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El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Ome-
lla, ha ordenat a la catedral de Barcelona tres nous 
diaques per a la diòcesi: Mn. Carles de Riba, Mn. Joa-
quim Sabater i Mn. Ángel Zambrana. 
  Una cerimònia on la presència de familiars, amics 
i, especialment, les esposes i els fills dels nous mi-
nistres de l’Església van donar un to emotiu i festiu 
a la celebració. 
  Hi eren presents, també, el bisbe auxiliar de Bar-
ce lona Antoni Vadell, delegat del cardenal pels dia-
ques, i Mn. Josep Serra, president de la Comissió 
pel Diaconat Permanent. 

  A la cerimònia van assistir prop de trenta diaques 
de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Du-
rant l’homilia, el cardenal va recordar els tres ser-
veis en relació amb els pobres —caritat, paraula i 
li túrgia—, i va demanar als nous diaques més esfor-
ços en el servei cap als més necessitats. «Serviu els 
més pobres, ja que són el veritable tresor de l’Esglé-
sia, tal com deia sant Llorenç i com va practicar i viu-
re sant Esteve, els vostres patrons diaques». «Pre-
gueu pel poble i en nom del poble, i així, arre lats a 
Crist, podreu entregar-vos en el vostre ministeri es-
pecialment en la caritat, ja que sou imatge de Crist 

servidor dels més pobres i desemparats», va afegir. 
Omella va destacar el sentit de la crida al ministeri 
diaconal, comparant-lo amb l’amor dels esposos. 
«Així com en un moment determinat en la vostra vida 
va sorgir una guspira d’amor cap a la vostra espo-
sa i us va portar a l’aventura de crear i fer créixer una 
família, ara Déu ha posat en el vostre cor la flama de 
servir l’Església i vosaltres heu acceptat, també, 
aquesta crida.»
  Acabada la celebració, hi hagué un petit refrigeri al 
claustre de la catedral. Familiars i amics van saludar 
i felicitar els nous ordenats.

Card. Omella: «Diaques, 
serviu l’Església dels pobres»
Entren a la província eclesiàstica tres nous ministres de l’Església: 
Carles de Riba, Joaquim Sabater i Ángel Zambrana
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Déu és joveEn un recent llibre-entrevista al papa 
Francesc s’ha escollit un títol que pot 
sorprendre, Déu és jove (Ed. Columna). 
Aquest títol forma part d’un lema una 
mica més llarg: «Déu sempre és jove, 
sempre és nou». Un bon lema per a me-
ditar-lo avui, en la Solemnitat de Pente-
costa, la Festa de l’Esperit Sant, que 
sempre «renova la faç de la terra.»

L’autor de l’entrevista, el periodista 
i escriptor Thomas Leoncini, explica 
els motius pels quals va escollir aquest 
títol: «Estàvem asseguts, l’un davant de 
l’altre, en una sala de la planta baixa 
de la Domus Sanctae Marthae quan el 
papa Francesc va pronunciar aquestes 
paraules. Recordo el moment exacta-
ment i amb total claredat, l’espurna que 
li travessava la mirada, amb la qual qua-
si semblava voler transmetre, al mateix 
temps que amb les paraules, alguna 
cosa profunda i alliberadora. Érem al 
bell mig de la cinquena trobada per a la 
preparació d’aquest llibre i aquella fra-
se em va colpir amb una força inusita-
da. Amb aquells mots memorables, el 
pontífex afirmava que els joves, en al-
tres paraules, els grans marginats del 
nostre temps convuls, estaven fets en 
realitat de la mateixa pasta que Déu.»

Després, el papa Francesc va voler 
afegir una nova reflexió: «Al llibre de l’A -
pocalipsi (21,5) hi ha aquesta frase: “I el 
que seu al tron va afirmar: Jo faig que tot 

sigui nou”. Déu és, doncs, qui sempre 
renova, perquè Ell és sempre nou: Déu 
és jove! Déu és l’Etern que no té temps, 
però que és capaç de renovar, de rejo-
venir-se contínuament i de rejovenir-ho 
tot. Les característiques més peculiars 
dels joves també són les seves. És jo-
ve perquè fa que tot sigui nou i estima 

les novetats; perquè sorprèn i estima la 
sorpresa; perquè sap somiar i té desig 
dels nostres somnis; perquè és fort i en-
tusiasta; perquè construeix relacions i 
ens demana que també ho fem nosal-
tres; perquè és social.»

El papa Francesc té posada en els jo-
ves una gran esperança. Per això ha vol-

gut que siguin el centre del proper síno-
de, amb el desig que siguin també el 
cor de l’Església. 

Nosaltres també volem donar als jo-
ves un lloc primordial en la nostra mis-
sió evangelitzadora. En aquest sentit, 
el tercer eix del nou Pla pastoral està 
dedicat als joves. Ells, encara que de 
vegades no en siguin conscients, també 
necessiten la trobada personal amb Je-
sucrist. 

Ens cal fer un camí de conversió pas-
toral per descobrir com fer-nos acces-
sibles per poder acollir i acompanyar 
els joves i atendre les seves necessi-
tats espirituals. En les trobades de ca-
pellans amb joves percebo que ells ens 
necessiten, volen ser escoltats, obrir-
se, expressar-se, trobar un interlocu-
tor per compartir dubtes, neguits, il·lu-
sions... Reclamen la nostra atenció, el 
nostre temps, encara que de vegades 
els costa trobar-nos. Cal que ho tinguem 
ben present i dediquem el nostre temps 
a allò que és essencial en el nostre mi-
nisteri, ja que ningú ho farà per nosal-
tres.  

Preguem, doncs, a l’Esperit per tal 
que aquestes orientacions i propostes 
contingudes en el nou Pla pastoral no 
siguin lletra morta, sinó que siguin una 
bona eina de renovació i de vida. De-
manem avui l’impuls del Sant Esperit, 
ànima de l’Església.
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ENTREVISTA

ANTONI VADELL

«Per a connectar amb els joves és fona-
mental una actitud d’escolta i de mirada 
positiva». Mons. Antoni Vadell, bisbe auxi-
liar de Barcelona, assegura que «necessiten 
tenir referents que els transmetin confiança; 
perquè estan allunyats de l’Església, però so-
bretot estan allunyats de l’amor de Déu, i ai-
xò és el que els hem de proposar i acostar.»

Què necessita el jove?
El jove vol ser escoltat, i no només el que 
diu de paraula, sinó el que està dient la se-
va vida. Necessita una mirada positiva, 
d’amor. I després li haurem de fer una pro-
posta... Quan parles amb joves veus una 
actitud de recerca molt gran, un desig de 
conèixer experiències interessants, sobre-
tot de persones que visquin una vida di-
ferent a la seva. Però també te n’adones 
que no coneixen l’amor de Déu, que no co-
neixen la proposta de Jesús, l’Evangeli.

Què cal fer per motivar-los?
És important saber on estan, en quins in-
drets es mouen i com els podem anar a tro-
bar. Els joves són molt sensibles als refe-
rents —persones o experiències—. Els pot 
atreure una petita comunitat on hi ha bon 
rotllo, estimació..., joves que se senten es-
timats pel Senyor. Això irradia, atreu. Al final 
diuen: jo vull viure com aquests. Aquesta 
és la clau evangelitzadora de totes les èpo-
ques, des de Jesús. Crec que ho compli quem 
massa. El que evangelitza són comunitats 
obertes de persones que es deixen esti-
mar per Jesús i s’estimen... Jesús diu que 
quan dos o més estan reunits en nom seu, 
Ell hi és. I aquest encontre amb Ell de dos 
o més fa que el Senyor generi vida en aque-
lla petita comunitat, com una font que raja 
on es donen unes condicions perquè ragi.

Experiències com l’Aplec de l’Esperit són 
positives?
Quan s’organitza una excursió, un pele-
grinatge amb joves, el primer que demanen 
no és «on anem», sinó «qui ve». El jove vol 
estar amb altres joves, i comprovar que els 
cristians no són poquets. Per això, l’Aplec 
de l’Esperit és una bona iniciativa. I hem 
de reconèixer que l’Esperit és amb ells. 
Animar-los està molt bé, però també els 
hem d’escoltar. L’Esperit també parla a 
través seu. Una de les missions del proper 
Sínode és escoltar què ens estan dient, 
provocant, proposant els joves.

Òscar Bardají i Martín

Escoltar 
els joves

Es reprèn el temps de durant l’any.

21. � Dilluns, Santa Maria, Mare 
de l’Església (litúrgia hores: 3a 
setm.) [Jm 3,13-18 / Sl 18 / Mc 9,
14-29]. Sant Secundí, mr. a Còr-
dova; sant Torquat i els seus com-
panys, mrs.; santa Virgínia, viuda.

22. � (  Barcelona) Dimarts [Jm 
4,1-10 / Sl 54 / Mc 9,30-37]. 
Santa Joaquima de Vedruna 
(1783-1854), rel. viuda, de Barce-
lona, fund. carmelites de la Cari-
tat a Vic (CHCC, 1826). Santa Ri-
ta de Càssia, rel. agustina; santa 
Quitèria, vg. i mr., advocada con-
tra la ràbia; santa Júlia, vg. i mr. 
africana (s. IV); sant Ató, bisbe.

23. � Dimecres [Jm 4,13-17 / Sl 
48 / Mc 9,38-40]. Sant Desideri, 
bisbe; sant Joan Bta. de Rossi, 
prev., fund.

24.  Dijous, Jesucrist, gran sa-
cerdot per sempre [Is 52,13–53,
12 / Sl 39 / Lc 22,14-20]. Maria 
Auxiliadora i altres advocacions: 
Providència, Strada...; sant Vi-
cenç de Lerins, prev., escriptor 
eclesiàstic; sant Genadi, bisbe; 
santes Susanna i Afra, mrs.; beat 
Joan Prado, prev. i mr.

25. � Divendres [Jm 5,9-12 / Sl 
102 / Mc 10,1-12]. Sant Beda el 
Venerable (673-735), prev. i dr. de 
l’Església; sant Gregori VII, papa 
(1073-1085), abans monjo Hil-
debrand; santa Maria-Magdalena 
de Pazzi (Florència, 1566-1607), 
vg. carmelitana; sant Urbà I, papa 
(222-230) i mr.; santa Magdalena-
Sofia Barat, fund. rel. del Sagrat 
Cor, a París (SCJM, 1800); santa 
Vicenta-Maria López Vicuña, vg., 
fund. rel. Maria Immaculada. 

26.  Dissabte [Jm 5,13-20 / Sl 
140 / Mc 10,13-16]. Sant Felip 
Neri (Florència, 1515 - Roma, 
1595), prev., fund. Congregació 
de l’Oratori (CO, 1551). Sant Za-
caries, bisbe; sant Quadrat, mr., 
deixeble dels apòstols; sant Eleu-
teri, papa (grec, 175-189) i mr. 

27.  Diumenge, la Santíssima 
Trinitat (litúrgia hores: 4a setm.) 
[Dt 4,32-34.39-40 / Sl 32 / Rm 
8,14-17 / Mt 28,16-20]. Sant 
Agustí de Canterbury (s. VI-VII), 
bisbe, abans monjo a Roma; sant 
Juli, mr.; sant Berenguer, mon-
jo; beat Josep Tous 
(Igualada, 1811 - 
Barcelona, 1871), 
prevere i funda-
dor. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoralHa sobrepassat els vuitanta anys. Una 

caiguda maldestra li ha reduït la mobi-
litat. Ha passat una llarga temporada 
internada. Ara és una altra vegada a ca-
sa amb l’atenció personal necessària 
i les visites sovintejades de fills i nets. 
Quan arriba el diumenge, sintonitza el 
televisor per oir missa. Agraeix po der-
ho fer i pondera positivament aquest 
servei televisiu. Enyora, però, la comu-
nitat habitual, alhora que és ben cons-
cient de la seva limitació i l’accepta. 
Tot i això confia en una recuperació, 
que de moment es retarda, que li per-
meti tornar a participar, una altra vega-
da, en la missa dominical comunitària. 
Agraeix, també, que li portin la comunió 
a casa. Prepara una taula amb una 
imatge de la Mare de Déu i una llàntia 
i participa amb devoció en la preparació 
immediata, resant el parenostre i les in-
vocacions corresponents. Després de 
combregar i d’una estona de silenci per 
donar gràcies, resa sempre, en veu alta 
i de memòria —l’ha resat tantes vega-
des!— aquesta pregària: «Jesús, mireu 
els meus fills. El vostre amor creador 
me’ls donà. El meu cor de mare us els 
lliura. Que sàpiga jo respectar els plans 

Sóc la seva mare
que Vós teniu damunt d’ells. Mireu-los 
amb predilecció. Que us siguin fidels 
fins a la mort. Que ells sàpiguen esti-
mar-vos a Vós i, per Vós, a tothom. Que 
passin pel món fent el bé i que un dia els 
vegi amb Vós al cel. Preneu els meus 
sofriments i la meva vida per ells. Sóc 
la seva mare.»

I repeteix confiadament aquesta pre-
gària una i altra vegada des de fa anys, 
des que els fills i els nets eren petits. 
Ells ho saben i ben segur que, des d’u-
na diversitat de situacions personals 
i nivells de fe, agraeixen aquesta pre-
gària de la mare i àvia. «Faig memòria de 
la teva fe sincera, que ja va habitar en la 
teva àvia Lois i en la teva mare Euni ce. 
Tu la tens igual, n’estic segur» (2Tm 1,5). 
Jesús, sens dubte, l’acull amb benvo-
lença, com un senyal de fe en Déu i d’a -
mor vers aquells pels qui prega. La pre-
gària mai és endebades quan neix de la 
fe, del convenciment que Déu ens es-
colta i vetlla per tots, que ningú ni res li 
és indiferent. La pregària sempre vivifi-
ca a qui prega i a les persones per les 
quals prega. Pregar els uns pels altres 
ens fa créixer en l’amor i afegeix bondat 
a les nostres vides.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

Creer en Dios... calidad de vida
F. Nietzsche, filósofo, años antes 
de su muerte fue internado en el 
manicomio de Jena. Su madre, 
de gran fe cristiana, fue a buscar -
lo. Se lo llevó a su casa. Muerta 
su madre, su hermana Elisabeth, 
también lo cuidó y fue creadora 
del Archivo Nietzsche (1894). El 
filósofo que admiró a Jesús, no a 
los cristianos, escribiría a su her-
mana Elisabeth un texto para 
que nunca abandonara su fe:
— «Sin Dios… ya no volverás a re-

zar, ni hablar de tus sufrimien-
tos…

— Ya no volverás a descansar… 
en una confianza ilimitada… 

— Sin Dios… ya no podrás acu-
dir… a una última Sabidu-
ría… 

— Ya no podrás buscar ni refu-
giarte… en una suprema Bon-
dad… 

— Sin Dios… ya no podrás acu-
dir a la última Justicia —que 
te haga justicia, ante tanta in-
justicia—…

—  Ya no tendrás el amigo, a todas 
horas, en tus siete soledades. 

— Sin Dios… vivirás sin hacer 
una escapada a esa Montaña 
silenciosa, coronada de nieve, 
pero su Corazón está en lla-
mas… 

— Sin Dios… ya no habrá razón 
de todo… cuanto te pase… 

— Tu corazón… ya no encontra-
rá asilo —paz, alegría— en 
donde poder descansar, sin ne-
cesidad de preguntar nada...»

 «Quien cree en Dios», nos dice el 
Concilio Vaticano II que:
— «La fe lo ilumina todo, con nue-

va luz, y manifiesta el plan Di-
vino sobre la entera vocación 
de la persona humana.» 

*  Xàldiga (cat.): Chispa de fuego de 
un tronco resinoso al quemarse.

1  Medalla de plata del Instituto de Teo-
logía Espiritual, hermanado con el 
Teresianum de Roma, por sus años 
en el Full Dominical y sus emisiones 
en Radio Barcelona (SER); por sus 
colaboraciones en dos periódicos y 
sus diez libros de Espiritualidad cris-
tiana.

XÀLDIGUES*�
PARA�LA�ALEGRÍA

 MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA1

Medalla de Plata del Instituto 
de Teología Espiritual 
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Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 2,1-11)

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta, es tro-
baven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sen-
tí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, 
i omplí tota la casa on es trobaven asseguts.
  Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc, que 
es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. Tots que-
daren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar- 
se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia 
de parlar.
  Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de to-
tes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sen-
tí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, 
perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llen-
gua. Estranyats i fora de si deien: «¿No són galileus, tots 
aquests que parlen? Doncs, ¿com és que cadascú de 
nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Entre 
nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a 
Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i 
a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Lí-
bia, tocant a Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus 
i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els 
sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres prò-
pies llengües».

Salm responsorial (103)

R.  Quan envieu el vostre alè, Senyor, renoveu la vida so-
bre la terra.

Beneeix el Senyor, ànima meva. / Senyor, Déu meu, que 
en sou de gran. / Que en són de variades, Senyor, les vos-
tres obres, / la terra és plena de les vostres criatures. R.

Si els retireu l’alè, expiren / i tornen a la pols d’on van sor-
tir. / Quan envieu el vostre alè, reneix la creació, / i reno-
veu la vida sobre la terra. R.

Glòria al Senyor per sempre. / Que s’alegri el Senyor con-
templant el que ha fet, / que li sigui agradable aquest 
poema, / són per al Senyor aquests cants de goig. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 12,3b-7.12-13)

(La segona lectura, aquest any B, també pot ser: Ga 5,16-25)

Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si 
no és per un do de l’Esperit Sant. Els dons que rebem són 
diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol. 
Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a 
qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra 
d’un sol Déu, que els fa valent-se de cadascun de nosal-
tres. Les manifestacions de l’Esperit distribuïdes a cadas-
cú són en bé de tots. Perquè el Crist és com el cos humà: 
és un, encara que tingui molts membres, ja que tots els 
membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nos-
altres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats 
en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha es-
tat donat com a beguda el mateix Esperit.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 20,19-23)
(L’Evangeli, aquest any B, també pot ser: 
Jn 15,26-27;16,12-15)

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

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 
(Hch 2,1-11)

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos 
en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cie-
lo un estruendo, como de un viento que soplaba fuerte-
mente, y llenó toda la casa donde se encontraban sen-
tados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, 
que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. 
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a ha-
blar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía ma-
ni festarse.
  Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos 
de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este 
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, por-
que cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban 
todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No son ga-
lileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo 
es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra 
lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elami-
tas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, 
del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zo-
na de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos roma-
nos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay 
cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las 
grandezas de Dios en nuestra propia lengua».

Salmo responsorial (103)

R.  Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tie-
rra.

Bendice, alma mía, al Señor: / ¡Dios mío, qué grande 
eres! / Cuántas son tus obras, Señor; / la tierra está lle-
na de tus criaturas. R.

Les retiras el aliento, y expiran / y vuelven a ser polvo; / 
envías tu espíritu, y los creas, / y repueblas la faz de la 
tierra. R.

Gloria a Dios para siempre, / goce el Señor con sus obras; / 
que le sea agradable mi poema, / y yo me alegraré con 
el Señor. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Cor 12,3b-7.12-13)

(La segunda lectura, en este año B, también puede ser: Gál 5,16-25)

Hermanos: Nadie puede decir «Jesús es Señor», sino por el 
Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mis-
mo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo 
Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mis-
mo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le 
otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. 
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros son del cuerpo, a pesar 
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, 
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar 
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espí-
ritu.

  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 20,19-23) 
(El Evangelio, en este año B, también puede ser: 
Jn 15,26-27;16,12-15)

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
esta ban los discípulos en una casa, con las puertas ce-
rradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz 
a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 
envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Re-
cibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los peca-
dos, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos».

DIUMENGE�DE�PENTECOSTA COMENTARI

Sant Pau va preguntar a un grup de 
creients a Efes: Vau rebre l’Esperit 
Sant quan vau abraçar la fe? —I ara, 
li van respondre: ni tan sols hem sen-
tit a dir que hi hagi l’Esperit Sant...

Què respondríem si ens fessin aques-
ta pregunta? Ens costaria segur de res-
pondre-hi, com ens costaria si ens 
fessin definir la llum o l’aire o l’aigua. 
Vivim tan impregnats d’aquests ele-
ments que els sentim però no els sa-
bem definir. En canvi podríem dir-ne 
els efectes.

Doncs semblantment amb l’Espe-
rit Sant. A la primera lectura hem vist 
com irromp al Cenacle en forma de 
vent i de foc: i aquells homes porucs 
i sense esma surten al balcó i procla-
men les grandeses de Déu en la llen-
gua de cada poble.

Quan resem el Credo diem: Crec en 
l’Esperit Sant. I punt. Provem d’esbor-
rar aquest punt i continuem: Crec en 
l’Esperit Sant que, en l’Església fona-
mentada en la fe dels apòstols, ens 
fa participar en les coses santes, en 
els sagraments especialment en l’Eu-
caristia. I en el baptisme ens perdo-
na els pecats. Així per la resurrecció 
ens fa participar de la vida plena de 
Déu, la vida perdurable o de la glòria. 
Aquesta és la meravellosa acció de 
l’Esperit Sant, que és l’ànima de l’Es-
glésia. 

Podríem afegir-hi moltes coses més. 
Gaudim d’aquesta diada que culmina 
la cinquantena pasqual i gaudim-ne 
amb la plena confiança que «l’Esperit 
Sant que el Pare enviarà en nom meu, 
—diu Jesús— us farà recordar tot el 
que us he dit i us ho farà entendre.»

L’Esperit, 
principi vital 
de l’Església
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats del 
cardenal Omella
Dimecres 23. Consell Presbiteral.

Dijous 24 (20 h). Eucaristia a la parrò-
quia de Maria Auxiliadora en commemo-
ració de la seva festivitat.

Divendres 25 (17.30 h). Inauguració de 
la restauració del Santuari de la M. D. 
de la Cisa a Premià de Dalt amb la ce-
lebració de l’eucaristia.

Dissabte 26 (10 h). Xerrada a la parrò-
quia missionera de Lleida.

Diumenge 27 (11.30 h). Confirmacions 
a la Parròquia Francesa.

Actes
VIII Jornades homenatge Guillem Ro-
virosa «La formació i la promoció del 
laïcat per l’evangelització del S. XXI». 
Dissabte 26 de maig (10 h), a la parrò-
quia de Santa Eulàlia de Vilapicina (pg. 
de Fabra i Puig, 260), organitzat pel Mo-
viment Cultural Cristià.

 D
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AGENDA

Festa de Santa Rita de Cascia. Dimarts 
22 de maig, a la parròquia de Sant Agus-
ti (c/ Hospital, 48). Durant la festivi-
tat es faran benediccions de roses i se 
celebraran diverses eucaristies en ho-
nor de la santa, venerada a Sant Agus-
tí-Raval des de 1750.

XXI Cicle de conferències dels Amics 
dels Goigs. Dimecres 23 de maig (19 h), 
a la parròquia de Sant Eugeni I Papa 
(c/ Comte Borrell, 307), concert del grup 
de gòspel Ninusingers, amb intercan-
vi de goigs i publicacions.

Concert del grup «Unidos en Cristo». 
Dissabte 26 de maig (17 h), a la par-
ròquia de Santa Tecla (Av. de Madrid, 
107), concert del grup de joves parro-
quial.

Stephen Hawking i les seves re fle-
xions sobre Déu, el cosmos i els hu-
mans. Dijous 24 de maig (19 h), al 
Seminari de Barcelona (Claustre de 
Facultats). L’Associació d’Alumnes 
d’Antics Alumnes i d’Amics de l’ISCREB 
organitza una conferència, a càrrec del 
físic David Jou, sobre la figura de l’as-
trònom desaparegut. Es pot fer una re-
serva al correu electrònic anticsalum-
nes@iscreb.org o per telèfon 677 567 
203 (María Carmen). El preu de l’ac-

tivitat comporta una aportació volun-
tària. 

Recessos
Recés a la Casa Betània (c/ Bonavista, 
37 - Cornellà de Llobregat). Dia 27 de 
maig, amb el P. Jordi Maria Gil, o. cam. 
Per a més informació i inscripcions: 
t. 933 751 102, a/e: info@hermanas-
debetania.es

Publicacions
La missa, cor 
de l’Església. 
Catequesis 
del papa Fran-
cesc. L’edito-
rial CPL edita 
aquest llibre 
amb les cate-
quesis sobre 
l’eucaristia 
que el papa 
Francesc va 
oferir de no-
vembre de 
2017 a l’abril de 2018 en les Audièn-

cies Generals dels dimecres a Roma. 
Ens convida a aprofundir en el sagra-
ment més important de la vida cristia-
na, que configura les nostres comuni-
tats i pel qual som enviats a anunciar 
l’Evangeli al món. En català i en caste-
llà, amb un preu de venda al públic de 
5 E. 

Benedicto XVI. 
Fe y profecía 
del primer Pa-
pa emérito de 
la historia. Ed. 
Paulinas edita 
entre les se-
ves novetats 
un llibre del pe-
riodista Gio-
van Battista 
Brunori, en 
què reflexiona 
i dona a conèixer la figura del papa 
emèrit Benet XVI. Amb aquesta pe ti-
ta biografia dels fets i les trobades 
que han marcat la vida de Joseph Rat-
zinger-Benet XVI, l’autor vol donar a 
conèixer la figura d’aquest home i en-
tendre la figura i l’esperit de servei del 
que ha fet Benet XVI la se-
va vida, en especial els úl-
tims anys com a pastor uni-
versal. 

En un reciente libro-entrevista al pa-
pa Francisco se ha elegido un título 
que puede sorprender, Dios es jo-
ven (Ed. Planeta). Este título forma 
parte de un lema un poco más lar-
go: «Dios siempre es joven, siempre 
es nuevo». Un buen lema para me-
ditarlo hoy, en la Solemnidad de 
Pentecostés, la Fiesta del Espíritu 
Santo, que siempre «renueva la faz 
de la tierra.»
  El autor de la entrevista, el perio-
dista y escritor Thomas Leoncino, 
explica los motivos por los que es-
cogió este título: «Estábamos sen-
tados, frente a frente, en una sala 
de la planta baja de la Domus Sanc-
tae Marthae cuando el papa Fran-
cisco pronunció estas palabras. Re-
cuerdo el momento exactamente 
y con total claridad, la chispa que le 
atravesaba la mirada, con la que ca-

si parecía querer transmitir, al tiem-
po que con las palabras, algo pro-
fundo y liberador. Estábamos en 
el quinto encuentro para la prepara-
ción de este libro y aquella frase me 
golpeó con una fuerza inusitada. 
Con aquellas palabras memorables,
el pontífice afirmaba que los jóvenes, 
en otras palabras, los grandes mar-
ginados de nuestro tiempo convul-
so, estaban hechos en realidad de la 
misma pasta que Dios.»
  Después, el papa Francisco quiso 
añadir una nueva reflexión: «En el 
libro del Apocalipsis (21,5) encon-
tramos esta frase: “Y dijo el que es-
tá sentado en el trono: Mira, hago 
nuevas todas las cosas”. Dios es, 
pues, quien siempre renueva, por-
que Él es siempre nuevo: ¡Dios es 
joven! Dios es el Eterno que no tie-
ne tiempo, pero que es capaz de 

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

Dios es joven   Necesitamos hacer un camino 
de conversión pastoral para descu-
brir cómo hacernos accesibles para 
poder acoger y acompañar a los jó-
venes y atender sus necesidades 
espirituales. En los encuentros de 
sacerdotes con jóvenes percibo 
que ellos nos necesitan, quieren 
ser escuchados, abrirse, expresar-
se, encontrar un interlocutor para 
compartir dudas, inquietudes, ilu-
siones... Reclaman nuestra aten-
ción, nuestro tiempo, aunque a ve-
ces les cuesta encontrarnos. Es 
necesario que lo tengamos muy en 
cuenta y dediquemos nuestro tiem-
po a lo esencial en nuestro minis-
terio, ya que nadie lo hará por noso-
tros.
  Roguemos, pues, al Espíritu para 
que estas orientaciones y propues-
tas contenidas en el nuevo Plan pas-
toral no sean letra muerta, sino que 
sean una buena herramienta de re-
novación y de vida. Pedimos hoy el 
impulso del Santo Espíritu, alma de 
la Iglesia.
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renovar, de rejuvenecerse conti-
nuamente y de rejuvenecerlo to-
do. Las características más peculia-
res de los jóvenes también son las 
suyas. Es joven porque hace que to-
do sea nuevo y estima las noveda-
des; porque sorprende y estima la 
sorpresa; porque sabe soñar y anhe-
la nuestros sueños; porque es fuerte 
y entusiasta; porque construye rela-
ciones y nos pide que también lo ha-
gamos nosotros; porque es social.»
  El papa Francisco tiene puesta 
en los jóvenes una gran esperanza. 
Por eso ha querido que sean el cen-
tro del próximo sínodo, con el deseo 
de que sean también el corazón de 
la Iglesia.
  Nosotros también queremos dar 
a los jóvenes un lugar primordial en 
nuestra misión evangelizadora. En 
este sentido, el tercer eje del nuevo 
Plan pastoral está dedicado a los 
jóvenes. Ellos, aunque a veces no 
sean conscientes, también nece-
sitan el encuentro personal con Jesu-
cristo.


