
full DOMINICAL
8 de juliol de 2018
esglesiabarcelona.cat
Aportació voluntària: 0,30 Ð

N.27
ANY LXXX

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

Una nova economia és possible
Fa uns mesos un periodista va preguntar al carde-
nal Lluís F. Ladaria com se sentia ocupant la respon-
sabilitat de prefecte de la Congregació per a la Doc-
trina de la Fe, càrrec que havia ocupat el carde nal 
Ratzinger, i el jesuïta mallorquí va respondre que ell 
només era «un modest professor de la Universitat 
Gregoriana, mentre que el cardenal Ratzinger era l’au-
tor d’un cos doctrinal i teològic mundialment recone-
gut». Doncs bé, aquest «modest professor» —que, per 
cert, va pronunciar una profunda lliçó de teologia en 
l’acte del 50 aniversari de la Facultat de Teologia de 
Catalunya— ha tingut el coratge d’atrevir-se no només 
a denunciar les injustícies financeres, que van pro-
vocar l’última crisi econòmica, que tant mal ha cau-
sat i segueix causant a tanta gent; sinó també a oferir 
algunes mesures de regulació del sistema finan-
cer, que promoguin més benestar a tots els ciutadans 
i ciutadanes del món.

En efecte, el 17 de maig de 2018 el cardenal Lluís 
F. Ladaria i el cardenal Peter Turkson, prefecte del Di-
casteri per al Servei del Desenvolupament Humà Inte-
gral, presentaven als mitjans de comunicació un docu-
ment de l’Església titulat: «Oeconomicae et pecuniariae 
quaestiones. Consideracions per a un discerniment ètic 
sobre alguns aspectes de l’actual sistema economi-
cofinancer». Aquest document és la proposta de l’Es-
glésia per a una nova economia financera que redun-
di en benefici de tots i no només d’uns quants. 

Precisament, uns dies després, es publicava un in-
forme del Banc d’Espanya, «La desigualtat de la ren-
da, el consum i la riquesa a Espanya», en què s’abor-

da com ha afectat la crisi econòmica la renda i la rique-
sa de les famílies. Aquest informe conclou que la des -
igualtat va créixer de manera significativa durant la 
crisi, de manera que el 10% dels espanyols més rics 
han passat d’acumular el 44% de la riquesa a acumu-
lar-ne el 53%. 

Aquest no és un fet exclusiu d’Espanya, sinó que 
el tema de la desigualtat té una dimensió mundial. El 
document pontifici identifica les causes que han con-
duït a aquesta situació i mostra alguns aspectes del 
sistema financer actual que segueixen accentuant la 
desigualtat. Afortunadament, no es queda en la de-

núncia, sinó que proposa algunes mesures de polí-
tica fiscal i financera que facin possible la correcció 
d’aquest creixent desequilibri. 

Per a l’Església és un deure clamar per una ètica 
dels intercanvis econòmics i financers, perquè s’hi 
juga el futur no només dels més pobres, sinó també 
de la classe mitjana. L’Església no pot mai oblidar- se 
d’ells, sobretot tenint en compte que representen la 
gran majoria de la població mundial. El document re-
coneix que «el benestar econòmic global ha augmen-
tat en la segona meitat del segle XX en una mesura i ra-
pidesa mai abans experimentades, però al mateix 
temps han augmentat les desigualtats entre els dife -
rents països i dins d’aquests. El nombre de persones 
que viuen en pobresa extrema segueix sent enorme».

Per tot això, l’Església s’atreveix a proposar «una 
ètica de certs aspectes de la intermediació financera, 
perquè aquesta, desvinculada dels fonaments antro-
pològics i morals apropiats, no només ha produït in-
justícies i abusos evidents, sinó que s’ha demostrat 
també capaç de crear crisis sistèmiques a tot el món». 

Benvolguts germans i germanes, prego a Déu que 
aquest document pontifici capti l’interès dels agents 
econòmics, polítics i socials que incideixen en la mar-
xa del sistema financer de l’economia mundial. Que 
la seva lectura atenta porti a un debat a nivell mundial 
que es concreti en la presa de decisions que asse-
gurin una distribució digna i honrada de la riquesa, 
que eviti el sofriment de tantes persones i els possi-
bles conflictes socials que aquesta situació pugui pro-
vocar.

ACTUALITAT

Aquest es el lema d’enguany de l’Apostolat del Mar 
amb motiu de la festa de la seva patrona, la Mare de 
Déu del Carme.

La gent de mar necessita que la tinguin en compte.
Quan un vaixell arriba a port, els tripulants desit gen 

que se’ls consideri com a persones, que es respec-
ti el seu descans, que se’ls faciliti la comunicació amb 
les seves famílies, transport per poder accedir a la ciu-
tat i, en general, el recolzament necessari per satis fer 
les seves necessitats personals, socials i laborals.

Els tripulants dels vaixells de creuer treballen du-
rament intentant que els passatgers puguin gaudir 
del seu viatge. Els seus espais de lleure són reduïts, 
molts d’ells han de compartir cambrot, amb la conse -
güent pèrdua d’intimitat, el ritme de treball és molt alt 
i, malgrat tot, han de mostrar sempre el millor dels som-

riures. Ells són bons professionals i s’esforcen però 
un gest, unes paraules d’agraïment i reconeixement 
són molt valorades. 

Els pescadors surten a la mar quan encara és de 
nit i desenvolupen una tasca perillosa i molt condicio-
nada pel temps i les circumstàncies de la pesca. Ells 
també volen que aquesta societat, que gaudeix del 
fruit del seu esforç, reconegui una mica més la seva 
feina.

La gent de mar sol tenir una sensibilitat espiritual. 
Uns són creients i uns altres no, però són molt recep-
tius a qualsevol gest d’atenció i ho agraeixen quan 
l’Església parla d’ells o els té en compte.

La Mare de Déu del Carme està especialment pre-
sent a les seves vides; pot ser una imatge a bord o tal 
vegada una medalla penjada del coll, però sempre, 

d’una o altra manera, en el seu cor hi ha una pregària: 
Mare de Déu, recorda’t de nosaltres!

Ricard Rodríguez-Martos
Director de l’Apostolat del Mar 

«Stella Maris»

La gent de mar reclama la nostra atenció
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ENTREVISTA

LAURA MOR

Les periodistes Laura Mor i Glòria Bar-
rete han estat guardonades amb el pri-
mer Premi Bisbe Joan Carrera, apartat 
«Joventut, fe i discerniment vocacio nal», 
arran del monogràfic Joves i Església, 
publicat al portal d’informació Catalu-
nya Religió, que s’emmarca en el pro-
per Sínode de Bisbes sobre «Els joves, 
la fe i el discerniment vocacional». La 
periodista i editora Laura Mor col·labo-
ra amb Catalunya Religió, en el progra-
ma Signes dels Temps (TV3) i amb el 
Centre Sant Jaume de Badalona.

Què representa guanyar un premi com 
aquest?
Una bonica sorpresa. El bisbe Carrera 
tenia un estil proper; va ser un comuni-
cador nat, que va marcar en positiu una 
colla de companys, també de professió. 
Són persones honestes que, tant la Glò-
ria com jo, ens estimem i apreciem. 
És curiós com l’amistat entre tercers 
aconsegueix transmetre amb tanta for-
ça el valor del compromís.

Per què el llenguatge és clau a l’hora 
d’evangelitzar els joves?
Fa uns anys, una colla de joves del Po-
blenou vam fundar una revista de pen-
sament cristià per a joves. La nostra 
obsessió sempre era la mateixa: el llen-
guatge. Amb el temps he confirmat com 
n’és d’important. Les paraules mostren 
un tarannà de vida o l’oculten. Podem 
parlar de la fe amb transparència i na-
turalitat o encriptar-la per a uns quants 
privilegiats. Però al final els joves bus-
quen que siguis coherent. I són molt hà-
bils detectant les veritats a mitges.

Com valores la feina de periodista del 
món religiós? 
La meva feina és un regal. Es tracta de 
mirar allà on la societat col·loca els fo-
naments: el sentit de la vida. Quan t’a-
dones que hi ha un sentit compartit, tot 
és possible. Cada dia tracto amb perso-
nes molt diferents i tinc la sort de topar 
amb gent que ha fet opcions de vida 
molt fermes, perfils molt ben travats.

Òscar Bardají i Martín

La feina 
com a regal

9. � Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Os 2,14.15b-16.19-20 / Sl 144 / 
Mt 9,18-26]. Mare de Déu Reina 
de la Pau. Sant Zenó o Zenon, mr.; 
sant Joan de Colònia, prev. domi-
nicà i mr.; sant Teodoric Balat, mr.; 
beata Joana Scopelli, vg. carme-
litana. 

10. � Dimarts [Os 8,4-7.11-13 / 
Sl 113 / Mt 9,32-38]. Sant Cristò-
for o Cristòfol, mr., patró dels auto-
mobilistes; santa Verònica Giu-
liani, vg. caputxina; santa Amèlia, 
viuda; sant Ascani, mr.; beats 
Carmel Boltà, prev., i Francesc 
Pinazo, franciscans i mrs. a Da-
masc. 

11.  Dimecres [Pr 2,1-9 / Sl 
33 / Mt 19,27-29]. Sant Benet 
(†547), abat, patriarca dels mon-
jos d’Occident, copatró d’Euro-
pa (1964) i patró dels arxivers, 
bi bliotecaris i documentalistes. 
Sant Pius I, papa (140-155) i mr.; 
santa Olga, reina.

12. � Dijous [Os 11,1b.3-4.8c-9 / 
Sl 79 / Mt 10,7-15]. Sant Joan 
Gualbert, abat; sant Abundi, prev. 
i mr. a Còrdova (854); sant Igna-
si Delgado, bisbe i mr.; sant Jo-
sep Fernández, prev. i mr.; santa 
Marciana, vg. i mr.

13. � Divendres [Os 14,2-10 / 
Sl 50 / Mt 10,16-23]. Sant Enric 
(†1024), emperador germànic; 
sant Eusebi de Cartago, bisbe; 
santa Teresa de Jesús dels An-
des, vg. carmelitana xilena; san-
ta Sara, vg.

14. � Dissabte [Is 6,1-8 / Sl 92 / 
Mt 10,24-33]. Sant Camil de Lel -
lis (1550-1614), prev., fund. Ser-
vents dels Malalts a Roma (MI, 
1582), patró dels malalts i els in-
fermers. Sant Francesc Solano, 
prev. franciscà, de Montilla, mis-
sioner al Perú; santa Adela, viuda; 
beat Gaspar Bono, prev. mínim, 
de València.

15. � Diumenge vinent, XV de 
durant l’any (lit. hores: 3a setm.) 
[Am 7,12-15 / Sl 84 / Ef 1,3-
14 / Mc 6,7-13]. Sant Bonaven -
tura (1218-1274), bisbe d’Alba no 
i doctor de l’Església, carde nal 
(franciscà). Sant 
Antíoc, metge mr.; 
sant Pompili-Maria 
Pirrotti, prev. es-
colapi.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

El arte de la paz

En un comunicado de abril de la Ofici -
na de Prensa de la Santa Sede, se nos 
pedía que acompañáramos con la 
oración una jornada de reflexión y de 
oración del Papa convocada para ayer 
7 de julio. 
  El Papa, desplazado a Bari, ventana 
hacia Oriente que custodia las reliquias 
de san Nicolás, para reflexionar y orar, 
junto con los jefes de iglesias y comuni-
dades cristianas de la región, sobre la 
dramática situación en el Medio Orien-
te que aflige a tantos hermanos y her-
manas en la fe. 

Es el Señor quien nos convoca: «Feli-
ces los que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 
5,9); tarea urgente, necesaria cotidia-
na. 

¿Cómo ser artesanos, constructo-
res, difusores de paz? El papa Fran-
cisco afirma, hablando de la santidad, 
que «construir la paz es un arte que re-
quiere serenidad, creatividad, sensibi-
lidad y destreza». Esta habilidad, apo-
yados en la fuerza del Señor, requiere 
de toda nuestra persona. Sabemos, se 
nos dice, que además de sufrir el con-
flicto que nos acecha, se requiere «re-
solverlo y transformarlo en el eslabón 
de un nuevo proceso» (GE, 89).

Con Benedicto XVI, que nos habló de 
la paz como don y tarea, rogamos «que 
María nos enseñe en su Hijo el camino 
de la paz, e ilumine nuestros ojos para 
que sepan reconocer su Rostro en el 
rostro de cada persona humana, cora-
zón de la paz».

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

Un altre diumenge de primeres comu-
nions: «Deixeu que els infants vinguin 
a mi» (Mc 10,13). Aquesta vegada, a la 
parròquia d’una població petita. Fa uns 
anys que no se n’hi celebraven. Eren 
pocs infants i anaven a preparar-se i a 
participar de l’eucaristia, per primera 
vegada, a les poblacions veïnes. Avui, 
però, a l’església parroquial faran la pri-
mera comunió quatre infants. Al banc 
del costat, n’hi ha nou més que la faran 
l’any vinent, si Déu vol. A l’església de 
pedres mil·lenàries, l’ambient és d’ale-
gria, especialment entre els més grans 
del poble. 

Què ha provocat aquest canvi? Un 
grup de matrimonis amb fills petits o jo-
venets, alguns vinguts de la gran ciu-
tat, s’han implicat força en la vida par-
roquial. Els laics i les laiques han agafat 
consciència del seu paper: la comuni-
tat la fem tots, cadascú des dels seus 
carismes, des dels dons que ha rebut 
del Senyor. A més, el creixement dels 
fills en la fe és una ineludible responsa-
bilitat dels pares. Dues mares, doncs, 
aplegaren els infants en edat de prepa-
rar-se per a la primera comunió tot reu-
nint-los una vegada cada setmana du-
rant dos cursos. A partir del que havien 
après a casa de llavis dels pares o d’al-
guns avis, els han acompanyat en el 

Apropar els infants 
a Jesús

descobriment que Déu és present en 
el món, en l’aprofundiment del coneixe-
ment de Jesús, en la pregària que hi co-
munica, en l’aprenentatge de l’amor que 
és servei als altres... 

La cerimònia ha estat entranyable. 
Les guitarres, l’orgue, les cançons amb 
que han lloat Déu generacions diver-
ses; escoltant la Paraula sempre actual 
i il·luminadora; les pregàries de la co-
munitat posant tots els presents da-
vant Déu Pare; demanant pels qui menys 
tenen i que necessiten, també, la nostra 
solidaritat; recordant els qui ens han dei-
xat i que des de la proximitat de Déu inter-
cedeixen per nosaltres; la participació 
en el pa i el vi de l’Eucaristia per prime-
ra vegada... Un especial dia de festa 
per a la comunitat parroquial, una ocasió 
per crear o reforçar el sentit de perti-
nença. Gran dia també de compromís 
dels seus membres, en aquest cas més 
dels pares i les mares que, assumint les 
grandeses i les responsabilitats del ma-
trimoni, han apropat els seus infants a 
aquest Jesús que ha donat sentit a les 
seves vides i que volen acompanyar- 
los en el coneixement, estimació i se-
guiment de Jesús perquè també trobin 
sentit en Ell. Les pedres mil·lenàries de 
l’Església han estat, avui més que mai, 
pedres vives.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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«L’Església dels pobres 
és la veritable 

Església de Jesús»

Pobres
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“L’Església dels pobres 
és la veritable Església 
de Jesús”

El papa Francesc va dir que 
l’Església ha de ser
un “hospital de 
campanya”

que surti al carrer i estigui al costat dels 
més necessitats sense condicions. 

L’Església amb les portes obertes 
per acollir i rebre, escoltar i comprendre, 
proposar i acompanyar. 

I respondre amb fets de solidaritat 
ben concrets i elaborar projectes 
efectius per combatre-les.

Projecte
Projecte

L’Església ha de ser pobra i 
ha de ser un espai acollidor 

i promotor d’esperança.

per descobrir els pobres que tenim al 
voltant i ajudar els altres a veure’ls.

Des dels joves sense feina fins als refugiats.

Persones i comunitats 
hem de tenir la mirada de Crist 

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’Ezequiel (Ez 2,2-5)

En aquells dies, l’Esperit entrà dintre meu, em 
va fer aixecar dret i vaig sentir que em parlava. 
Em digué: «Fill d’home, t’envio al poble d’Israel, 
a un poble de rebels que s’han alçat contra mi. 
Tant ells com els seus pares, fins avui mateix, 
no han deixat mai de ser-me infidels. T’envio a 
aquests fills de cara endurida i de cor empe-
dreït. Tant si t’escolten com si no t’escolten, tu 
digue’ls: “Això diu el Senyor Déu”, perquè, ni 
que siguin un poble que sempre es revolta, 
han de saber que hi ha un profeta enmig d’ells.»

Salm responsorial (122)

R.  Tenim els ulls posats en el Senyor, fins que 
s’apiadi de nosaltres.

A vós, que teniu el tron dalt del cel, / aixeco els 
meus ulls. / Com l’esclau té els ulls posats / 
en les mans del seu amo. R.

Com l’esclava té els seus ulls / en les mans de 
la mestressa, / tenim els ulls posats en el Se -
nyor, / fins que s’apiadi de nosaltres. R. 

Compadiu-nos, Senyor, compadiu-nos, / estem 
saturats de menyspreu. / La nostra ànima n’es-
tà ben saturada, / dels escarnis dels altius, / 
del menyspreu dels insolents. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau 
als cristians de Corint (2Co 12,7-10)

Germans, les revelacions que he rebut eren tan 
extraordinàries que Déu, perquè no m’enorgu-
lleixi, ha permès que em clavessin com una es-
pina a la carn: és un enviat de Satanàs que em 
bufeteja perquè m’enorgulleixi. Jo he demanat 
tres vegades al Senyor que me’n deslliuri, però 
ell m’ha respost: En tens prou amb la meva grà-
cia; el meu poder ressalta més com més febles 
són les teves forces. Per això estic content de 
gloriar-me de les meves febleses; gràcies a elles 
tinc dintre meu la força del Crist. M’agrada ser 
feble i veure’m ultratjat, pobre, perseguit i acor-
ralat per causa de Crist. Quan sóc feble és quan 
sóc realment fort.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 6,1-6)

En aquell temps, Jesús anà a Natzaret, el seu 
poble, acompanyat dels seus deixebles. El dis-
sabte començà a ensenyar a la sinagoga. Tot-
hom, en sentir-lo, se n’estranyava i deia: «D’on 
li ve tot això? Què és aquest do de saviesa i 
aquests miracles que es realitzen per les seves 
mans? No és el fuster, el fill de Maria, parent de 
Jaume, de Josep, de Judes i de Simó? I les se-
ves parentes, no viuen aquí entre nosaltres?» 
I se n’escandalitzaven. Jesús els digué: «Els 
profetes només són mal rebuts en el seu poble, 
en la seva parentela i entre els de casa seva.» 
I no hi pogué fer cap miracle; només va impo-
sar les mans a uns quants malalts, que es van 
posar bé. I el sorprenia que no volguessin creu-
re. Després recorria les viles i els pobles i en-
senyava.

Lectura de la profecía de Ezequiel (Ez 2,2-5)

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me pu-
so en pie, y oí que me decía: «Hijo de hombre, 
yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo re-
belde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus 
padres me han ofendido hasta el día de hoy. 
También los hijos tienen dura la cerviz y el 
corazón obstinado; a ellos te envío para que 
les digas: “Esto dice el Señor”. Te hagan caso 
o no te hagan caso, pues son un pueblo rebel-
de, reconocerán que hubo un profeta entre 
ellos». 

Salmo responsorial (122)

R.  Nuestros ojos están en el Señor, esperando 
su misericordia. 

A ti levanto mis ojos, / a ti que habitas en el cie-
lo. / Como están los ojos de los esclavos / fijos 
en las manos de sus señores. R. 

Como están los ojos de la esclava / fijos en la 
mano de su señora, / así están nuestros ojos 
en el Señor, Dios nuestro, / esperando su mise -
 ri cordia. R.

Misericordia, Señor, misericordia, / que esta-
mos saciados de desprecios; / nuestra alma es-
tá saciada / del sarcasmo de los satisfechos, / 
del desprecio de los orgullosos. R. 

Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (2Cor 12,7-10)

Hermanos: 
Para que no me engría, se me ha dado una es-
pina en la carne: un emisario de Satanás 
que me abofetea, para que no me engría. Por 
ello, tres veces le he pedido al Señor que 
lo apartase de mí y me ha respondido: «Te bas-
ta mi gracia: la fuerza se realiza en la debili-
dad». 
  Así que muy a gusto me glorío de mis debi-
lidades, los insultos, las privaciones, las per-
secuciones y las debilidades sufridas por Cris-
to. Porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte. 

  Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos (Mc 6,1-6)

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y 
lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sá-
bado, empezó a enseñar en la sinagoga; la 
multitud que lo oía se preguntaba asombrada: 
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría 
es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros 
que realizan sus manos? ¿No es este el car-
pintero, el hijo de María, hermano de Santiago 
y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no vi-
ven con nosotros aquí?». Y se escandalizaban 
a cuenta de él. Les decía: «No desprecian a un 
profeta más que en su tierra, entre sus parien-
tes y en su casa». No pudo hacer allí ningún mi-
lagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndo-
les las manos. Y se admiraba de su falta de 
fe. Y recorría los pueblos de alrededor ense-
ñando. 

DIUMENGE�XIV�DE�DURANT�L’ANY COMENTARI

No són gaire engrescadores aquestes parau-
les d’Ezequiel: T’envio a un poble de rebels i re-
becs. Com minyons massa consentits que no vo-
len jugar ells ni deixen que els altres juguin. Jesús 
ho sap i Ell, que ha escollit els Dotze perquè es-
tiguessin amb Ell i preparar-los per a la missió, 
els fa passar per situacions diverses: ones es-
valotades, lluita aferrissada amb els poders de-
moníacs, guarint i ressuscitant.

Un camí així, bé es mereix un final feliç. Però 
no: a Natzaret no li fan cabal. Els vilatans en 
comptes d’escoltar-lo s’amaguen rere les pre-
guntes. Els empipa que els tregui de la seva 
rutina, del «sempre s’ha fet així». D’on ho treu, 
tot això? I aquesta saviesa que Déu li ha donat 
i el poder de fer coses meravelloses? Si el co-
neixem de tota la vida. Si hem jugat de petits 
amb la colla dels seus cosins i familiars. Qui no 
coneix la Maria de cal Fuster? Res, home, res. 
No ens engaliparàs pas.

I s’estimen més quedar-se sense Déu que no 
pas canviar-ne la imatge que en tenen. Tenen 
ulls però no hi veuen. Els costa d’anar més en-
llà dels seus prejudicis.

Ha fracassat? No. La Paraula és ferma i eficaç. 
Però els qui la proclamen —pare, mare, catequis-
tes, capellans— es poden sentir descoratjats 
davant l’oposició o la indiferència de la gent. 
Sant Pau ens en dona la medicina: Estic content 
de gloriar-me de les meves febleses. M’agrada 
ser feble i veure’m ultratjat, pobre, perseguit i 
acorralat per causa de Crist. Quan sóc feble, 
és quan sóc realment fort.

Jesús no pogué fer res a Natzaret. Però la vida 
continua i el missatge ha de córrer. Si a Natzaret 
els seus no et volen, hi ha molts indrets i pobles 
i gent que tenen fam i set de la Paraula. I Jesús 
els la reparteix generosament.

Vingué a casa seva 
i no el varen acollir
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats del 
cardenal Omella
Dimarts 10 (18 h). Presentació del dar-
rer número de la revista Qüestions de 
vida cristiana al Saló de Cent de l’Ajun-
tament de Barcelona (pl. Sant Jaume, 1) 
presidida per l’alcaldessa Ada Colau, 
aquest darrer número tracta del tema 
dels refugiats.

Dimecres 11 (20.30 h). Acte d’obertura 
del XLII Congrés Internacional de Pueri 
Cantores (plaça de l’Univers, Bcn).

Dijous 12 (10.30 h). Reunió del Comitè 
Executiu de la Conferència Episcopal 
Espanyola.

Dissabte 14 (11 h). Celebració de l’Eu -
caristia amb els missioners de la pro-
víncia eclesiàstica de Barcelona i les 
seves famílies, a la capella del Palau 
Episcopal de Barcelona. Acte privat 
d’accés restringit i organitzat per la De-
legació diocesana de Missions. 

Actes
XLII Congrés internacional de Pueri 
Cantores. Del dimecres 11 al diumen-
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AGENDA

ge 15, aquest esdeveniment mundial 
reunirà cantaires de tot el món que can-
ten la glòria de Déu per portar així la 
pau arreu. Els actes començaran el di-
mecres amb l’acte inaugural presidit 
pel cardenal Omella i la cerimònia d’o-
bertura, el dijous 12 es dedicaran a di-
verses esglésies les misses de les na-
cions. Aquest congrés acabarà amb un 
concert participatiu dissabte a la nit a 
la Sagrada Família, i amb una missa 
diumenge al matí a la mateixa basílica 
de la Sagrada Família. Per a més infor-
mació sobre tots el actes de la setma-
na, podeu adreçar-vos a la pàgina web: 
https://puericantores.cat. 

Benedicció de Sant 
Cristòfol. Dimarts 10, 
en la festivitat de Sant 
Cristòfol, protector 
dels automobilistes, 
es realitzaran una sè-
rie d’actes en comme-
moració seva: Benedicció d’automòbils 
a la capella de Sant Cristòfol (c/ Re-
gomir 5), de 9 a 14 i de 17 a 19 h. Des-
filada d’automòbils històrics a les 13 h, 

sortint de la plaça Sant Jaume. Cele-
bració de la Santa Missa a les 19.30 h, 
a la mateixa capella, acabant la jorna-
da amb una ballada de gegants davant 
del seu patró a les 20 h.També hi hau-
rà benedicció de cotxes i d’altres vehi-
cles a la parròquia de la Concepció (c/ 
Aragó 299, Barcelona), de 10 a 12 i de 
18 a 20 h a la plaça de l’església. Es 
repartirà l’espígol beneït amb la pregà-
ria i els volants de sant Cristòfol.

XIV Eucaristia Missionera. La Delega-
ció de Missions de les diòcesis de la pro-

víncia eclesiàstica de Barcelona, cele-
bren l’eucaristia missionera presidida 
pel cardenal Mons. Omella, per agrair 
amb afecte sincer i admiració l’entrega 
i testimoni de fe i dedicació evangèlica 
al desenvolupament i promoció dels 
pobles més desafavorits. Les delega-
cions conviden missioners i missione-
res presents, familiars, col·laboradors 
i amics de les delegacions. 
  Es pot assistir confirmant 
la presència al t. 932 701 
014 o a ddmissions5112@
arqbcn.cat.

Cuando hace unos meses un perio-
dista preguntó al cardenal Luis F. La-
daria cómo se sentía ocupando la res-
ponsabilidad de prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, 
cargo que había ocupado el cardenal 
Ratzinger, el jesuita mallorquín res-
pondió que él sólo era «un modesto 
profesor de la Universidad Gregoria-
na, mientras que el cardenal Ratzin-
ger era el autor de un cuerpo doctrinal 
y teológico mundialmente reconoci-
do». Pues bien, este «modesto profe-
sor» —que, por cierto, pronunció una 
profunda lección de teología en el ac-
to del 50 aniversario de la Facultad de 
Teología de Cataluña— ha tenido el 
coraje de atreverse no sólo a denun -
ciar las injusticias financieras que pro-
vocaron la última crisis económica y
que tanto daño ha causado y sigue cau-
sando a tanta gente; sino también a 
ofrecer algunas medidas de regulación 
del sistema financiero que promuevan 
un mayor bienestar a todos los ciuda-
danos y ciudadanas del mundo.

En efecto, el pasado día 17 de 
mayo de 2018 el cardenal Luis F. La-
daria y el cardenal Peter Turkson, pre-
fecto del Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral, pre-
sentaban a los medios de comunica-
ción un documento de la Iglesia que 
lleva por título: «Oeconomicae et pecu-
niariae quaestiones. Consideracio nes 
para un discernimiento ético sobre 
algunos aspectos del actual sistema 
económico-financiero». Este docu-
mento es la propuesta de la Iglesia pa-
ra una nueva economía financiera que 
redunde en beneficio de todos y no só-
lo de unos pocos. 

Precisamente, unos días después, 
salía a la luz un informe del Banco de 
España, «La desigualdad de la renta, 
el consumo y la riqueza en España», 
en el que se aborda cómo ha afecta-
do la crisis económica a la renta y a 
la riqueza de las familias. Dicho infor-
me concluye que la desigualdad cre-
ció de manera significativa durante la 
crisis, de manera que el 10% de los 
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Una nueva economía es posible

co global ha aumentado en la segun-
da mitad del siglo XX en medidas y 
rapidez nunca antes experimenta-
das, pero al mismo tiempo han au-
mentado las desigualdades entre los 
distintos países y dentro de ellos. 
El número de personas que viven en 
pobreza extrema sigue siendo enor-
me».

Por todo ello, la Iglesia se atreve a 
proponer «una ética de ciertos aspec-
tos de la intermediación financiera, 
porque esta, desvinculada de los fun-
damentos antropológicos y morales 
apropiados, no sólo ha producido in-
justicias y abusos evidentes, sino que 
se ha demostrado también capaz 
de crear crisis sistémicas en todo el 
mundo». 

Queridos hermanos y hermanas, 
ruego a Dios que este documento 
pontificio capte el interés de los agen-
tes económicos, políticos y sociales 
que inciden en la marcha de la eco-
nomía mundial. Que su lectura aten-
ta lleve a un debate a nivel mundial 
que se concrete en la toma de de-
cisiones que aseguren una digna y 
honrada distribución de la riqueza 
que evite el sufrimiento de tantas per-
sonas y los posibles conflictos socia-
les que dicha situación pueda provo-
car. 
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españoles más ricos han pasado de 
acumular el 44% de la riqueza a acu-
mular el 53%. 

Este no es un hecho exclusivo de 
España sino que el tema de la des-
igualdad tiene una dimensión mun-
dial. El documento pontificio identifi-
ca las causas que han conducido a 
esta situación y muestra algunos as-
pectos del sistema financiero que 
siguen acentuando la desigualdad. 
Afortunadamente, no se queda en la 
denuncia, sino que propone algunas 
medidas de política fiscal y financie-
ra que hagan posible la corrección de 
este creciente desequilibrio. 

Para la Iglesia, es un deber clamar 
por una ética de los intercambios eco-
nómicos y financieros, porque en ellos 
se juega la suerte no sólo de los más 
pobres, sino también de las clases 
medias. La Iglesia no puede nunca ol-
vidarse de ellos, máxime teniendo en 
cuenta que son la gran mayoría de 
la población mundial. El documento 
reconoce que «el bienestar económi-

Seguiu-nos facebook.com/EsglesiaBarcelona

www.esglesiabarcelona.cat @esglesiabcn

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

ACTUALITAT

Actes de la Mare de Déu del Carme 
Dissabte 14 de juliol:

— A les 17 h, sortida de la parrò-
quia de Sant Miquel del Port (pl. 
de la Barceloneta) i processó pel 
pg. Joan de Borbó.

— A les 17.30 h, embarcament al 
moll dels Pescadors i recorregut 
per aigües del port.

— A les 19 h, celebració de la San-
ta Missa al moll dels Pescadors.

— A les 20 h, cantada d’havaneres.

Els actes seran presidits per Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barce lona.


