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ACTUALITAT

El bisbe Vadell beneeix i dona ànims 
als nou candidats admesos als ordes. 
Xavier Anton, Santiago Aragonés, Barto-
lomé Chapa, Miguel Doctama, Enrique 
Fernández, Jordi Garcia, Rubén García, 
Pere Manonellas i Ignasi Miranda són 
els nou candidats admesos a l’orde 
del diaconat, el passat diumenge 13 
de maig. La celebració va tenir lloc a la 
parròquia de Sant Ramon Nonat, pre-
sidida pel bisbe auxiliar de Barcelona 
Mons. Antoni Vadell. Concelebraren el 
rector de la comunitat, Lluís Ramis, i 
el president de la Comissió per al Dia-
conat, Josep Serra.

Formadors del Seminari, preveres, 
diaques, familiars i amics van assistir 
a la celebració. El bisbe va beneir els 
nou postulants admesos a rebre els or-
des sagrats, cada un dins el seu recor-

regut. Per a Ignasi Miranda i Enrique 
Fernández és ja el tercer i darrer pas 
abans de l’ordenació. Aragonés, Docta-
ma i Rubén García, feien el segon pas. 
Anton, Chapa, Jordi García i Pere Ma-
nonelles, el primer.

«L’Admissió als Ordes és un estímul 
per sortir i anunciar l’Evangeli, enviats 
per Jesús, un missatge que tots estem 
cridats a comprendre». Amb aquestes 
paraules de sant Pau, el bisbe Toni 
animava els candidats presents a em-
prendre el seu ministeri d’acord amb 
la consigna del nou Pla Pastoral: Sor-
tim! Durant l’homilia, el bisbe va as-
segurar que la seva missió «passa per 
moments de goig, però també de difi-
cultats, dins una crida a la qual es res-
pon amb l’oferiment per al ministe ri». 
«Endavant!», va encoratjar-los.

L’Admissió als Ordes, 
un «estímul per sortir»

CARTA�DOMINICAL�  † CARDENAL JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

60 anys de compromís humà
Enguany estem d’enhorabona. La Fun-
dació Pere Tarrés celebra el 60è aniver-
sari de l’inici de la seva activitat, que va 
començar amb l’organització de les co-
lònies impulsades per Càritas Diocesa-
na de Barcelona. 

Aquesta fundació de l’Església catò-
lica treballa per la promoció de la perso-
na des de l’acció social i des de l’edu-
cació, especialment en el lleure, tenint 
com a base els valors cristians. Es tre-
ballen totes les dimensions de la per-
sona per proporcionar als infants i jo-
ves les eines necessàries per assolir 
la seva plenitud. 

La missió de la Pere Tarrés, com la 
de tota l’Església, és anunciar Jesús, 
el seu Evangeli i els seus valors al si de 
la nostra societat per tal de fer-la més 
justa, més humana i amb més espe-
rança. Així queda recollit a l’ideari de la 
Pere Tarrés, quan afirma que un dels 
seus fonaments és «la persona de Je-
sucrist i l’arrelament evangèlic, la per-
tinença eclesial i la voluntat evangelit-
zadora que se’n deriva». Oferir i propo-
sar —mai imposar— el coneixement 
de Jesucrist i la relació amb Ell és un 
dels millors regals que podem fer a un in-
fant o a un jove.

Seixanta anys després, continua fi-
del a aquest compromís educatiu i so-
cial, amb l’ampliació de l’activitat a 
altres àmbits, però sempre amb els in-
fants i els joves al centre, especialment 
aquells que viuen en risc d’exclusió so-
cial. Malauradament, avui continuen 
havent-hi molts infants a Catalunya que 
no tenen les necessitats físiques ni emo-
cionals cobertes.

Per això ara fa uns dies la Fundació 
Pere Tarrés va presentar una nova edi-
ció de la campanya «Cap infant sen-
se colònies», amb l’objectiu de becar 
3.600 infants en risc d’exclusió social 
per tal que puguin participar en activi-
tats de lleure durant l’estiu, amb una 
inversió de més d’un milió d’euros.

Aquesta campanya és un exemple 
preciós de com la col·laboració de par-
ticulars, empreses, entitats civils, polí-
tiques i religioses multiplica el benefici 
que rep la societat. En efecte, aques-
ta iniciativa compta amb el suport eco-
nò mic de la Generalitat de Catalunya, 
el Ministeri de Treball i Assumptes So-
cials, les Diputacions de Barcelona i 
Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, 
així com de donants particulars i empre-
ses. Gràcies de tot cor a totes aques-

tes persones i institucions per ajudar- 
nos a fer-ho possible.

Vull també agrair als dirigents, treba-
lladors i treballadores de la Fundació 
Pere Tarrés i del Moviment de Centres 
d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) el 
seu compromís amb l’educació huma-
na i espiritual dels nostres infants i jo-
ves i, particularment, dels més neces-
sitats. Gràcies a tantes parròquies que 
impulseu aquestes iniciatives en el 

camp del lleure i als capellans i consi -
liaris laics que les acompanyeu. Gràcies 
de tot cor. 

Finalment, no puc acabar sense fe-
licitar i donar les gràcies als més de 
4.000 monitors i monitores del MCECC, 
perquè amb la seva entrega i dedica ció 
desinteressada fan possibles aques-
tes iniciatives que són expressió de la 
solidaritat i del servei social a la nos-
tra infància.
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ENTREVISTA

NÚRIA REVENTÓS BASSAS

De petita, la Núria anava amb els seus 
avis a la Trobada de les Hospitalitats Ca-
talanes a Montserrat. El 2001, la seva 
àvia li va demanar que també l’acompa-
nyés al pelegrinatge a Lourdes, i aque-
lla experiència va tenir continuïtat en la 
seva vida. El que la va atraure més va 
ser el fet de donar-se als altres, però en -
tesa com d’igual a igual. «Sovint, volem 
fer per l’altre, quan el que realment és 
important és ser amb l’altre», afirma la 
Núria Reventós, que és vicepresidenta 
de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 
Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llo-
bregat i Terrassa.

Com se sent donant-se als altres?
Sento que fem camí junts, compartint 
moments de vida en els quals obres el 
teu cor, escoltes i acompanyes: un apre-
nentatge de veure més enllà, de ser cons-
cient que, davant la fragilitat humana, 
les petites coses com un somriure, una 
mirada, un gest o una paraula prenen 
importància. Sento que em poso al ser-
vei dels meus germans que ho necessi-
ten, tenint l’oportunitat de sortir de mi 
mateixa, i és una vivència que em remou 
per dins i que em transforma.

Què li aporteu al malalt?
Els malalts, les persones discapacita-
des i la gent gran necessiten sentir-se es-
timades en el sentit més ampli de la pa-
raula —no trobar-se soles ni excloses—. 
Des de l’Hospitalitat acollim i vetllem per-
què tothom se senti que forma part d’a -
questa gran família, oferint-los els pele-
grinatges a Lourdes que, com diuen ells, 
els serveix per «carregar piles», així com 
diferents activitats durant tot l’any.

Per què tenir fe és tan important?
Tenir fe és confiar. La fe es viu i es pot 
manifestar de maneres molt diferents, 
i això és una gran riquesa per a tots els 
qui pelegrinem a Lourdes, ja que cadas-
cú s’acosta a Maria de manera personal. 
La Mare de Déu es va aparèixer a Ber -
nadette, una noia senzilla, pobra i malal-
ta. La fe ens ensenya a estar atents, com 
Maria, a les necessitats dels altres.

Òscar Bardají i Martín

Donar-se 
als altres

28. � Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[1Pe 1,3-9 / Sl 110 / Mc 10,17-
27]. Sant Germà, bisbe de París; 
sant Emili, mr.; santa Maria-An-
na de Jesús Paredes, vg., de l’E -
quador.

29. � Dimarts [1Pe 1,10-16 / 
Sl 97 / Mc 10,28-31]. Sant Just 
(s. VI), bisbe d’Urgell; sant Pere 
Sans, bisbe de Fo-quien i màrtir 
a la Xina (1747), nat a Ascó (Ri-
bera d’Ebre), dominic. Beat Feliu 
de Nicòsia, rel. caputxí; beat Ra-
mon Escrivà i companys màrtirs.

30. � Dimecres [1Pe 1,18-25 / 
Sl 147 / Mc 10,32-45]. Sant Fer-
ran (1198-1252), rei castellano- 
lleonès, patró d’institucions di-
verses; santa Joana d’Arc, vg., 
patrona de França; santa Emília, 
mare de sants (Basili el Gran, 
Gregori de Nissa i Pere de Sebas-
te, bisbes, i Macrina). Beat Pe-
re Tarrés i Claret (Manresa, 1905 - 
Barcelona, 1950), prevere de la 
diòcesi de Barcelona; beata Bap-
tista de Varano, vg.

31.  Dijous [So 3,14-18 / Sl 
12 / Lc 1,39-56]. Visitació de 
la Mare de Déu. Santa Perone-
lla (Petronila), vg.; sant Pasqual, 
diaca.

1. � Divendres [1Pe 4,7-13 / Sl 
95 / Mc 11,11-26]. Sant Jus-
tí (s. II), mr. samarità, escriptor 
eclesiàstic; sant Ignasi (Íñigo), 
abat castellà; sant Flor. 

2. � Dissabte (lit. hores: ves-
pres de la Solemnitat del San-
tíssim Cos i Sang de Crist) [Jud 
17,20-25 / Sl 62 / Mc 11,27-
33]. Sant Marcel·lí i sant Pere, 
mrs. romans (s. IV); sants Ger-
mà, Paulí, Just i Sici, màrtirs ve -
nerats a Girona; sant Eugeni I, 
papa (654-657); sants Potí, Blan-
dina i companys, mrs. a Lió.

3.  Diumenge, El Cos i la Sang 
de Crist (lit. hores: 1a setm.) [Ex 
24,3-8 / Sl 115 / He 9,11-15 / 
Mc 14,12-16.22-26]. Sant Car-
les Luanga i companys, mrs. a 
Uganda (1885-1887); sant Isaac, 
monjo i mr. a Còrdova; sant Justí, 
mr. a Burgos; santa 
Oliva, vg.; sant Joan 
Grande, rel. hospi -
talari; santa Clotil -
de, reina francesa.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Contemplar la ternura 
y la cercanía de Dios

«Si de verdad reconocemos que Dios 
existe no podemos dejar de adorar-
lo» escribe el Papa en la reciente exhor-
tación Gaudete et Exsultate, en la que 
nos recuerda que todos estamos llama-
dos a ser santos.

Nuestros hermanos mayores, los 
grandes santos, nos enseñan a mirar 
y alabar el rostro resplandeciente y to-
do amor de Dios, que es Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Con san Francisco ex-
clamamos: «Tú eres santo, Señor Dios 
único, que haces maravillas… Tú eres 
trino y uno, Señor Dios, todo bien». Con 
las palabras de san Agustín repetimos: 
«Tú eres grande, Señor, y muy digno de 
alabanza.»

En la Jornada de la Vida Contempla-
tiva, celebrada hoy, con el decir siem-

pre vivo y profundo de santa Teresa, 
«sólo quiero que le miréis a Él», se nos 
invita a todos a contemplar el rostro de 
Cristo, y en él, conducidos por el amor 
del Espíritu, contemplar el rostro mise-
ricordioso del Padre (Cfr. Jn 14,9).

El Papa insta y recuerda palabras 
de san Juan Pablo II: «Quisiera insistir 
que esto no es sólo para pocos privile-
giados, sino para todos, porque “todos 
tenemos necesidad de este silencio pe-
netrado de presencia adorada.”» 

Unión que nos lleva a contemplar al 
Señor en los hermanos y ser prolonga-
ción del amor misericordioso de Dios 
en nuestro vivir cotidiano.

Pidamos a María que nos regale una 
brizna del amor con el que Ella contem-
pló el rostro de su Hijo.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

Dijous abans del diumenge en què fa-
ran la primera comunió. El grupet d’in-
fants que fa dos anys assisteix a la ca-
tequesi per preparar-s’hi s’ha reunit a la 
capella del Santíssim de l’església par-
roquial. Avui es confessaran i rebran el 
sagrament del perdó. Ho han preparat 
amb la catequista en les sessions de 
catequesi de les setmanes anteriors. 
Ella els ha explicat que, reconeixent la 
grandesa de Déu, el seu amor vers nos-
altres, la seva misericòrdia i tot el que 
ha posat al nostre abast, nosaltres, a 
vegades, no estimem prou i ens allu-
nyem del seu amor i dels ensenyaments 
de Jesús, que hem anat aprenent a la 
catequesi. «M’aixecaré i aniré a trobar 
el meu pare i li diré: Pare, he pecat con-
tra el cel i contra tu» (Lc 15,18). I avui 
es confessaran per rebre l’amor de Déu 
que reconcilia, el seu perdó per l’abso-
lució i la seva pau. 

S’han anat apropant al sacerdot, un 
rere l’altre, i, asseguts al confessio-
nari, cadascú ha esgranat les faltes per
les quals vol demanar perdó. Han co-
mençat, però, donant gràcies a Déu per 
tot el bé que ha fet en la seva vida i 
mitjançant la seva vida. Van preparar- ho 
en les sessions anteriors, repassant 
amb la catequista, d’acord amb la se-

Obrir-se a Déu
va edat i capacitat, els eixos princi-
pals del Sermó de la Muntanya. «Deia: 
S’ha complert el temps i el Regne de 
Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en 
la bona nova» (Mc 1,15). 

Reconeixent la pròpia fragilitat i fe-
blesa i la misericòrdia de Déu, han co-
negut també la conveniència de res-
pondre a la invitació de reconciliació 
amb els germans. «Deixa allí mateix, 
davant l’altar, la teva ofrena i vés pri-
mer a fer les paus amb el teu germà; 
ja tornaràs després a presentar la teva 
ofrena» (Mt 5,24). Sentint-se cadascú 
perdonat en el que ha fet malament 
i pel bé que ha deixat de fer, perdo-
nades les seves ofenses, sabent-se 
i sentint-se pecador perdonat, he de 
perdonar generosament als qui l’han 
ofès. «Mai ens podem negar a perdo-
nar de tot cor als qui ens han fet mal», 
els ha repetit una i altra vegada la cate-
quista. Acabada la confessió, els con-
vida a donar gràcies obrint-se al futur. 
Rebut el perdó de Déu sempre proper, 
recuperada la criatura neta i lliure, cal 
obrir-se a un futur, a Déu i a la seva pre-
sència que batega ben viva en les per-
sones, els germans i les situacions. 
Obrir-se a Déu i als germans gràcies i 
mitjançant la seva gràcia.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura del llibre del Deuteronomi 
(Dt 4,32-34.39-40)   

Moisès digué al poble: «Recorre totes les èpoques que 
t’han precedit, des del dia que Déu creà l’home so-
bre la terra, investiga d’un cap a l’altre del cel, a veu-
re si mai ha succeït un fet tan gran com aquest, si 
mai s’ha sentit dir que un poble hagi escoltat la veu 
de Déu que li parlés d’enmig del foc, com tu l’has 
escoltada, i hagi continuat en vida; si mai s’ha sentit 
dir que cap déu hagi intentat d’anar a treure per a ell 
un poble que vivia en poder d’un altre, combatent 
contra l’opressor amb senyals i prodigis, amb mà for-
ta i braç poderós, amb fets esglaiadors i extraordina-
ris, com el Senyor, el vostre Déu, ho ha fet per vos-
altres a Egipte, i vosaltres ho heu vist amb els vos-
tres ulls. Reconeix avui que el Senyor és l’únic Déu: 
ni dalt al cel ni aquí baix a la terra no n’hi ha d’altre; 
recorda-ho sempre en el teu cor. Compleix els seus 
decrets i els seus manaments que jo et dono avui, 
perquè siguis feliç amb els teus descendents, i vis-
quis molts anys en el país que el Senyor, el teu Déu, 
et dona per sempre».

Salm responsorial (32)

R.  Feliç el poble que el Senyor s’ha escollit per here-
tat.

La paraula del Senyor és sincera, / es manté fidel 
en tot el que fa; / estima el dret i la justícia, / la ter-
ra és plena del seu amor. R.

La paraula del Senyor ha fet el cel, / amb l’alè de la 
boca ha creat l’estelada; / a una paraula seva tot 
començà, / a una ordre d’ell, tot existí. R.

Ells ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / els qui 
esperen en l’amor que els té; / ell els allibera de la 
mort, / i els retorna en temps de fam. R.

Tenim posada l’esperança en el Senyor, / auxili nostre 
i escut que ens protegeix. / Que el vostre amor, Se-
nyor, no ens deixi mai; / aquesta és l’esperança que 
posem en vós. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Roma (Rm 8,14-17)

Germans, tots els qui viuen portats per l’Esperit de 
Déu són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu 
rebut pas un esperit d’esclaus que us faci viure una 
altra vegada en el temor, sinó un esperit que ens ha 
fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!». 
  Així l’Esperit s’uneix al nostre esperit per donar 
testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també 
som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja 
que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb 
ell.

  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 28,16-20)

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap 
a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. 
En veure’l es prosternaren. 
  Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: 
«Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu 
a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del 
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyeu- los a guar-
dar tot el que jo us he manat. Jo seré amb vosaltres ca-
da dia fins a la fi del món».

Lectura del libro del Deuteronomio 
(Dt 4,32-34.39-40)

Moisés habló al pueblo diciendo: 
«Pregunta a los tiempos antiguos, que te han prece-
dido, desde el día en que Dios creó al hombre so-
bre la tierra; pregunta desde un extremo al otro del 
cielo, ¿sucedió jamás algo tan grande como esto 
o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo, 
como tú has escuchado, la voz del Dios, hablando 
desde el fuego, y ha sobrevivido? ¿Intentó jamás 
algún dios venir a escogerse una nación entre las 
otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra 
y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles 
portentos, como todo lo que hizo el Señor, vuestro 
Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Así 
pues, reconoce hoy, y medita en tu corazón, que el 
Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí 
abajo en la tierra; no hay otro. Observa los mandatos 
y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas 
feliz, tú y tus hijos, después de ti, y se prolonguen 
tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da pa-
ra siempre».

Salmo responsorial (32)

R.  Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como 
heredad.

La palabra del Señor es sincera, / y todas sus accio-
nes son leales; / él ama la justicia y el derecho, / 
y su misericordia llena la tierra. R.

La palabra del Señor hizo el cielo; / el aliento de su 
boca, sus ejércitos. / Porque él lo dijo, y existió; / él 
lo mandó y todo fue creado. R.

Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, / 
en los que esperan su misericordia, / para librar sus 
vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de ham-
bre. R.

Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro au-
xilio y escudo. / Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, / como lo esperamos de ti. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos (Rom 8,14-17)

Hermanos: Cuantos se dejan llevar por el Espíritu 
de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis re-
cibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el 
temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos 
de adopción, en el que clamamos: «¡Abba, Padre!». 
Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíri-
tu de que somos hijos de Dios; y, si hijos, también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo; de modo que, si sufrimos con él, seremos 
también glorificados con él.

  Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
(Mt 28,16-20)

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Ga-
lilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, 
ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándo-
se a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en 
el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñán doles a guar-
dar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».

LA�SANTÍSSIMA�TRINITAT COMENTARI

La Santíssima Trinitat té el seu miste ri, 
un secret que mai no coneixeríem si Je-
sús, el Noi de la Casa, no ens l’hagués 
explicat. És un secret de família. 

Jesús ens parla del Pare, Creador de 
cel i terra, que ens estima amb entra-
nyes de mare. Ens parla també de l’Es-
perit Sant. Ho vèiem diumenge pas-
sat. I Ell mateix, el Fill, expressa tot el 
que és en allò que diu i en allò que fa, 
i amb això ens mostra tota la tendresa 
del Pare envers tothom, especialment 
envers els petits, els pecadors i margi-
nats. 

Esclatem ara en un cant de lloança: 
Sant, Sant, Sant… El tris-agi, tres ve-
gades sant, Santíssim. Adorant i pre-
gant.

Descobrim un cop mes allò que diem 
i resem quan diem o cantem el «Crec 
en un Déu». És un meravellosa mostra 
de teologia narrativa. Hi veiem desple-
gat el misteri de Déu Trinitat.

Quan diguem el Parenostre, pensem 
que el misteri inefable del Déu tri i u 
es realitza en el nostre cor... Si algú 
m’estima... guardarà la meva paraula, 
el Pare l’estimarà, vindrem a ell i hi fa-
rem estada. L’Esperit clama en nosal-
tres: Abbà, Pare!

Sí, el misteri de Déu es realitza en el 
cor de cada cristià.

Santíssima Trinitat (1471), anònim. Església 
de la Santíssima Trinitat de Mošovce (Eslovà-
quia)

El misteri de 
Déu es realitza 
en el cor 
de cada cristià
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats del 
cardenal Omella
Dilluns 28 (18 h). Confirmacions a l’Es-
cola Xaloc (c/ Can Trias, 4-6) de l’Hos-
pitalet. 

Dimecres 30 (18.30 h). Presentació 
de Quaderns sobre teologia de les mi-
gracions que edita Cristianisme i Justí-
cia, a càrrec del cardenal Omella (c/ Ro-
ger de Llúria 13, Barcelona).

Divendres 1 de juny (20 h). El cardenal 
Joan Josep Omella presideix la VII Nit de 
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, amb el 
concert a Santa Maria del Mar i el sopar 
a la Casa Llotja de Mar (pg. d’Isabel II 1, 
Barcelona).

Dissabte 2 (12 h). El cardenal Joan Jo-
sep Omella presidirà l’Eucaristia en la 
celebració del 50è aniversari de la par-
ròquia del Santísimo Sacramento (c/ 
Santander 20, Barcelona).

Diumenge 3 (16.30 h). El cardenal Joan 
Josep Omella presidirà la Missa i pro-
cessó de Corpus Christi. La processó 
anirà des de l’avinguda del Portal de 
l’Àngel fins a l’accés principal de la Ca-
tedral de Barcelona, al Pla de la Seu 
(Pla de la Seu s/n, Barcelona).

 D
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AGENDA

Celebracions
Corpus Christi 2018 a la Catedral de 
Barcelona. Jornades eucarístiques 
de preparació: dies 28, 29 i 30 (14 a 
18 h), a la capella del Sant Crist de Le -
pant, exposició o adoració al Santís-
sim Sagrament. Dies 31 i 1 de juny (18 
a 19 h), Hora Santa amb exposició i 
adoració del Santíssim Sagrament.

Solemnitat del Corpus Christi. Diumen -
ge 3 de juny (10 h), cant de Laudes; de 
8.30 a 13 h, exposició del Santíssim 
per a l’adoració amb benedicció i reser-
va, a la capella del Sagrament. 

Actes
Vigília del Corpus Christi. Dissabte 2 
de juny (22 h), a la pquia. M. D. dels Àn -
gels (c/ Balmes 78, Barcelona). Celebra-
ció solemne de l’Eucaristia i adoració del 
Santíssim Sagrament. Organitzat per l’A-
doració Nocturna de Barcelona.

Curs de formació «Innovació educati-
va». La Delegació d’Ensenyament de 
l’Arquebisbat de Barcelona organitza un 
curs de 15 h a la Balmesiana (c/ Duran 
i Bas 9, Bcn) per a mestres de religió 
(Inf., Prim., ESO i Btx.) i/o persones in-
teressades en les noves tècniques d’en-

senyament religiós. Del 31 de maig al 
16 de juny. Preu: 25 E. Info: www.en-
senyamentbcn.org, t. 689 958 815. 

Festa del beat Pere Tarrés. Dimarts 30 
de maig (20 h), a la pquia. de Sant Vi-
cenç de Sarrià (c/ Rector Voltà 5, Bcn),
concelebració eucarística presidida per 
Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de 
Barcelona. 

VII Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cris-
tiana. Divendres 1 de juny (20 h), con-
cert a Sta. Maria del Mar amb l’actuació 
de l’Orfeó Badaloní i l’Esbart Sant Jordi 
de l’Orfeó Badaloní i sopar a la Casa Llot-
ja de Mar (pg. d’Isabel II 1, Bcn). El con-
cert i sopar té un preu de 50 E. Places 
limitades. Informació: t: 934 092 770.

Presentacions
Cincuenta ateos 
y agnósticos con-
vertidos al cris -
tianismo. El pro-
per dijous 31 de 
maig (19.30 h), 
a la parròquia de
Sant Eugeni I, papa
 (c/ comte Borrell 

307, Barcelona), es presenta aquest 
llibre de Ramon Rosal Cortés, amb l’in -
tervenció de l’autor i An-
na Gimeno-Bayón, amb la 
moderació d’Helena Tor-
roja Mateu, professora de 
la UB.

Este año estamos de enhorabuena. 
La Fundació Pere Tarrés celebra el 
60.o aniversario del inicio de su acti-
vidad, que empezó con la organiza-
ción de los campamentos de verano 
impulsados por Cáritas Diocesana 
de Barcelona. 

Esta fundación de la Iglesia cató-
lica trabaja para la promoción de la 
persona desde la acción social y des-
de la educación, especialmente en el 
tiempo libre, teniendo como base los 
valores cristianos. Se trabajan todas 
las dimensiones de la persona para 
proporcionar a los niños y jóvenes 
las herramientas necesarias para al-
canzar su plenitud.

La misión de la Pere Tarrés, como 
la de toda la Iglesia, es anunciar a Je-
sús, su Evangelio y sus valores en el 
seno de nuestra sociedad, para ha-
cerla más justa, más humana y con 
más esperanza. Así queda recogido 

en el ideario de esta entidad cuando 
afirma que uno de sus fundamentos 
es «la persona de Jesucristo y el arrai-
go evangélico, la pertenencia ecle-
sial y la voluntad evangelizadora que 
de ella se deriva». Ofrecer y propo-
ner —nunca imponer— el conoci-
miento de Jesucristo y la relación 
con Él es uno de los mejores regalos 
que podemos hacer a un niño o a un 
joven.

Sesenta años después, sigue fiel a 
este compromiso educativo y social, 
con la ampliación de su actividad a 
otros ámbitos, pero siempre con los 
niños y los jóvenes en el centro, es-
pecialmente aquellos que viven en 
riesgo de exclusión social. Desgra-
ciadamente, hoy sigue habiendo mu-
chos niños en Cataluña que no tienen 
las necesidades físicas ni emocio-
na les cubiertas. Por eso, hace unos 
días la Fundació Pere Tarrés presen-
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60 años de compromiso humano
Quiero también agradecer a los 

dirigentes, trabajadores y trabajado-
ras de la Fundació Pere Tarrés y del 
Moviment de Centres d’Esplai Cris-
tians Catalans (MCECC) su compro-
miso con la educación humana y es-
piritual de nuestros niños y jóvenes 
y, particularmente, de los más nece-
sitados. Gracias a tantas parroquias 
que impulsáis estas iniciativas en el 
campo del tiempo libre infantil y juve-
nil, así como a los sacerdotes y con-
siliarios laicos que las acompañáis. 
Gracias de corazón.

Finalmente, no puedo terminar 
sin felicitar y agradecer la tarea de 
los más de 4.000 monitores y mo-
ni toras del MCECC, porque con su 
entrega y dedicación desinteresada 
hacen posible estas iniciativas que 
son expresión de la solidaridad y del 
servicio social a nuestros niños y ni-
ñas.
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tó una nueva edición de la campa-
ña «Ningún niño sin colonias», con el 
objetivo de becar a 3.600 niños en 
riesgo de exclusión social para que 
puedan participar en actividades de 
tiempo libre durante el verano, con 
una inversión de más de un millón de 
euros.

Esta campaña es un ejemplo pre-
cioso de cómo la colaboración de par-
ticulares, empresas, entidades civi-
les, políticas y religiosas multiplica 
el beneficio que recibe la sociedad. 
En efecto, esta iniciativa cuenta con 
el apoyo económico de la Generalitat 
de Catalunya, el Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, las Diputacio-
nes de Barcelona y Tarragona, el Ayun-
tamiento de Barcelona, así como de 
donantes particulares y empresas. 
Gracias a todas estas personas e ins-
tituciones por ayudarnos a hacerlo 
posible.

El passat dissabte 12 de maig, a les 
12 h, el cardenal Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona, va presi-
dir l’Eucaristia d’Acció de Gràcies pel 
reconeixement de l’Institut Operàries 
Parroquials - Magdalena Aulina com 
a Institut Secular de dret pontifici. La 
celebració va coincidir amb l’aniversa-
ri de la mort de la fundadora, la SdD 
Magdalena Aulina. L’acte va tenir lloc a la capella de la casa central de les Operàries 
Parroquials, al ptge. Torras i Bages 7, de Sarrià a Barcelona.

ACTUALITAT

Eucaristia d’Acció de Gràcies


