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El secret de la felicitat
Aquests dies d’estiu he recuperat un conte pre-
ciós sobre la felicitat que voldria compartir amb 
vosaltres. És la història d’una nena que va sortir 
a fer un passeig. En el camí es va trobar amb una 
papallona, presa entre els esbarzers, que agi-
ta va les delicades ales sense aconseguir allibe-
rar-se’n.

La nena va agafar amb cura la papallona i la 
va deixar anar. Ja lliure, la papallona es va con-
vertir en una fada, que, agraïda, va dir a la nena: 
«Vull agrair-te la teva bona acció. Demana’m el 
desig que més vulguis; te’l concediré. Digues- 
me, què és el que més desitges?»

Obrint els ulls, sorpresa, la nena va dir: «Vull ser 
feliç. Digues-me quin és el camí de la felicitat». 
La fada li va xiuxiuejar a cau d’orella el secret de 
la felicitat, i va sortir volant.

Des d’aquell moment la nena va començar 
a ser una altra; sempre estava alegre. Ningú 
al poble era tan feliç com aquella nena. La gent 
va començar a interessar-se i encuriosida li pre-
guntava contínuament per què era tan feliç. Però 
la nena evadia sempre la resposta, dient que 
era un secret, el secret de la fada.

Així va arribar a velleta i seguia sent la persona 
més feliç del poble, tot i que en la seva vida, no 
van faltar les dificultats i contratemps.

Temorosos que morís i s’emportés el secret 
a la tomba, la gent del poble li insistia, més que 
mai, que revelés la fórmula de la felicitat. Per 
fi, un dia, la velleta, somrient, va accedir a com-

partir el secret. El que li va explicar la fada era 
molt senzill, però havia estat el motiu de la se-
va felicitat al llarg de tota la seva vida. 

La fada li havia dit a cau d’orella: «Encara que 
les persones semblin autosuficients… No t’ho 
creguis! Tots et necessiten». La velleta va afe-
gir que sempre havia viscut amb la seguretat 
que tots la necessitaven: «m’he donat a ells, 
i això m’ha fet feliç».

Aquest conte ens ensenya que per ser feliços 
no necessitem aconseguir grans coses ni cos-
toses adquisicions. 

Aquest relat ens mostra com ens necessitem 
els uns als altres. Que important és fer el bé i aju-
dar-nos mútuament! És bo i necessari que reco-
neguem el do que Déu ens ha donat per com-
partir-lo amb els altres. El temps de vacances 
pot ser el moment oportú per demanar a Déu 
que ens ajudi a descobrir els dons que hem re-
but. El papa Francesc ens diu: «Solament a par-
tir del do de Déu, lliurement acollit i humilment 
rebut, podem cooperar amb els nostres esfor-
ços per deixar-nos transformar més i més» (Gau -
dete et Exsultate, 56).

Benvolguts germans, l’estima entre nosaltres, 
la fraternitat entre els membres d’un mateix po-
ble, és signe i força de la comunitat cristiana. L’a-
mor de Déu ens supera infinitament; no pot ser 
comprat per nosaltres amb les nostres obres i 
solament pot ser acollit com un regal de la inicia-
tiva del seu amor.

ACTUALITAT

El Congrés Internacional de Pueri Cantores (nens 
cantaires en llatí), organitzat aquest any a Barcelo na 
per la Federació Catalana de Pueri Cantores, tindrà 
lloc de l’11 al 15 de juliol. Una celebració cultural 
mundial que reunirà 4.000 nens cantaires de més 
de 100 nacionalitats (Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Canadà, Catalunya, Espanya, França, Itàlia, Lituània, 
Polònia, Suècia i EUA), a més de 45 capellans de 
tot el món i un bisbe del Canadà. Barcelona va acollir 
l’any 1998 el Congrés i ara, 20 anys després, torna-
rà a ser la seu d’aquesta 42a edició.

Programa

Durant cinc dies se celebraran concerts en diferents 
esglésies i actes a punts emblemàtics de la ciutat. 
Dimecres 11 de juliol, a les 19.30 h, es farà l’acte 
inaugural a la plaça de l’Univers (Fira de Barcelona) 
amb un espectacle obert al públic de llum i aigua 
a la Font Màgica.

Dijous 12, durant tot el dia, s’hi duran a terme les 
misses de les nacions i la irradiació, sortida a ciutats 
fora de Barcelona. Divendres 13 serà una jornada 

molt especial amb una oració per la pau a Montserrat 
(obert al públic). El cap de setmana el punt neuràl-
gic del Congrés serà la Sagrada Família, on dissab-
te 14 tindrà lloc un concert i diumenge 15 se cele-
bra rà la missa de clausura. 

Barcelona reunirà milers 
de nens cantaires d’arreu del món
El 42è Congrés Internacional de Pueri Cantores se celebrarà de l’11 al 15 de juliol 
a espais com la Sagrada Família, Montserrat o Montjuïc.
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ENTREVISTA

ASSUMPCIÓ ROS I FLORENZA

La Casa d’Espiritualitat del Miracle (Sol-
sonès) organitza des de fa 10 anys acti-
vitats amb la voluntat d’ajudar els esta-
dants a viure l’Evangeli i a gaudir de la 
natura que envolta el Santuari. En tot 
aquest temps, moltes persones han po-
gut fer exercicis espirituals, assistir a 
audicions musicals d’obres religioses o 
fer tallers de fotografia, d’ikebana, de cui-
na i de literatura. Per tal de donar suport 
als objectius i projectes de la Casa s’ha 
creat l’Associació d’Amics de la Casa 
d’Espiritualitat del Miracle, de la qual 
és secretària l’Assumpció Ros.

Què aporta el Miracle, que atrau tantes 
persones?
El Miracle és un santuari situat en un 
espai voltat de natura i amb una llarga 
tradició religiosa. És un territori molt poc 
habitat i això li dona un caràcter tran-
quil, pacífic, on les persones podem 
integrar-nos fàcilment en el paisatge. 
Aquestes condicions, no gaire freqüents 
en el nostre món actual, tan accelerat 
i exigent, el fan atractiu.

És més fàcil connectar amb Déu en un 
espai natural?
La natura convida a endinsar-se en el 
silenci i la seva presència facilita la tro-
bada amb Déu. Al Miracle, el silenci no 
s’imposa, sinó que es fa imprescindible 
i es converteix en el millor company de 
camí. Les activitats que proposa la Ca-
sa ens ensenyen a connectar amb la 
natura i a descobrir com fer-nos amics 
del silenci que tant necessitem.

Ajuda a créixer en la fe aquest indret 
i el contacte amb els monjos?
Els testimonis de moltes persones que 
han participat en les diverses activitats 
ens parlen de moltes experiències de 
desvetllament i de retrobament amb 
la seva fe. Conviure un temps amb els 
monjos, compartint les seves pregàries, 
aprenent del seu exemple, que ofereixen 
amb generositat i saviesa en un entorn 
que convida a la pau, i portant a terme ac-
tivitats molt interessants, són, sens dub-
te, bones oportunitats per al creixement 
personal i espiritual.

Òscar Bardají i Martín

Connectar 
amb el silenci

16.  Dilluns (litúrgia hores: 3a 
setm.) [Is 1,10-17 / Sl 49 / Mt 
10,34–11.1]. Mare de Déu del 
Carme o del Carmel (s. XIII), pa-
tro na de la gent de mar. Santa 
Magdalena Albrici de Como, vg. 
agustina. 

17. � Dimarts [Is 7,1-9 / Sl 47 / 
Mt 11,20-24]. Sant Aleix, pelegrí; 
santes Justa i Rufina, vgs. i mrs.; 
santa Marcel·lina, vg., germana 
de sant Ambròs; sant Lleó IV, pa-
pa (847-855); beates Anneta Pel-
ràs, Teresa de Sant Agustí i com-
panyes, vgs. carmelitanes i mrs.

18. � Dimecres [Is 10,5-7,13-16 / 
Sl 93 / Mt 11,25-27]. Sant Frede-
ric, bisbe d’Utrecht i mr.; santa 
Marina, vg. i mr.; santa Simforosa 
i els seus 7 fills, mrs.

19. � Dijous [Is 26,7-9.12.16-19 / 
Sl 101 / Mt 11,28-30]. Santa Àu-
rea, vg. i mr. a Sevilla; sant Sím-
mac, papa (sard, 498-514); beat 
Pere de Cadireta, dominicà, de 
Moià.

20. � Divendres [Is 38,1-6.21-
22.7-8 / Sl 38 / Mt 12,1-8]. Sant 
Elies, profeta (s. IX aC); sant Tor-
laci, bisbe; sants Pau i Sisenand, 
diaques i mrs. a Còrdova; santa 
Margarida, vg. i mr.; santa Libera-
ta, vg. i mr.

21. � Dissabte [Mi 2,1-5 / Sl 
10 / Mt 12,14-21]. Sant Llorenç 
de Bríndisi (1559-1619), prev. ca-
putxí i doctor de l’Església. Sant 
Daniel, profeta (s. VII-VI aC); san-
ta Pràxedes, vg.

22. � Diumenge vinent, XVI de 
durant l’any (lit. hores: 4a setm.) 
[Jr 23,1-6 / Sl 22 / Ef 2,3-18 / Mc 
6,30-34]. Santa Maria Magdale-
na (de Magdala), 
deixebla de Jesús. 
Sant Teòfil, pretor 
romà mr.; sant Me-
nelau, abat.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Coincidint amb una estada temporal per 
estudis que es perllongà dos anys, 
un sacerdot sud-americà acompanyà un 
grup de monitors d’un centre d’esplai. 
Integrat en la dinàmica i en les activi-
tats, també en el grup d’educadors, era 
sempre proper i disponible personal-
ment o mitjançant les xarxes socials. 
Acabada l’estada, s’acomiadà d’ells 
amb una carta en la qual abordava un 
seguit d’aspectes: «He anat descobrint 
que molts de vosaltres heu participat 
en les activitats del centre d’esplai des 
que éreu infants i que feu realitat la fra-
se evangèlica “De franc ho heu rebut, 
doneu-ho també de franc” (Mt 10,8). 
Continueu fent-ho amb generositat i es-
perit de servei des de l’amor.»

La potenciació de la pregària perso-
nal i de grup ha estat una fita important 
per al consiliari: «Valoro molt la pregà-
ria dels monitors que precedeix l’acti-
vitat de cada dissabte. És un espai de 
qualitat espiritual que s’ha de cuidar i 
protegir. Tingueu cura, també, de la pre-
gària trimestral llarga i del dia de recés 
de Quaresma, treballeu-hi explícita-
ment la figura de Jesús de Natzaret mit-
jançant els evangelis, aprofundiu-hi. La 
resta, deixeu-ho a l’acció de l’Esperit i a 
allò que mogui en el cor de cadascú. Són 
experiències que obren a un mateix, 

Un comiat esperançador
als altres, a la natura i al món i afavorei-
xen la trobada amb Déu. Partiu del fet 
que el Pare de nostre senyor Jesucrist 
convé descobrir-lo i experimentar-lo 
com a alliberador, com el Déu que alli-
bera Israel dels egipcis». No hi falta una 
reflexió i un consell: «Alguns dels vostres 
companys monitors no són explícita-
ment creients. Els creients procureu, 
sense perdre especificitat, que se sen-
tin còmodes entre vosaltres i fraternal-
ment acollits. Mostreu-los l’horitzó de 
vida que Jesús proposa. Molts no tenen 
conflicte amb Ell, el que sí que hi ha és 
desconeixement, ignorància i descon-
nexió. Aneu a les fonts, parleu de Je-
sús des de l’Evangeli. Treballar la per-
sona de Jesús, qui és, els seus hàbits 
de silenci i pregària, per allò que tot el 
que demaneu en nom meu, Ell us ho con-
cedirà. Apropar els companys a Jesús 
com en el camí d’Emaús: «Jesús mateix 
se’ls va acostar i es posà a caminar amb 
ells» (Lc 24,13-25). 

Les relacions personals han creat 
lligams. El rerefons és un acompanya-
ment efectiu propiciat per la seva dispo-
nibilitat: «Us agraeixo les estones de 
conversa personal. M’heu donat la pos-
sibilitat d’acompanyar-vos i de sentir- 
me acompanyat. M’heu conegut i us he 
conegut.»

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

« Si nos aguarda la nada… 
se acabó la justicia»
Senancour, escritor francés, nos 
dejó la célebre frase: «¡Si sólo nos 
aguarda la nada… se acabó la 
justicia!»
•  Si después de una vida de do-

lor, de sufrimiento causado in-
justamente por otros, se creen 
que todo se convertirá en ceni-
za, en nada…, entonces, no ha-
brá justicia para el inocente.

•  Si no existe una última instancia 
de justicia, ¿dónde estará la ver-
dadera justicia que toda men-
te y corazón humano espe ran?

•  Si no hay razón alguna, ante 
tanta sinrazón, para intereses 
egoístas...

•  Sin honestidad plena, ante la 
mentira, el engaño, la injuria, 
la falsedad, el poder... hacia el 
débil, el enfermo y el proscrito...

•  Si no hay una verdad absoluta, 
¿dónde estará la razón, la re-

compensa, para los vejados, 
ajusticiados injustamente por 
el poderoso de turno?

•  Si no hay un tribunal fehaciente, 
que dé fe de algo, de manera 
indudable e infalible, ¿dónde 
quedará el derecho, la verdad? 
¿Quién «pagará a cada uno por 
sus obras de bien» o por el mal 
hecho de destrucción y muerte, 
a vidas indefensas, inocentes? 

Jesucristo, justicia y fuerza de 
Dios, tal como dice Pablo (1Cor 
2,5): «Nuestra fe no está en la sa-
biduría de hombres, sino en la fuer-
za —en la justicia— de Dios.»

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA

Mn. Josep M. Alimbau Argila
Medalla de Plata del Instituto de 

Teología Espiritual, hermanado con 
el Teresianum de Roma, por sus 50 

años en el Full Dominical
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EIX����ELS�JOVES

PLA PASTORAL DIOCESÀ
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«Vine, 
segueix-me...»

(Mc 10,21)

Joventut
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MATERIAL�DE�DIFUSIÓ�DEL�NOU�PLA�PASTORAL�DIOCESÀ�
EIX����ELS�JOVES

La joventut és on es manifesta de manera més real 
el canvi d’època que estem vivint. 

Per acompanyar els joves en un camí de vida esperançat i feliç és 
fonamental dedicar-hi el màxim de persones, recursos i creativitat.

CONSUMISME

PODER

ESTATUS

En una societat dominada 
per falsos valors, com el consumisme, 
i amb uns alts nivells d’atur juvenil,

és més necessari que mai 
fer arribar als joves la crida de Jesús. 

Cal apropar-se personalment als joves, amb el cap i amb el cor,
des de les escoles, universitats, parròquies i mitjans de comunicació. 

Escoles

Universitats

Parròquies

Mitjans de comunicació

“Vine, segueix-me...” 
(Mc 10,21)

La resta de materials de difusió del nou Pla pastoral estan disponibles al web diocesà: 

En català: https://www.esglesiabarcelona.cat/sortim-pla-pastoral/ En castellà: https://www.esglesiabarcelona.cat/es/salgamos-plan-pastoral/
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Lectura de la profecia d’Amós (Am 7,12-15)

En aquells dies, Amasies, sacerdot de Bet-El, digué a 
Amós: «Vident, vés-te’n d’aquí. Fuig al país de Judà. 
Menja-hi el teu pa i fes-hi de profeta, però aquí, a Bet-El, 
guarda’t de tornar-hi a fer de profeta, que això és un san-
tuari del rei, un temple de l’estat». Amós li respongué: «Jo 
no sóc profeta, ni he estat mai de cap comunitat de pro-
fetes. Jo sóc pastor, i sé fer madurar el fruit dels sicò mors, 
però el mateix Senyor m’ha pres de darrera els ramats, 
i m’ha dit: “Vés a profetitzar a Israel, el meu poble”». 

Salm responsorial (84)

R.  Senyor, feu-nos veure el vostre amor i doneu-nos la 
vostra salvació.

Jo escolto què diu el Senyor: / Déu anuncia la pau al 
seu poble. / El Senyor és a prop per salvar els seus 
fidels, / i la seva glòria habitarà al nostre país. R.

La fidelitat i l’amor es trobaran, / s’abraçaran la bon-
dat i la pau; / la fidelitat germinarà de la terra, / i la 
bondat mirarà des del cel. R.

El Senyor donarà la pluja, / i la nostra terra donarà el 
seu fruit. / La bondat anirà al seu davant, / i la pau 
li seguirà les petjades. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians d’Efes (Ef 1,3-14)

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, 
que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benedic-
cions espirituals dalt del cel; ens elegí en ell abans de 
crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als 
seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Je-
sucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lloan-
ça a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el 
seu Estimat. En ell hem estat rescatats amb el preu de 
la seva sang. Les nostres culpes han estat perdonades. 
La riquesa dels favors de Déu s’ha desbordat en nos -
altres. Ell ens ha concedit tota aquesta saviesa i pene-
tració que tenim. Ens ha fet conèixer el secret de la deci-
sió benèvola que havia pres en ell mateix, per executar-la 
quan els temps fossin madurs: ha volgut unir en el Crist 
tot el món, tant el del cel com el de la terra.
  En ell, hem rebut la nostra part en l’herència. Ens hi 
havia destinat el designi d’aquell qui tot ho duu a terme 
d’acord amb la decisió de la seva voluntat. Volia que 
fóssim lloança de la seva grandesa, nosaltres que des 
del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. 
Vosaltres vau escoltar l’anunci de la veritat, la Bona 
Nova de la vostra salvació i, després d’escoltar-la i de 
creure-hi, també vosaltres, en el Crist, heu estat marcats 
amb l’Esperit Sant promès. Aquesta és la penyora de 
l’heretat que Déu ens té reservada, quan ens rescata-
rà plenament com a possessió seva personal. Alesho-
res serem lloança de la seva grandesa.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 6,7-13)

En aquell temps, Jesús cridà els dotze i començà d’en-
viar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els espe-
rits malignes i els recomanà que, fora del bastó, no 
prenguessin res per al camí: ni pa, ni sarró, ni diners, 
ni un altre vestit, i només les sandàlies per calçat. I els 
deia: «A la primera casa on us allotgeu, quedeu-vos-hi 
fins que marxeu d’aquell lloc. Si en un lloc no us vo-
len rebre ni escoltar, a l’hora de sortir-ne, espolseu- 
vos la terra de sota els peus, com una acusació contra 
ells». 
  Els dotze se’n van anar i predicaven a la gent que es 
convertissin. Treien molts dimonis i ungien amb oli molts 
malalts, que es posaven bons.

Lectura de la profecía de Amós (Am 7,12-15)

En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a 
Amós: «Vidente: vete, huye al territorio de Judá. Allí po-
drás ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero en Betel 
no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey 
y la casa del reino». 
  Pero Amós respondió a Amasías: «Yo no soy profe-
ta ni hijo. Yo era un pastor y un cultivador de sicomo-
ros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: 
“Ve, profetiza a mi pueblo de Israel”.»

Salmo reponsorial (84)

R.  Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu sal -
vación. 

Voy a escuchar lo que decía el Señor: / «Dios anuncia 
la paz / a su pueblo y a sus amigos». / La salvación 
está cerca de los que lo temen, / y la gloria habitará 
en su tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, / la justi-
cia y la paz se besan; / la fidelidad brota de la tierra, / 
y la justicia mira desde el cielo. R.

El Señor nos dará la lluvia, / y nuestra tierra dará su 
fruto. / La justicia marchará ante él, / y sus pasos se-
ñalarán el camino. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios (Ef 1,3-14)

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de 
bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en 
Cristo antes de la fundación del mundo para que fué-
semos santos e intachables ante él por el amor. Él 
nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el 
beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la 
alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosa-
mente nos ha concedido en el Amado. En él, por su 
sangre, tenemos la redención, el perdón de los peca-
dos, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabi-
duría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dán-
donos a conocer el misterio de su voluntad: el plan 
que había proyectado realizar por Cristo, en la plenitud 
de los tiempos: recapitular en Cristo todas las cosas 
del cielo y de la tierra. 
  En Él hemos heredado también los que ya estába-
mos destinados por decisión del que lo hace todo 
según su voluntad, para que seamos alabanza de 
su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. 
En él también vosotros, después de haber escucha-
do la palabra de la verdad —el evangelio de vuestra 
salvación—, creyendo en él habéis sido mar ca dos 
con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la 
prenda de nuestra herencia, mientras llega la reden-
ción del pueblo de su propiedad, para alabanza de su 
gloria.

  Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos (Mc 6,7-13)

En aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue en-
viando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los 
espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el 
camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, 
ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pe-
ro no una túnica de repuesto. Y decía: «Quedaos en 
la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel 
sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al mar-
charos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio 
contra ellos». 
  Ellos salieron a predicar la conversión, echaban mu-
chos demonios, ungían con aceite a muchos enfer-
mos y los curaban. 

DIUMENGE�XV�DE�DURANT�L’ANY COMENTARI

Convivint amb Jesús, els Dotze han après 
què vol dir el Regnat de Déu. N’han compar-
tit amb ell èxits i fracassos i ara els envia. 
Els envia de dos en dos, en comunitat. Així 
conversen, s’ajuden i el seu testimoni té més 
força.

Els dona poder sobre tot allò que deshu-
manitza com ara els esperits malignes, és a 
dir, tot aquell munt de pensaments, d’idees, 
d’aspiracions, de somnis, que destrueixen la 
persona. Han de reestructurar les persones 
perquè siguin lliures i capaces de pensar, de-
cidir i ser a la llum de l’evangeli.

Han d’anar lleugers d’equipatge: res que 
pugui amagar o entelar el missatge. Una po-
bresa que allibera i que no només sap donar, 
sinó que també sap acceptar agraïda l’aco-
lliment dels pobres.

Itinerància: sempre en camí cap allà on 
l’Esperit els meni. Si no us volen aquí, aneu-
vos-en cap a una altra banda: hi ha molta ter-
ra esperant la bona sembrada...

Amb un únic instrument: la Paraula. Una 
paraula eficaç i suau a la manera de l’oli que 
ungeix, amoroseix, perfuma. I fa llum. Em-
bolcallada de senzillesa i generositat, ca-
paç d’estar-se de tot allò que no és abso-
lu tament indispensable. Una Paraula que 
palesa les preferències de Déu: humanitzar i 
guarir.

En tot allò que els Dotze fan i diuen, en la 
manera de ser i de viure anuncien la proximi-
tat del regne de Déu. Aquest regne realitza 
l’ideal de Déu que abans que el món fos món, 
ja ens havia escollit en Crist perquè fóssim el 
seu poble, sants i irreprotxables davant d’Ell. 
Som Fills seus. Ens ha perdonat i ens permet 
que ens moguem com a fills a casa seva, 
amb la llibertat dels ocells i amb la simplici-
tat de les flors boscanes.

Lleugers 
d’equipatge
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats del 
cardenal Omella
Dilluns 16 (19 h). Eucaristia en la festa 
del Carme.

Diumenge 22 (13 h). Confirmacions a 
la parròquia de la Mare de Déu de Nú-
 ria.

Actes
Setmana de pregària a Arbúcies. Els 
serveis de la Renovació Carismàtica Ca-
tòlica en l’Esperit a Catalunya (RCCeE) 
organitzen aquesta setmana uns dies 
de silenci, pregària i germanor. Serà del 
13 al 17 d’agost al Casal de Pau (a 3 km 
d’Arbúcies) amb el P. Josep M. Massa-
na, OFM. El lema d’enguany: «Jo faig
que tot sigui nou» (Ap 21,5-6). Per a més 
informació: Maria Artigas (t. 669 130 
010) i Ricard Martínez ( t. 618 293 
992).

In memoriam
Mn. Joan Lluís Cardona 
Quevedo. Morí a la Resi-
dència Sacerdotal Sant 
Josep Oriol el passat 27 
de juny. Tenia 89 anys i 
66 anys d’exercici del mi-
nisteri sacerdotal. Fou ordenat prevere 
l’any 1952, durant el Congrés Eucarís-

 D
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AGENDA

tic Internacional celebrat aquell any a 
Barcelona. Dedicat al ministeri parro-
quial, va servir les següents comunitats: 
com a vicari les de Sant Antoni de Pà-
dua i de Sant Tomàs d’Aquino, a Bar-
celona, i com a rector les de Cabrera 
d’Igualada, Montornès i tres parròquies 
de la nostra ciutat: Sant Lluís Gonza-
ga, Sant Francesc d’Assís al Poblenou, 
i Sant Isidor fins a la seva jubilació. Des-
cansi en la pau de Crist aquest sacer-
dot que ha estat un gran exemple de 
bondat de cor.

Mn. Antoni Martínez Trilla. Morí en la 
pau de Crist el passat 30 de juny, a 
la Residència Sacerdotal Sant Josep 
Oriol. En aquesta mateixa residència es 
va celebrar la missa exequial el diumen-
ge 1 de juliol, presidida pel cardenal 
emèrit Lluís Martínez Sistach i concele-
brada pel bisbe de Solsona, Xavier No-
vell, i els mossens de la casa. Nascut 
l’any 1937, va ser ordenat sacerdot 
l’any 1960, dedicant tota la seva vida 
parroquial primer a Solsona i, poste-
riorment, a la diòcesi de Barcelona. 
Els seus darrers anys de servei pasto-
ral va estar adscrit a les parròquies de 
Sant Ildefons i del Sant Crist de Barce-
lona. 

P. Salvador Freixes Jane. Morí el 30 de 
juny a la seva residència de Mataró. 
Nat l’any 1930, fou ordenat sacerdot 
l’any 1955. Era religiós escolapi. Va 
exercir càrrecs pastorals a les parrò -
quies de Sant Just Desvern, Santa Mag-
dalena, Sant Genís de Torroella, Santa 
Creu de Cambrils i adscrit a Sant Andreu 
de Llavaneres. Les exèquies varen te-

nir lloc el dilluns 2 de juliol a l’església 
de Santa Anna de Mataró, presidida pel 
pare provincial dels escolapis a Cata-
lunya, Eduard Pini, que va concelebrar 

amb una vintena de preve-
res, entre els quals Mn. Se-
gimon Garcia, vicari episco-
pal de Mataró.

Estos días de verano he recuperado 
un cuento precioso sobre la felicidad 
que quisiera compartir con vosotros. 
Es la historia de una niña que salió 
a dar un paseo. En su camino se en-
contró con una mariposa, prendida 
entre las zarzas y agitando sus deli-
cadas alas sin conseguir liberarse.

La niña cogió con todo cuidado a la 
mariposa y la soltó. Ya libre, la maripo-
sa se convirtió en un hada que, agrade-
cida, le dijo a la niña: «Quiero agra-
decerte tu buena acción. Pídeme el 
deseo que más quieras; te lo concede-
ré. Dime, ¿qué es lo que más ansías?»

Abriendo los ojos, sorprendida, la 
niña dijo: «Quiero ser feliz. Dime cuál 
es el camino de la felicidad». El ha-

da le susurró al oído el secreto de 
la felicidad, y salió volando.

Desde ese momento la niña em-
pezó a ser otra; siempre estaba ale-
gre. Nadie en el pueblo era tan feliz 
como aquella niña. La gente empe-
zó a interesarse, y curiosa le pregun-
taba continuamente por qué era tan 
feliz. Pero la niña evadía siempre la 
respuesta, diciendo que era un se-
creto, el secreto del hada.

Así llegó a anciana y seguía sien-
do la persona más feliz del pueblo; 
una viejecita realmente feliz; y eso 
que en su vida, no faltaron las difi-
cultades y contratiempos.

Temerosos de que muriera y se lle-
vara el secreto a la tumba, la gente 
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El secreto de la felicidad
gros ni costosas adquisiciones. Este 
relato nos recuerda cómo nos necesi-
tamos los unos a los otros. ¡Qué im-
portante es hacer el bien y ayudarnos 
mutuamente! Es bueno y necesario 
que reconozcamos el don que Dios 
nos ha dado para compartirlo con los 
demás. El tiempo de vacaciones pue-
de ser el momento oportuno para pe-
dir a Dios que nos ayude a descubrir 
los dones que hemos recibido. El pa-
pa Francisco nos dice: «Solamente a 
partir del don de Dios, libremente aco-
gido y humildemente recibido, pode-
mos cooperar con nuestros esfuerzos 
para dejarnos transformar más y más» 
(Gaudete et Exsultate, 56).

Queridos hermanos, el amor en-
tre nosotros, la fraternidad entre los 
miembros de un mismo pueblo, es 
signo y fuerza de la comunidad cris-
tiana. El amor de Dios nos supera in-
finitamente, no puede ser comprado 
por nosotros con nuestras obras y só-
lo puede ser acogido como un regalo 
iniciativa de su amor.
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del pueblo le insistía, más que nunca, 
en que revelara la fórmula de la feli-
cidad. Al fin, un día, la viejecita, son-
riendo, accedió a descubrirla. Y di-
jo que lo que contó el hada era muy 
sencillo; pero que para ella había si-
do, a lo largo de toda su vida, el se-
creto de su felicidad. 

El hada le había susurrado al oído: 
«Aunque las personas parezcan au-
tosuficientes… ¡No lo creas! Todos 
te necesitan». La viejecita añadió 
que siempre había vivido con la se-
guridad de que todos necesitaban de 
ella: «me he dado a ellos, y eso me 
ha hecho feliz».

Este cuento nos enseña que para 
ser feliz no necesitamos grandes lo-

Seguiu-nos facebook.com/EsglesiaBarcelona

www.esglesiabarcelona.cat @esglesiabcn
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La construcció de la Sagrada Família avança. 
La darrera passa ha estat la instal·lació de la 
Creu Gloriosa, que Gaudí ja va incloure en els 
primers croquis, dissenyats el 1892. Es trac-
ta d’una creu triomfal, de 7,5 metres d’alt 
i 4,25 d’ample, instal·lada al pòrtic superior 
de la façana de la Passió. Simbòlicament, 
aquesta creu de roca massissa senyala Crist 
ressuscitat, fent èmfasi en la victòria sobre la mort de l’ascensió de Crist.
  Durant una hora i mitja, el tram de carrer que dona a la façana de la Passió, 
entre el carrer Provença i Mallorca, va quedar tallat a causa de les dimensions 
de la grua. Sens dubte «un veritable repte», tal com argumentaven els respon-
sables de la Sagrada Família. 
  Posteriorment es van instal·lar tres àngels situats als peus de la Creu. Ubi-
cats en la posició de veneració creen una transició entre les línies inclinades i la 
Creu que fa d’element vertical. Les línies guanyen pendent de manera succes-
siva, jugant amb la simbologia del temple, assenyalant cap al Crist ressuscitat 
superior. Tal com explica l’arquitecte del Departament de Projectes de la Sagra-
da Família, Xisco Llabrés, es tracta d’una creu triomfal, és a dir, és nua sense 
Jesús crucificat, el que «simbolitza com la Creu passa de ser un instrument de 
tortura a un instrument d’amor i de caritat».

© de les fotografies: Fundació Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família. 
Tots els drets reservats. Autor de les fotografies: Pep Daudé.

ACTUALITAT

La Sagrada Família 
instal·la la Creu Gloriosa
La basílica col·loca a la façana de la Passió 
la creu triomfal que simbolitza la victòria 
de Crist sobre la mort


