, 
amb la societat en general i amb el ma-
teix món de la ciència empírica.

Òscar Bardají i Martín

50 anys 
de FTC

14. � Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
(Ac 1,15-17.20-26 / Sl 112 / Jn 
15,9-17). Sant Maties o Macià, 
apòstol afegit (Ac 1,15-26). San-
ta Gemma Galgani, vg. seglar; 
sant Pasqual I, papa.

15.  Dimarts (Ac 20,17-27 / Sl 
67 / Jn 17,1-11a). Sant Isidre 
(s. XI-XII), llaurador, de Madrid, ca-
sat amb María de la Cabeza, pa-
tró de la pagesia. Sant Torquat, 
bisbe de Guadix i mr.; santa Joa -
na de Lestonnac, rel. viuda, fund. 
Companyia de Maria, de Bordeus 
(ODN, 1607); sant Eufrasi, bisbe 
i mr. (també es pot celebrar l’en-
demà, dia 16).

16.  Dimecres (Ac 20,28-38 / 
Sl 67 / Jn 17,11b-19). Sant Hono-
rat, bisbe, patró dels forners o 
flequers; sant Joan Nepomucè, 
prev. de Praga i mr. del secret de 
confessió; sant Simó Stock, prev. 
carmelità; sant Germer, bisbe.

17.  Dijous (Ac 22,30;23,6-11 / 
Sl 15 / Jn 17,20-26). Sant Pas-
qual Bailon (1540-1592), rel. 
franciscà mort a Vila-real, patró 
d’associacions i congressos eu-
carístics. Santa Restituta, vg.

18.  Divendres (Ac 25,13-21 / 
Sl 102 / Jn 21,15-19). Sant Joan I, 
papa (523-526) i mr. Sant Pròs-
per (s. VIII), bisbe de Tarragona. 
Sant Fèlix de Cantalici, rel. caput-
xí; santa Rafaela-Maria Porras, 
rel., fund. Esclaves del Sagrat Cor, 
a Madrid (ACJ, 1877); beat Joan 
Gilbert, rel. mercedari, de Reus. 

19.  Dissabte (lit. hores: Vespres 
de la Solemnitat de Pentecosta. 
Completes I de diumenge) (Ac 
28,16-20.30-31 / Sl 10 / Jn 21,
20-25). Sant Francesc Coll (1812-
1875), prev. dominicà, de Gom-
brèn (Ripollès), fund. Dominiques 
de l’Anunciata, a Vic (RDA, 1856). 
Sant Pere Celestí, papa dimissio-
nari (Celestí V), abans monjo i 
fund.; santa Ciríaca. 

20. � Diumenge vinent, Pasqua 
de Pentecosta (lit. hores: Com-
pletes II de diumenge) (Ac 2,1-
11 / Sl 103 / 1C 12,3b-7,12-13 / 
Jn 20,19-23). Sant Bernardí de 
Siena (1380-1444), prev. fran-
ciscà, devot del nom de Jesús, pa-
tró dels esparters. 
Sant Baldiri o Boi, 
mr.; sants Hilari i 
Silvi, bisbes; san-
ta Basilissa, vg.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Proclamar el Evangelio 
con audacia y fervor

«En la Ascensión de Jesús está la pro-
mesa de nuestra participación en la 
vida junto a Dios. Llevémosla en el co-
ra zón por los caminos del mundo», es-
cribía el Papa en el Twitter del día de la 
solemnidad del pasado año.

La Ascensión es una solemnidad muy 
bella, que nos invita a orientar nuestra 
mirada y nuestra vida, con decisión y 
con alegría, hacia el cielo y hacia los her-
manos. Mirar hacia el cielo, atisbar go-
zosos el futuro que el Señor nos abre; 
Él está muy cerca de nosotros y, bajo el 
impulso de su Espíritu, nos llama a salir 
alegres y decididos a comunicar la Bue-
na Nueva a los hermanos: «Id al mun-
do entero y proclamad el Evangelio a 

toda la creación» (Mc 16,15), dice el 
Señor a los Apóstoles. También noso-
tros estamos convocados a transmitir-
lo con alegría. 

En la reciente Exhortación Apostóli-
ca Gaudete et Exsultate, al llamarnos 
a la santidad, el Papa nos comunica 
que entre las notas de la santidad se 
encuentra la parresía: «Audacia, empuje 
evangelizador que deja una marca en es-
te mundo.»

El Espíritu nos impulsa a «la libertad 
de una existencia que está abierta, por-
que se encuentra disponible para Dios 
y para los demás». 

Con nuestra Madre María, cantemos 
la grandeza del Señor.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

És diumenge. Són les nou del matí. Una 
seixantena de matrimonis amb una vin-
tena d’infants va arribant als locals de la 
parròquia, disposats a fer un recés. Els 
nens se’n van amb els monitors que 
en tindran cura mentre els pares s’endin-
 sen en el recés. Cap a dos quarts de 
deu, després d’una pregària inicial, el 
mossèn exposa la dinàmica que segui-
ran i que comença tot seguit. La prime-
ra part del recés es dedica a una reflexió 
personal i en parella a partir d’un text 
entorn la felicitat i la seva construcció, 
responent, bàsicament, a tres qües-
tions: les situacions difícils viscudes, 
les experiències amb què alimentem 
l’esperança —en especial l’eucaristia 
dominical— i en què hauríem de can-
viar per ser testimonis de vida, d’espe-
rança i de resurrecció en el nostre dia 
a dia.

La segona part del recés arrenca d’un 
text evangèlic: «Mentre conversaven i 
discutien, Jesús mateix se’ls va acos-
tar i es posà a caminar amb ells, però 
els seus ulls eren incapaços de reco-
nèixer-lo» (Lc 24,15-16). «Som com els 
d’Emmaús quan diem de la nostra vi-
da, de la nostra feina, de la nostra famí-
lia... abans sí que era bonic! I anem 
per la vida aclaparats, tristos i deses-

Enfortir, en parella, 
la presència del Senyor

perançats. El Senyor, com en el camí 
d’Emmaús, ve a trobar-nos. És impor-
tant el que ha passat, i més el que fa-
rem d’ara endavant». Així ho introdueix 
el mossèn abans d’una bona estona 
de meditació i pregària personal, com-
partida amb la parella. «Queda’t amb 
nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha 
començat a declinar» (Lc 24,29). Aques-
ta cita inicia la tercera part del recés, 
nou espai de pregària personal, com-
plementada amb un seguit de textos 
de l’Evangeli i tres qüestions: quin Déu 
se’m dona a conèixer, alimenta la me-
va fe i esperança i la meva vida de pa-
rella i de família. La missa, després de 
preparar-la en grups reduïts, clou el ma-
tí. «Prengué el pa, digué la benedicció, 
el partí i els el donava. Llavors se’ls obri-
ren els ulls i el van reconèixer» (Lc 24,
30-31).

Quan les campanes de la torre de l’es-
glésia anuncien les dues, els matrimo-
nis, els fills i el mossèn marxen cap a 
casa després de refer el camí dels dei-
xebles d’Emmaús. «¿No és veritat que el 
nostre cor s’abrusava dins nostre men-
tre ens parlava pel camí i ens obria el 
sentit de les Escriptures?» (Lc 24,32). 
Convé fer-ho de tant en tant i, retrobant 
el Senyor, aprendre a ser feliços.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 1,1-11)

En la primera part del meu llibre, Teòfil, he parlat de tot el 
que Jesús va fer i ensenyar, des del principi fins al dia que 
fou endut al cel, després de confiar, en virtut de l’Esperit 
Sant, la seva missió als apòstols que ell havia elegit. Des-
prés de la passió, se’ls presentà viu i ho comprovaren de 
moltes maneres, ja que durant quaranta dies se’ls apare-
gué, i els parlava del Regne de Déu.

Estant reunit amb ells, els manà que no s’allunyessin de 
Jerusalem i els digué: «Espereu aquí la promesa del Pare 
que vau sentir dels meus llavis quan us deia que Joan ha-
via batejat només amb aigua; vosaltres, d’aquí a pocs dies, 
sereu batejats amb l’Esperit Sant». Els qui es trobaven reu-
nits li preguntaven: «Senyor, ¿és ara que restablireu la reia-
lesa d’Israel? Ell els contestà: «No és cosa vostra de saber 
quins temps i quines dates ha fixat l’autoritat del Pare, però 
quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força 
que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels 
jueus, a Samaria i fins als límits més llunyans de la terra».

Quan hagué dit això s’enlairà davant d’ells, i un núvol se 
l’endugué, i el perderen de vista. Encara s’estaven mirant 
al cel com ell se n’anava, quan es presentaren dos homes 
vestits de blanc, que els digueren: «Homes de Galilea, ¿per 
què us esteu mirant al cel? Aquest Jesús que ha estat en-
dut d’entre vosaltres cap al cel, tornarà de la manera com 
vosaltres acabeu de contemplar que se n’anava al cel».

Salm responsorial (46)

R.  Déu puja enmig d’aclamacions, al so dels corns puja el 
Senyor.

Aplaudiu, pobles de tot el món, / aclameu Déu amb entusias-
me. / El Senyor és l’Altíssim, el terrible, / rei de reis a tot el 
món. R.

Déu puja enmig d’aclamacions, / al so dels corns puja el 
Senyor. / Canteu a Déu, canteu-li, / canteu al nostre rei. R.

Que és rei de tot el món, / canteu a Déu un himne. / Déu reg-
na sobre les nacions, / Déu seu al tron sagrat. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes 
(Ef 4,1-13) (Versió abreujada)

Germans, jo, pres per causa del Senyor, us prego que visqueu 
com ho demana la vocació que heu rebut, amb tota humi-
litat i mansuetud, amb paciència, suportant-vos amb amor 
els uns als altres, no escatimant cap esforç per estrènyer la 
unitat de l’esperit amb els lligams de la pau. Un sol cos i un 
sol esperit, com és també una sola l’esperança que neix de 
la vocació rebuda. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptis-
me, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tot, 
actua a través de tot i és present en tot.

Però, cadascun de nosaltres ha rebut la gràcia segons la 
mesura de la generositat del Crist. És ell qui ha fet a uns 
el do de ser apòstols, a d’altres el de ser profetes, a d’altres el 
de ser evangelistes, pastors o mestres, i així ha preparat els 
qui formen el seu poble sant per a una obra de servei, per edi-
ficar el cos de Crist, fins que ens trobarem units uns i altres 
constituint tots, en la unitat de la fe i del coneixement del Fill 
de Déu, l’home perfecte, l’home que arriba a la talla de la ple-
nitud del Crist.

(La 2a lectura d’avui també pot ser Ef 1,17-23)

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 16,15-20)

En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: 
«Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de 
l’Evangeli. Els qui creuran i es faran batejar, se salvaran; els 
qui no creuran, seran condemnats. Els qui hauran cregut fa-
ran miracles com aquests: expulsaran dimonis pel poder del 
meu nom, parlaran llenguatges nous; si agafen serps amb 
les mans o beuen metzines no els faran cap mal, els malalts 
a qui hauran imposat les mans, es posaran bons». Jesús, el 
Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la 
dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar pertot arreu, i el 
Senyor hi cooperava confirmant la predicació de la paraula 
amb els miracles que la seguien.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(Hch 1,1-11)

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hi-
zo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue lle-
vado al cielo, después de haber dado instrucciones a los 
apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu San-
to. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándo-
les numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndose-
les durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios.

Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran 
de Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla la promesa del 
Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bauti-
zó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu 
Santo dentro de no muchos días». Los que se habían reuni-
do, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas 
a restaurar el reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a voso-
tros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha esta-
blecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuer-
za del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y “hasta el con-
fín de la tierra”». Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado 
al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando 
miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les pre-
sentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
«Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mis-
mo Jesús que os ha sido tomado de entre vosotros y lleva-
do al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo».

Salmo responsorial (46)

R.  Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de 
trompetas.

Pueblos todos batid palmas, / aclamad a Dios con gritos de 
júbilo; / porque el Señor altísimo es terrible, / emperador 
de toda la tierra. R.

Dios asciende entre aclamaciones; / el Señor, al son de trom-
petas: / tocad para Dios, tocad; / tocad para nuestro Rey, 
tocad. R.

Porque Dios es el rey del mundo: / tocad con maestría. / Dios 
reina sobre las naciones, / Dios se sienta en su trono sa-
grado. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 
(Ef 4,1-13) (Versión abreviada)

Hermanos: 
Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pi-
de la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siem-
pre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos 
mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad 
del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un so-
lo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a 
la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautis-
mo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa 
por medio de todos y está en todos.

A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la 
medida del don de Cristo. Y él ha constituido a unos, após-
toles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pas-
tores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, 
en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo 
de Cristo; hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe 
y en el conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, 
a la medida de Cristo en su plenitud.

 (La 2.a lectura de hoy también puede ser Ef 1,17-23)

  Conclusión del santo Evangelio según san Marcos 
(Mc 16,15-20)

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: «Id 
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la crea-
ción. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea 
será condenado. A los que crean, les acompañarán estos 
signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un ve-
neno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los 
enfermos, y quedarán sanos». Después de hablarles, el Se-
ñor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 
Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor coope-
raba confirmando la palabra con las señales que los acom-
pañaban.

L’ASCENSIÓ�DEL�SENYOR COMENTARI

Sant Lluc fa de l’Ascensió un final d’e-
tapa. S’aturen i la repassen en un àpat 
memorable presidit pel Ressuscitat. 
Jesús fins ara ha passat pel món pro-
clamant la Bona Nova de Déu amb fets 
i paraules. I els deixebles, ells i elles, 
l’han acompanyat en tot moment. Ara 
enceten una nova etapa. Els deixebles 
estan un pèl neguitosos. ¿Arriba l’hora 
esperada d’instaurar el regnat definitiu 
a Israel? Calma, els diu Jesús. Abans heu 
de ser submergits, batejats, en l’Espe rit 
Sant. Amb el seu alè fareu meravelles. 
Mentrestant continueu junts, pregant i 
esperant. Agafeu aire, que us queda un 
llarg camí.

Mentre escolten Jesús, un núvol se 
l’enduu cel amunt. Els deixebles es que-
den mirant enlaire embadalits. Galileus, 
no s’hi val a badar. Ulls al cel i falç al puny. 
Llestos per continuar la sembrada de 
Jesús. I la sega. I la batuda. I el pa. I el 
vi. A Jerusalem, a Judea i a Samaria i a 
totes les perifèries geogràfiques o cul-
turals. El cristià coneix Jesús en la me-
sura que en dona testimoni.

Aneu proclameu la bona nova a to-
ta la creació. Sou el llevat d’un cel no-
va i una terra nova, on regni la justícia, 
l’amor, la pau, la llibertat.

Apreneu els llenguatges de la gent i ex-
pliqueu-los com Déu els estima. I si no us 
enteneu per llenguatge, enteneu-vos per 
amor. L’amor el teniu garantit amb la fla-
ma de l’Esperit que aviat rebreu a dojo.

I beneïu. I deixeu-vos beneir. Sereu les 
mans de Jesús: les imposareu sobre els 
malalts i es posaran bons. Vosaltres 
sereu la seva cara visible i el sagrament 
de la seva presència.

No serà fàcil. De problemes i perills en 
tindreu tants com en voldreu: escurçons 
i metzines de tota mena. No tingueu 
por. En el vostre treball no esteu pas 
sols. Teniu un gran col·laborador: Jesús 
en vosaltres i amb vosaltres us farà sem-
pre costat.

Dos mil anys d’història ho avalen.

L’Ascensió de Crist (1893) de Gebhard Fugel

L’ascensió
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats del 
cardenal Omella
Dimarts 15. Reunió de la Conferència 
Episcopal Tarraconense a Tarragona.

Dimecres 16. Reunió de la CET a Tarra-
gona.

Dijous 17. Reunió de la Congregació per 
als Bisbes al Vaticà.

Dissabte 19 i diumenge 20. L’Aplec de 
l’Esperit. El cardenal Omella participa-
rà a la trobada organitzada per la Pas-
toral de Joventut en el cap de setmana 
de Pentecosta a Tortosa.

Celebracions
Vetlla de Pentecosta. Dissabte 19 de 
maig (19 h), al Monestir de Sant Pere 
de les Puel·les (c/ Anglí 55, Barcelo-
na).

Pentecosta Carismàtica: «No podem 
deixar de dir allò que hem vist i sentit». 
Parròquia M. D. del Pilar (c/ Casano-
va 175, Barcelona): Dissabte 19 de 
maig (16.30 h), vetlla; Diumenge 20 
de maig (9.45 h), recés predicat pel 
P. Fabrizio Ballanti.

 D
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AGENDA

Actes
Oración ante el Santísimo Sacramen-
to. Dijous 17 de maig (12 h), Ass. Ado-
radoras de las Esclavas del Sagrado 
Corazón (c/ Mallorca 232, Barcelona), 
oració amb la posterior celebració de 
l’eucaristia.

Cinefòrum Pastoral de la Salut. Dijous 
17 de maig (17 h), projecció de la pel-
lícula Cosas que importan (1998) a 
la Delegació de Pastoral de la Salut 
(c/ Sant Pau 101, 1r, Barcelona), per 
Mn. Joan M. Bajo, coordinador del SIPS. 
Entrada gratuïta. 

Reconeixement Emmanuel Mounier 
2018. Dijous 17 de maig (19 h), a la 
Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar 
(c/ Diputació, 231). L’Institut Emma-
nuel Mounier i la Facultat de Filosofia 
de Catalunya entregaran aquest reconei-
xement a la Comunitat de Sant’Egidio; 
a continuació es farà la conferència-
col·loqui «La persona entre la cultura i la 
barbàrie en l’era postmoderna», a càrrec 
del Dr. Albert Llorca, president de l’ins-
titut. 

«Cultos afroamericanos y cristianis-
mo». Dimarts 15 de maig (19 h), a la 
Llibreria Claret (c/ Roger de Llúria 5, 

Barcelona). Presentació del llibre de Jo-
sep Lluís Borau, professor i escriptor 
especialitzat en ciències religioses i 
es pi ritualitat, a càrrec del mateix autor 
amb Jaume Patuel Puig, psicoanalista 
i teòleg, i Josep Muntada Martret, his-
toriador.

Curs Literatura i Cristianisme: J. Jimé-
nez Lozano. Dijous 17 de maig (20 h), 
a Pompeia Grups (Riera de Sant Miquel 

1 bis, Barcelona). Continuant el curs 
literari es parlarà de la figura del poeta 
i assagista José Jiménez Lozano, a càr-
rec de Rubén García.

Festa de Santa Rafaela Maria. Diven-
dres 18 de maig (12.30 h), a l’esglé-
sia de les Esclaves del Sa-
grat Cor (c/ Mallorca 232, 
Barcelona), celebració de 
l’eucaristia.

«¿Por qué buscáis entre los muertos 
al que vive? No está aquí. Ha resuci-
tado» (Lc, 24,5). Esta es la Buena No-
ticia por excelencia que celebramos 
durante el tiempo pascual. La gran 
fiesta cristiana de la Pascua nos invi -
ta a todos a dar dos pasos: pasar de la 
sorpresa a la alegría y de la alegría a 
la visión serena de la fe.

Esta es la Buena Noticia que que-
remos compartir con todos los hom-
bres y todas las mujeres del mundo. 
La muerte no tiene la última palabra 
en nuestra vida. La muerte es la puer-
ta a una nueva existencia sin límites. 
Es este paso, esta pascua de la vida 
terrenal a la eterna, lo que nos ayuda 
a replantear el esquema de valores 
de nuestra vida y nos libera de mi «yo» 
para abrirse a los demás, al «noso-
tros». A dar este paso, nos quiere ayu-

dar el documento Orientaciones y pro-
puestas para una conversión pasto-
ral en la archidiócesis de Barcelona, 
que conocemos como Plan pasto ral 
diocesano.

Salir del «yo» para abrirnos al «no-
sotros» es una necesidad que ya 
quedó patente en la consulta previa 
al Plan pastoral y que se concretó en 
una opción por los pobres, en la lí-
nea de lo que nos propone repetida-
mente el papa Francisco. Él inició su 
pontificado con aquella frase que se 
ha convertido también en su progra-
ma: «Como quisiera una Iglesia po-
bre y para los pobres!»

Las respuestas a la consulta que hi-
cimos insistían en que necesitamos 
descubrir las pobrezas que nos ro-
dean, y que hay que hacerlo con el es-
píritu de la parábola evangélica del 

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

La Iglesia, servidora 
de los pobres

palabra que sale de la boca de Dios» 
(Mat 4,4).

La prolongada y elevada tasa de 
desempleo, sobre todo juvenil, me ha-
ce sufrir mucho. Tenemos un gran pro -
blema social ante el cual se requiere 
la implicación de todas las institucio-
nes civiles, sociales y políticas. La 
Iglesia quiere colaborar aportando su 
granito de arena. Es bueno también 
que toda la sociedad no se sienta in-
diferente y valore las iniciativas em-
presariales, sindicales y políticas 
que favorezcan la transformación de 
nuestra sociedad en una más justa 
y fraterna. Hacen falta unos sueldos 
dignos que aseguren una vida digna 
y la tan deseada paz social.

Queridos hermanos, os invito a ha-
cer vuestra esta oración: Señor Jesús, 
ayúdame a no encerrarme en mí mis -
mo y en mis problemas. Regálame, por 
favor, la fuerza para «salir», para vivir 
atento a las necesidades de los que 
me rodean, a acompañarlos en sus su-
frimientos y en sus pobrezas. Es to-
cando sus heridas, que te echaré de Ti. 
Gracias Señor.
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buen samaritano. Debemos descubrir 
los pobres que tenemos en nuestro
entorno y especialmente hoy que 
abundan tantas pobrezas escondi-
das. Pobres no son sólo los que no tie-
nen las necesidades básicas cubier-
tas, sino también los que sufren la 
soledad, la enfermedad, la rotura 
familiar o relacional, y también son 
pobres los que no conocen a Jesu-
cristo.

Nuestra archidiócesis hace todo lo 
que puede en este ámbito. Siguiendo 
el modelo de acción social de Cáritas 
Diocesana, debemos responder con 
actos de amor muy concretos a estas 
pobrezas y, al mismo tiempo, elabo-
rar proyectos bien diseñados para de-
nunciarlas y combatirlas. Los obispos 
auxiliares y yo mismo estamos impre-
sionados por las diversas iniciati vas 
de solidaridad que existen en nues-
tra archidiócesis. Ahora bien, es ne-
cesario que la acción social ofrezca 
también Jesucristo y el Evangelio. Los 
pobres también tienen necesidad de 
Jesucristo. Así nos lo decía: «No sólo 
de pan vive el hombre, sino de toda 

Un any més, la Fundació Pere Tarrés ha posat en 
marxa la seva campanya «Ajuda’ls a créixer, cap 
infant sense colònies». Els demanem la col·labo-
ració per becar fonamentalment les colònies i els 
casals dels centres d’esplai. La voluntat és que tots els nens i nenes que ho ne-
cessitin puguin participar en activitats d’educació en el lleure des d’una entitat 
cristiana. 
  Per fer donatius o demanar més informació, poden trucar al t. 934 301 606, en-
viar un mail a fundacio@peretarres.org o a través del web www.peretarres.org/
donatius o al compte corrent ES80-2100-0435-5102-0019-0260 (”la Caixa”).

ACTUALITAT

Campanya solidària de 
la Fundació Pere Tarrés 
per becar colònies 
d’infants en situació 
de pobresa


