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El divendres 22 de juny es va reunir el Consell Episcopal i, en acabar la reunió, a la cape-
lla del Palau Episcopal, varen fer el jurament prescrit el provicari general i els nous vicaris 
episcopals, en presència del cardenal Omella, dels bisbes auxiliars, del vicari judicial de 
la diòcesi, Dr. Santiago Bueno, i de la secretària general i cancellera, Sra. Màrion Roca. 
Els qui són ara els més immediats col·laboradors de l’arquebisbe en el servei als fidels 
de la nostra arxidiòcesi, d’esquerra a dreta, Mn. Antoni Casas, vicari episcopal de la 
zona 4 (Cornellà de Llobregat); Mn. Enric Termes, vicari episcopal de la zona pastoral 1 
(Barcelona-ciutat); Mn. Joan Galtés, provicari general; Mn. Salvador Bacardit, vicari epis-
copal de la zona pastoral 2 (Barcelona-ciutat); Mn. Andreu Oller, vicari episcopal de la 
zona pastoral 5 (Badalona, Mataró i Maresme); i el P. Joan Josep Rodríguez, salesià, vica-
ri episcopal de la zona pastoral 3 (Barcelona-ciutat). El cardenal Omella, en l’acte de felici-
tació amb motiu del seu sant va dir: «Dono les gràcies als vicaris episcopals que marxen 
i als que arriben. Sempre hi ha canvis en l’Església, però el més important és que tots 
servim el Senyor i el Poble de Déu. I ara treballant en l’aplicació del Pla pastoral, i treba-
llant en l’evangelització en comunió i amb la joia de l’Evangeli.» 

Cardenal Omella: «El Pla pastoral no és un punt final 
sinó un punt de partença»

Jurament dels nous càrrecs del nostre arquebisbat

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

Respecte pels teus germans
Aquesta setmana començo amb una dada trista que 
afecta moltes famílies. La mortalitat per accidents 
de trànsit va augmentar prop d’un 8% durant l’any 
2017; un total de 248 persones van perdre la vida 
a Catalunya. Darrere de cada víctima hi ha una famí-
lia trencada, uns pares o uns fills que pateixen, una 
amistat esquinçada i, en definitiva, molt dolor. 

La majoria dels sinistres es produeixen durant les 
vacances, quan les carreteres s’omplen de vehicles. 
Ara que comença l’estiu, hauríem de ser més cívics 
que mai a l’hora d’agafar el cotxe, respectant les nor-
mes de trànsit i conduint amb prudència i amb soli-
daritat envers els altres conductors. 

Aquesta és la finalitat de la Jornada de Responsa-
bilitat en el Trànsit que promou l’Església catòlica el 
primer diumenge de juliol, en la proximitat de la festa 
de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes, que se ce-
lebra el proper dia 10. El lema escollit enguany s’ins-
pira en la frase final de l’Evangeli de Sant Mateu que 
diu Jesús ressuscitat als deixebles a Galilea, abans de 
tornar al Pare: «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins 
a la fi del món» (Mt 28,20). Aquesta afirmació ens ha 
d’omplir de confiança i de pau. Ell és amb nosal tres 
cada dia. Ell també és amb nosaltres en els nostres 
viatges. Per això us convido a iniciar qualsevol dels 
vostres desplaçaments amb una pregària i a fer una 
acció de gràcies quan arribeu a la vostra destinació. 

Enguany el departament de Pastoral de la Carrete-
ra, de la Comissió Episcopal de Migracions de la Con-

ferència Episcopal Espanyola, fa 50 anys. Durant 
aquest temps, ens ha ajudat a prendre consciència 
de la responsabilitat que tenim quan conduïm, per tal 
que ho fem amb la màxima prudència i pensant en els 
altres.

La majoria d’accidents de circulació són causats 
per actes imprudents: manipulació del mòbil, veloci-
tat excessiva, avançaments prohibits, incompliment 
dels senyals de trànsit, manca de descans, consum d’al-
cohol, drogues, etc. No hi ha dubte que conduir ma-
lament, imprudentment o en males condicions físi ques 
o psíquiques és una patent d’homicida o de suïcida.

És evident que quan conduïm no ho fem aïllats. Ho 
fem alhora amb altres conductors. Som, doncs, res-
ponsables de la nostra vida i també de la dels altres. 
Tant la nostra vida com la del proïsme pertanyen a Déu. 
Per això, conduir bé i amb respecte és un deure cívic 
i d’amor.

La vida i la salut són béns preciosos confiats per 
Déu. El Catecisme de l’Església Catòlica, quan parla 
del respecte a la vida corporal, afirma que «els qui en 
estat d’embriaguesa, o per gust immoderat de la ve-
locitat, posen en perill la seguretat dels altres i la 
seva mateixa a les carreteres, al mar o a l’aire, es fan 
greument culpables».

És bo que invoquem la protecció de sant Cristòfol, 
però alhora cal que siguem conductors (i vianants!) res-
ponsables i prudents. Fer camí amb Jesús ens por-
ta a respectar-nos i estimar-nos com a germans. 
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ENTREVISTA

JOAN VIÑAS SALAS

En el llibre Com viure amb la malaltia. Des 
de l’experiència d’un metge malalt cristià 
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat), 
el Dr. Joan Viñas, que pateix una malaltia 
greu, exposa la seva vivència de la fe rao-
nable arrelada a la vida, i de la malaltia que 
no trenca la felicitat. «Tenir fe, estimar i con-
fiar en Jesús és un tresor del que hem de 
donar gràcies. Déu ens estima i ens acom-
panya especialment en els mals moments, 
en els quals podem fixar-nos en la Creu de 
Jesús i relativitzar els nostres dolors. Així 
ens adonem que la mort no és el final, sinó 
el pas a una vida en plenitud», afirma.

Per què només quan estem preparats per 
a la mort ho estem també per a la vida?
L’etapa final de la vida és molt important. 
Haver madurat, desenganxar-nos del que 
ens lliga a aquest món ens fa ser més lliu-
res, amb menys por, menys penes, menys 
nostàlgies. Viure intensament el moment 
present i gaudir, valorant, les petites co-
ses, i estimant i rebent amor de les perso-
nes fa feliç. Gaudir de la part del got de la 
vida ple i no plorar fixant-nos en la part bui-
da, que no tornarà mai.

Per què el llibre ajuda a malalts i a sans?
Afrontar millor els mals moments ajuda a 
viure feliç. Cal formació, dedicar-hi temps 
i fer recessos i cursos. Sense entrenament 
no es puja una muntanya alta. Està a l’a-
bast de tothom. Al malalt el pot ajudar lle-
gir maneres de portar i encarar la malaltia 
sense perdre la felicitat. A més, pot ajudar 
al no creient a trobar un cristianisme pro-
per; a fer el pas de posar la confiança en Je-
sús. 

Com es prepara per a la mort?
Primer, vivint plenament cada dia amb sen-
tit. Tenir un projecte de vida obert als altres, 
no egoista. Servir a qui ho necessita dona 
felicitat: reps més del que dones. Desen-
ganxar-se de tot el que tens i que et reté a 
la terra, ara que has de marxar. No tenir 
càrregues que dificulten volar. Ser lliure. 
Creure, estimar i confiar en el Déu Amor de 
Jesús dona sentit a la mort: un traspàs vers 
una altra dimensió: a una vida en plenitud.

Òscar Bardají i Martín

Preparar-se 
per a la vida 
en plenitud

2. � Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Am 2,6-10.13-16 / Sl 49 / Mt 8,
12-22]. Sants Procés i Marti-
nià, mrs.; sants Bernadí Realino, 
Joan-Francesc Regis i Francesc 
Gerónimo, i els beats Julià Mau-
noir i Antoni Baldinucci, prev. je-
suïtes i mrs. 

3. � Dimarts [Ef 2,19-22 / Sl 
116 / Jn 20,24-29]. Sant Tomàs, 
anomenat Dídim (el Bessó), apòs-
tol, venerat a Edessa (s. VI). Sant 
Heliodor, bisbe; sant Jacint, cam-
brer imperial mr.; sant Lleó II, pa-
pa (sicilià, 682-683). Beata Ma-
ria Anna Mogas Fontcuberta, vg. 
(de Corró de Vall, les Franqueses 
del Vallès, 1827-1886), fund. 
Franciscanes Missioneres de la 
Mare del Diví Pastor.

4. � Dimecres [Am 5,14-15.21-
24 / Sl 49 / Mt 8,28-34]. Santa 
Isabel de Portugal (1271-1336), 
princesa catalano-aragonesa, 
neta de Jaume I. Sant Laureà, 
bisbe de Sevilla; santa Berta, 
vg.; sant Valentí Berriochoa, bis-
be i mr.

5. � Dijous [Am 7,10-17 / Sl 18 / 
Mt 9,1-8]. Sant Antoni-Maria Zac -
caria (1502-1529), prev., fund. 
Barnabites a Milà (B). Sant Mi-
quel dels Sants (1591-1625), 
prev. trinitari a Valladolid, nat a 
Vic i patró d’aquesta ciutat. San-
ta Filomena, vg.

6. � Divendres [Am 8,4-6.9-12 / 
Sl 118 / Mt 9,9-13]. Santa Ma-
ria Goretti (1890-1902), verge i 
màrtir de la castedat. Sant Isaïes, 
profeta i màrtir; sant Ròmul, bis-
be.

7. � Dissabte [Am 9,11-15 / Sl 
87 / Mt 9,14-17]. Sant Ot o Odó 
(†1122), bisbe d’Urgell, patró de 
la Seu. Sant Fermí, bisbe de Pam-
plona; santa Edilberga, vg.; sant 
Marçal, bisbe; beat Benet XI, pa-
pa (1303-1304).

8. � Diumenge vinent, XIV de du-
rant l’any (lit. hores: 2a setm.) 
[Ez 2,2-5 / Sl 122 / 2Co 12,7-
10 / Mc 6,1-6]. Sant Adrià III, pa-
pa (romà, 884-885); sants Àquila 
i Priscil·la, esposos mrs., deixe-
bles de Pau; sant 
Edgar, rei d’Angla-
terra (†975); sant 
Eugeni III, papa 
(1145-1153).

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Novament, any rere any, es van acostant 
unes dates esperades per molts: ens re-
ferim a les vacances d’estiu, d’una ban-
da, però abans haurem celebrat la fes-
tivitat de Sant Cristòfol, patró de tots 
aquells que tenim en un moment o altre 
en les nostres mans un vehicle, sigui del 
tipus que sigui, però que ens permet efec-
tuar algun desplaçament.

I per què Sant Cristòfol? Fonts llegen-
dàries coincideixen que era un home ge-
gant i corpulent que, abans de convertir- 
se, ajudava els viatgers a travessar un 
perillós gual. En una ocasió, va ajudar 
un xiquet a creuar el riu. Sorprès pel pes de 
l’infant, que augmentava a cada pas que 
feia, el nen li va dir que era Jesús. El nom 
de Cristòfol (del grec Christóforos) vol dir 
«Portador de Crist».

El fet d’haver prestat serveis a viatgers, 
l’han convertit des de fa segles, en patró 
dels conductors i, també de tots aquells 
que ens movem a peu per ciutats, pobles 
i camins com a vianants.

Feta aquesta petita glossa del sant, 
volem fer referència, molt seriosament, 
a la mobilitat, a aquests desplaçaments 
tan esperats com a premi després d’un 
llarg període laboral de treballs diversos.

Per desgràcia, els accidents continuen 
augmentant, les víctimes continuen crei-
xent, morts i ferits, però el més trist són 
les persones que quedaran amb les se-
qüeles per tota la vida. Per llei de vida, 

Sant Cristòfol - Recordeu que 
sempre seré amb vosaltres

tots morirem en un moment o altre, però 
que sigui per un accident de circulació, 
per les causes que siguin, és molt dur. 
Només ho sabem els que ho hem viscut 
i/o coneixem persones que ho estan pa-
tint en la pròpia pell.

Sempre, i no ens cansarem de recor-
dar-ho, fem esment a un fet cert i irrefu-
table: hem nascut sense demanar-ho als 
nostres pares. Tenim una vida, curta o 
llarga, però de regal i, com a tal, hem de 
gaudir-la, agrair-la i regalar-la als altres.

Des de la Pastoral del Trànsit us fem 
unes propostes molt senzilles i fàcils de 
complir: sortir amb temps, sense mal hu-
mor, descansats, feliços d’anar amb com-
panyia o sols, però il·lusionats i oberts. 
Descansem si el viatge és llarg, evitem 
l’alcohol i les drogues i els menjars abun-
dants. I no oblidem mai ser amables amb 
els altres conductors. Tots cometem er-
rors i saber demanar perdó és molt gra-
tificant i saludable.

El lema d’aquest any és molt profund 
i entenedor: «Recordeu que sempre seré 
amb vosaltres». Ell, fins on sigui i en tot 
moment, serà el nostre company de viat-
ge, de vida i d’esperança.

Bona festa de Sant Cristòfol i bones va-
cances per a tots els qui les puguem fer.

Esteve Rifà
Col·laborador de la Delegació 

de la Pastoral del Trànsit,
Arquebisbat de Barcelona

Els alumnes de tercer d’ESO de tres es-
coles de la xarxa d’una congregació van 
rebre l’oferiment de participar en un iti-
nerari de renovació de la fe que culmi-
nà en una celebració de l’eucaristia. La 
introduïren uns catequistes dient: «Som 
avui aquí per dir “sí” a la nostra histò-
ria amb Jesús, la nostra història de fe. 
Aquests nois i noies fa temps que for-
men part del cos dels creients, de l’Es-
glésia, des del dia en què vosaltres, els 
pares, vàreu decidir batejar-los i llavors 
van iniciar el camí de la fe. De la mà d’a-
vis i pares, van anar descobrint Jesús, el 
fill de Maria (...). També de la vostra mà, 
Jesús es convertirà en aquell amic que 
sempre ens acompanya, que ens esti-
ma tant que dona la vida a la Creu. Avis, 
pares, catequistes... heu compartit amb 
ells la bogeria de la Creu i l’alegria espe-
rançada del Crist ressuscitat. Heu anat 
guiant, entre el dubte i la incertesa, l’es-
perança i la fe, els vostres fills i filles. 
Avui són ells els qui ens congreguen i ho 
fan per demanar-vos que els seguiu acom-
panyant. Avui volen dir-vos, de forma molt 
senzilla, que allò que han rebut de les 
vostres mans volen seguir-ho cuidant, 
mantenint i fer-ho créixer ja des d’ells ma-
teixos. És un gest en camí, no un punt fi-
nal, sinó un punt i seguit per anar fent 

Renovar la fe
créixer aquest regal rebut de Déu a tra-
vés vostre, la fe.»

Els alumnes han afegit: «Ens trobem 
avui aquí amb tots vosaltres. Us agraïm 
l’acompanyament perquè ens ha ajudat a 
discernir opcions, a no tenir por i a saber 
estar atents a les crides de l’Esperit (...). 
El nostre caminar no acaba aquí, i per 
això us demanem que ens seguiu do-
nant suport, guiant, per ajudar-nos a 
descobrir el camí de trobada amb Déu 
i saber tenir una escolta activa davant 
la seva Paraula». «Nosaltres hem co-
negut l’amor que Déu ens té i hi hem 
cregut. Déu és amor, i el qui està en l’a-
mor està en Déu, i Déu està en ell» (1Jn 
4,16). 

Després de l’homilia del mossèn, un 
avi i una àvia s’acostaren i encengueren 
dos ciris del ciri pasqual. Tots els avis es 
posaren dempeus i reberen la benedic-
ció. Després s’aproparen un pare i una 
mare, que reberen els ciris dels avis i tots 
els pares dempeus reberen la benedic-
ció. Es repetí el gest i la benedicció amb 
els professors i els catequistes. Després 
els nois i noies s’acostaren amb els seus 
pares, reberen la Llum de Crist i la bene-
dicció. Finalment tots alhora renovaren 
les promeses del baptisme i continuaren 
la celebració de la missa.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

PASTORAL�DEL�TRÀNSIT
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PLA PASTORAL DIOCESÀ
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«Jesucrist, 
la nostra saviesa i la nostra força»

(Cf. 1Cor 1,17-31)

Jesucrist
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“Jesucrist, la nostra 
saviesa i la nostra 
força” (cf. 1Cor 1,17-31)

En un moment ple d’incerteses...

És més important que mai renovar 
el compromís amb el missatge de 
Crist

i anunciar-lo en ambients on la fe 
cristiana no ha arrelat o s’ha 
extingit.

- Explicar el missatge 
de Crist amb senzillesa 
i simplicitat.

- Impulsar itineraris d’iniciació 
cristiana per a tothom.

- Connectar amb les persones 
allunyades de l’Església.

Batejar-nos ens fa 
apòstols,

 RENOVAR ANUNCIAR

però també 
evangelitzadors 
allà on ens trobem.

La vida cristiana no neix 
d’una idea, 
sinó d’una

trobada personal 
amb Crist 

de renovació constant. 

MATERIAL�DE�DIFUSIÓ�DEL�NOU�PLA�PASTORAL�DIOCESÀ�
EIX����ENCONTRE�AMB�JESUCRIST
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Lectura del llibre de la Saviesa 
(Sv 1,13-15;2,23-24)
Déu no va fer la mort, ni li agrada que l’home per-
di la vida; tot ho ha creat perquè existeixi, ha for-
mat el món perquè l’home visqui, sense posar-hi cap 
mena de verí de mort. El reialme de la mort no és 
de la terra, perquè la bondat i la justícia són im-
mortals. Déu no creà l’home sotmès a la mort, si-
nó a imatge de la seva existència eterna. Però l’en-
veja del diable va introduir la mort al món, i els 
partidaris d’ell són els qui en fan l’experiència.

Salm responsorial (29)
R. Amb quin goig us exalço, Senyor!
Amb quin goig us exalço, Senyor. / M’heu tret a flor 
d’aigua quan m’ofegava, / i no heu permès que se 
n’alegrin els enemics. / Senyor, m’heu arrencat de 
la terra dels morts. / Quan ja m’hi enfonsava, 
m’heu tornat a la vida. R.
Canteu al Senyor, els qui l’estimeu, / enaltiu la se-
va santedat. / El seu rigor dura un instant; / el seu 
favor, tota la vida. / Cap al tard tot eren plors, / 
l’endemà són crits de joia. R.
Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi, / ajudeu- 
me, Senyor. / Heu mudat en joia les meves pe-
nes, / Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau 
als cristians de Corint (2Co 8,7.9.13-15)
Germans, vosaltres teniu abundantment de tot: 
fe, doctrina, coneixement, interès per tot, i fins l’a-
mor amb què us estimem. Sigueu també genero-
sos en aquest favor que us demano. Coneixeu prou 
bé la generositat de Jesucrist, el nostre Senyor: ell, 
que és ric, es va fer pobre per vosaltres, per enri-
quir-vos amb la seva pobresa. No seria just que, 
per alleujar els altres, vosaltres patíssiu estretor. 
Més aviat, que en el moment present, buscant la 
igualtat, allò que us sobra a vosaltres compensi el 
que els falta a ells, i si un dia els sobra a ells que 
supleixi el que us farà falta a vosaltres, mirant 
que hi hagi igualtat. És allò que diu l’Escriptura: 
«Ni als qui n’havien recollit molt, els en sobrava, ni 
als qui n’havien recollit poc, els en faltava».

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc  
(Mc 5,21-43) (Versió abreujada)

En aquell temps, Jesús arribà en barca de l’altra 
riba del llac, molta gent es reuní al seu voltant, 
i es quedà vora l’aigua. Mentrestant, arriba un 
dels caps de sinagoga, que es deia Jaire, i, així 
que el veu, se li llença als peus i, suplicant-lo amb 
tota l’ànima, li diu: «La meva filleta s’està morint. 
Veniu a imposar-li les mans perquè es posi bé i no 
es mori». Jesús se n’anà amb ell, i el seguia molta 
gent.
  Arriben uns de casa del cap de sinagoga i li diuen: 
«La teva filla és morta. ¿Què en trauràs d’amoï nar 
el mestre?». Però Jesús, sense fer cas del que aca-
bava de sentir, diu al cap de sinagoga: «Tingues fe 
i no tinguis por». I només va permetre que l’acom-
panyessin Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. 
  Quan arriben a la casa del cap de sinagoga, veu 
l’aldarull de la gent, que plorava i cridava fins a ei-
xordar. Ell entra a casa i els diu: «¿Què són aquest 
aldarull i aquests plors? La criatura no és morta, 
sinó que dorm». Ells se’n reien, però Jesús els fa 
sortir tots, pren només el pare i la mare de la ne-
na amb els qui l’acompanyaven, entra a l’habita-
ció, li dona la mà i li diu: «Talita, cum», que vol dir: 
«Noia, aixeca’t». A l’instant la noia, que ja tenia 
dotze anys, s’aixecà i es posà a caminar. Ells no 
se’n sabien avenir. Jesús els prohibí, de tota ma-
nera, que fessin saber què havia passat. I els di-
gué que donessin menjar a la noia.

Lectura del libro de la Sabiduría 
(Sb 1,13-15;2,23-24)
Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destru-
yendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsis-
tiera y las criaturas del mundo son saludables: no 
hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina 
en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Dios creó 
al hombre incorruptible. y lo hizo a imagen de su 
propio ser; más por envidia del diablo entró la muer-
te en el mundo, y la experimentan los de su ban-
do. 

Salmo responsorial (29)
R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado / y no 
has dejado que mis enemigos se rían de mí. / Se-
ñor, sacaste mi vida del abismo, / me hiciste re-
vivir cuando bajaba a la fosa. R.
Tañed para el Señor, fieles suyos, / celebrad el re-
cuerdo de su nombre santo; / su cólera dura un 
instante; / su bondad, de por vida; / al atarde-
cer nos visita el llanto; / por la mañana, el júbi-
lo. R.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; / Señor, so-
córreme. / Cambiaste mi luto en danzas. / Señor, 
Dios mío, te daré gracias por siempre. R.

Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (2Co 8,7.9.13-15)
Hermanos: 
Lo mismo que sobresalís en todo —en la fe, en la 
palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor 
que os hemos comunicado—, sobresalid también 
en esta obra de caridad. Pues conocéis la gracia 
de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo ri-
co, se hizo pobre por vosotros para enriquece-
ros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a 
otros, pasando vosotros estrecheces; se trata de 
igualar. 
  En este momento, vuestra abundancia remedia 
su carencia, para que la abundancia de ellos re-
medie vuestra carencia; así habrá igualdad. Como 
está escrito: «Al que recogía mucho no le sobraba; 
y al que recogía poco no le faltaba.»

  Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos (Mc 5,21-43) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca 
a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alre-
dedor, y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la 
sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó 
a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está 
en las últimas; ven, impón las manos sobre ella, pa-
ra que se cure y viva.» Se fue con él, y lo seguía mu-
cha gente que lo apretujaba.  
  Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para de-
cirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar 
más al maestro?» Jesús alcanzó a oír lo que habla-
ban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; bas-
ta que tengas fe.» No permitió que lo acompañara 
nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el herma-
no de Santiago. 
  Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encontró 
el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a 
gritos y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépi-
to y qué lloros son éstos? La niña no está muerta; 
está dormida.» Se reían de él. Pero él los echó fue-
ra a todos y, con el padre y la madre de la niña y 
sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la 
cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi» (que sig-
nifica: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se 
levantó inmediatamente y echó a andar; tenía do-
ce años. Y se quedaron fuera de sí llenos de es-
tupor. Les insistió en que nadie se enterase; y les 
dijo que dieran de comer a la niña.

DIUMENGE�XII I �DE�DURANT�L’ANY COMENTARI

Sant Marc dedica uns capítols a la convivència de 
Jesús amb els seus: els ensenya amb paràboles 
que els explica en la intimitat de la conversa. Des-
prés se’ls endú amb ell a la missió: Jesús navega 
amb ells mar enllà i domina les ones desfermades, 
perquè té el poder de Déu.

A Cafarnaüm se li presenta Jaire: «Se m’està mo-
rint la filleta. Veniu a imposar-li les mans abans no 
es mori». És urgentíssim. Però una pobra dona s’in-
terposa en el camí. Es neuleix sense remei per una 
hemorràgia que la separa de la gent, que contamina 
tots els qui toca. Si toca Jesús, el compromet. Mi-
llor que no se n’adoni... Però no sols no taca Jesús, 
sinó que en surt alliberada i neta. «La teva fe t’ha 
salvat». No m’has arrabassat gens d’energia. No és 
el meu vestit que et guareix i et fa una dona nova, 
sinó la teva fe que et salva.

Finalment, Jesús s’encara amb la mort que ha 
marcit aquella noieta de dotze anys. No s’hi val! «Déu 
no ha fet la mort, ni li agrada que l’home perdi la vi-
da. L’enveja del diable ha introduït la mort al món.»

Quin repte el de Jesús davant aquella noieta! «Tali-
ta, qum!» (Noia, alça’t). La noia s’alça i es posa a ca-
minar. Esbalaïment dels pares i dels deixebles. Jesús 
els fa tocar de peus a terra: doneu-li menjar.

Avui Jesús ens diu: Noia, home, dona, vailet, ado-
lescent, ancià: aixeca’t i camina... Però recorda que 
per caminar cal alimentar-se. Cristians que ens tro-
bem aquí, acostem-nos confiadament a Jesús. I puix 
que ens resta un llarg camí per fer, nodrim-nos amb el 
Pa de la Paraula i de l’Eucaristia.

Gràcies a Jesús la mort és un son mentre espe-
rem la resurrecció.

Jesús, resurrecció 
i vida
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats del 
cardenal Omella
De dimarts 3 a dijous 5. Reunió de la 
Conferència Episcopal Tarraconense.

Agenda
Camp de Treball Solidari per a joves en-
tre 16 i 18 anys. Càritas organitza per 
a aquest juliol, del 8 al 14, un camp 
per a joves per fomentar valors de so-
lidaritat, autoconeixement i descober-
ta de noves realitats. La trobada es 
realitzarà a Torre Baró de Sant Quirze 
de Safaja. Per a més informació i ins -
cripcions podeu trucar a: Sr. Javi Revilla 
(t. 627 119 643 - xrevilla@caritas-
bcn.org).

Llibres
Cerca de ti, Señor, de 
Alejandro Fernández 
Barrajón. Ed. Paulinas - 
Col. «Caminos Nuevos», 
44. En estas páginas 
resuena el texto y las 
notas de la canción 
«Cerca de ti, Señor», que 

 D
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AGENDA

sirven al autor para hacer unas hermo-
sas y profundas reflexiones sobre cada 
frase de la misma.

Sinfonía de humani-
dad, de Fratel Michael-
davide. Ed. Paulinas - 
Col. «Armonia», 11. En 
estas páginas se pro-
ponen las virtudes 
cardinales y teologa-
les desde una pers-
pectiva totalmente 
novedosa, como una 
sinfonía para humanizarnos a noso-
tros mismos y al mundo que nos ro-
dea.

Obituari
Mn. Joan Bernadas Torné, acs. Preve-
re de l’Arquebisbat de Barcelona, ha 
mort en la pau de Crist, a l’edat de 90 
anys, el dia 18 de juny de 2018. El Sr. 
cardenal arquebisbe, el Sr. cardenal 
arquebisbe emèrit, els Srs. bisbes au-
xiliars, els preveres i els diaques ho 
fan saber als fidels de l’Església per-
què l’encomanin a la misericòrdia del 
Senyor. La missa funeral va tenir lloc 
dilluns 25 de juny, a les 
10.15 h, a la capella de la 
residència de la Fundació 
Albà.

Esta semana comienzo con un dato 
triste que afecta a muchas familias. 
La mortalidad por accidentes de trá-
fico aumentó cerca de un 8% duran-
te el año 2017; un total de 248 per-
sonas perdieron la vida en Cataluña. 
Detrás de cada víctima hay una fa-
milia rota, unos padres o unos hijos 
que sufren, una amistad desgarrada 
y, en definitiva, mucho dolor.

La mayoría de siniestros se produ -
cen durante las vacaciones, cuando 
las carreteras se llenan de vehículos. 
Ahora que empieza el verano, tendría-
mos que ser más cívicos que nunca 
cuando vamos en coche, respetando 
las normas de tráfico y conduciendo 
con prudencia y con solidaridad res-
pecto a los demás conductores. 

Esta es la finalidad de la Jornada 
de Responsabilidad en el Tráfico que 
promueve la Iglesia católica el pri-

mer domingo de julio, en la proximi-
dad de la fiesta de San Cristóbal, pa-
trón de los automovilistas, que cele-
bramos el próximo día 10. El lema 
elegido este año está inspirado en la 
frase final del Evangelio de San Ma-
teo que Jesús resucitado dirige a sus 
discípulos en Galilea, antes de volver 
al Padre: «Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fi-
nal de los tiempos» (Mt 28,20). Esta 
afirmación nos tiene que llenar de con-
fianza y de paz. Él está con nosotros 
cada día. Él también está con noso-
tros en nuestros viajes. Por eso os in-
vito a iniciar cualquier desplaza mien-
to con una oración y a hacer una acción 
de gracias al llegar a vuestro destino. 

Este año el departamento de Pas-
toral de la Carretera, de la Comisión 
Episcopal de Migraciones de la Con-
ferencia Episcopal Española, celebra 

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

Respeto por tus hermanos
Tanto nuestra vida como la del próji-
mo pertenecen a Dios. Por eso, con-
ducir bien y con respeto es un deber 
cívico y de amor.

La vida y la salud son bienes pre-
ciosos confiados por Dios. El Cate-
cismo de la Iglesia Católica (n. 2290), 
cuando habla del respeto a la vida 
corporal, afirma que «quienes en es-
tado de embriaguez, o por afición in-
moderada de velocidad, ponen en pe-
ligro la seguridad de los demás y la 
suya propia en las carreteras, en el 
mar o en el aire, se hacen gravemen-
te culpables».

Es bueno que invoquemos la protec-
ción de san Cristóbal, pero a la vez 
conviene que seamos conductores 
(¡y peatones!) responsables y pruden-
tes. Hacer camino con Jesús nos lleva 
a respetarnos y querernos como her-
manos.
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50 años. Durante este tiempo, nos 
ha ayudado a tomar conciencia de la 
responsabilidad que tenemos cuan-
do conducimos, para que lo hagamos 
con la máxima prudencia y pensando 
en los demás.

La mayoría de accidentes de circu-
lación se deben a errores humanos: 
manipulación del móvil, velocidad ex-
cesiva, adelantamientos prohibidos, 
incumplimiento de las señales de trá-
fico, falta de descanso, consumo de 
alcohol, consumo de drogas, etc. No 
hay duda que conducir mal, impru-
dentemente o en malas condiciones 
físicas es una patente de homicida o 
de suicida.

Es evidente que cuando condu ci-
 mos no lo hacemos solos. Lo hacemos 
a la vez que otros conductores. So-
mos, pues, responsables de nues-
tra vida y también de la de los demás. 

Seguiu-nos facebook.com/EsglesiaBarcelona

www.esglesiabarcelona.cat @esglesiabcn

Sintonitzeu
Ràdio Estel: 106.6 FM
Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

Santa Tecla acull la celebració del mig milió de menús servits 
per la iniciativa del Rotary Club i l’Associació de Voluntaris 
de ”la Caixa”

ACTUALITAT

El Projecte ALPAN serveix 
500.000 àpats

Ara fa 6 anys, el juny 
de 2012, comença-
va a caminar el Pro-
jecte ALPAN. Aquesta 
acció promoguda pel 
Rotary Club, l’Ajun-
tament de Barcelona 
i l’Associació de Vo-
lun taris de ”la Caixa” 
ha donat el seu menú 
500.000. La celebra-
ció d’aquest mig milió d’àpats va tenir lloc a la parròquia de Santa Tecla, al bar-
ri de les Corts. Concretament al menjador de Cafarnaüm, un dels set centres 
socials del projecte, des d’on se serveixen entre 60 i 70 menús diaris. També 
col·laboren amb ALPAN les parròquies de Sant Eugeni Papa, Sant Joan d’Horta 
i Sant Fèlix Africà.
  Durant els parlaments, va intervenir el rector de Santa Tecla, Mn. Joan Sabé, 
content per contribuir en aquesta iniciativa conjunta «que fa present la Bona 
Nova de l’Evangeli cap els més necessitats». El representant del Rotary Club a 
Catalunya, Albert Faus, va mostrar-se satisfet per aquest mig milió d’àpats, 
resultat d’aquells hotels compromesos amb el projecte, que de manera altruista 
proporcionen el menjar, i sobretot gràcies al cop de mà dels voluntaris, «sense ells 
aquest projecte hauria estat fum», assegura Faus. S’ha dirigit a ells com aquells «he-
rois anònims que plogui o faci bon temps van a buscar el menjar als hotels per 
portar-lo als menjadors i servir-lo».


