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« Princesa de Barcelona, 
protegiu vostra ciutat»

Aquest any estem commemorant els 800 anys de 
la fundació de l’Orde de la Mercè, a Barcelona. Avui 
aquesta obra mercedària és un arbre frondós que 
es ramifica als cinc continents. Ha suscitat diverses 
congregacions de vida activa, de vida contemplativa 
i també associacions de laics que, totes juntes, cons-
titueixen la gran família mercedària.

Gràcies a aquesta dimensió universal del carisma 
de la Mercè, la celebració ha sobrepassat la nostra 
ciutat. Així, el passat mes de gener es va obrir a Roma 
l’Any Jubilar Mercedari. A Barcelona, el record d’a-

quest vuitè centenari de la fundació va molt unit a la 
festa de la Mare de Déu de la Mercè, a la qual mos-
sèn Cinto Verdaguer pregava, en els seus populars 
Goigs, anomenant-la «Princesa de Barcelona».

La gran obra mercedària no és únicament una pà-
gina gloriosa de la nostra història religiosa, sinó que 
és també una realitat del present perquè, tal com es-
tà avui el món, tenim molta feina per endavant. A l’ori-
gen d’aquesta gran empresa cristiana, a més de la 
Mare de Déu, amb fets extraordinaris i, fins i tot, po-
dríem dir miraculosos, hi ha un laic, un gran devot de 
santa Maria, sant Pere Nolasc, marcat per la pie tat ma-
riana i el compromís social en favor dels més pobres.

El pare Juan Carlos Saavedra, mestre general de 
l’Orde de la Mercè, ens deixa el testimoni d’aquest 
gran ciutadà de Barcelona en el missatge per al Jubi-
leu mercedari: «Lliurat al servei dels captius, Pere 
Nolasc [...] es va desfer de tots els béns que tenia 
i va compartir la seva vida i la seva missió amb els 
més necessitats del seu temps, i es va convertir en 
un signe de visita i de redempció, de servei i d’aju-
da per a molts captius cristians i també per als que 
no compartien la fe. Així, doncs, Pere Nolasc, per la 
seva gran caritat, es va convertir en la persona en-
viada per la Santíssima Trinitat per redimir i ser l’alli-
berador dels seus germans, perquè va trobar els 
germans de Jesús en els desplaçats, els sofrents i 
desfavorits, els privats de llibertat, que tenien neces-
sitat de la infinita misericòrdia de Déu.»

Benvolguts germans, l’exercici de la caritat és un 
dels trets més característics de l’Església catòlica, 
des dels seus orígens fins al present. Des d’aques-
ta perspectiva, podem veure l’obra mercedària com 
una confirmació més de la sensibilitat dels cristians 
d’aquesta ciutat per fer realitat les paraules de Je-
sús: «Tothom coneixerà que sou deixebles meus per 
l’amor que us tindreu entre vosaltres» (Jn 13,35). 
No podem entendre Barcelona sense la sensibili-
tat femenina rebuda de la Mare de Déu ni sense la 
seva mirada atenta als qui més pateixen. Demano 
avui la intercessió de la Mare de Déu de la Mercè 
per tal que la nostra ciutat romangui oberta al món 
i sempre atenta i sensible a les necessitats dels 
més vulnerables. 

Recordem especialment a tots aquells que es-
tan a la presó i que tenen per patrona a la Mare de 
Déu de la Mercè. Un record i una pregària per a tots 
ells i les seves famílies. Bona festa major a tothom! 

ACTUALITAT

Aquesta frase es va dir a la primera 
trobada de formació dels sis-cents pro-
fessors que ensenyen en les 18 esco -
les integrades en la Federació d’Escoles 
Parroquials (FEP). Aquesta fundació va 
celebrar una jornada el passat 7 de se-
tembre al Col·legi Santa Teresa de Li-
sieux de Barcelona. Obrí la jornada el 
conseller d’Ensenyament, Josep Bar-
galló; i el cardenal Omella hi envià un 
missatge adreçat a tots els assistents. 

Va seguir una taula rodona en la qual 
varen participar l’economista Miquel 
Puig i la pedagoga i religiosa Carme 
Molist, moderada per Carles Armen-
gol. 
  El president de la FEP, Ignasi Garcia 
Clavel, va recordar l’esperit de servei 
dels rectors de parròquies que fa més 
de 50 anys van creure necessari fun-
dar escoles en barris necessitats de 
la perifèria de Barcelona.

« Estimar cada alumne 
és la clau de l’èxit»

Imatge de la Mare de Déu de la Mercè a la basílica 
de la Mercè de Barcelona

Imatge de sant Pere Nolasc a la basílica de la Mercè 
de Barcelona
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ENTREVISTA

JOAN OBACH BAURIER

Mn. Joan Obach ha estat nomenat dele-
gat diocesà de Pastoral Sacramental de 
Barcelona, una tasca en què ha de do-
nar orientacions per tal que les celebra-
cions litúrgiques de les diverses comuni-
tats parroquials i religioses de la nostra 
diòcesi es visquin «amb una participació 
plena, conscient i fructuosa, en fideli -
tat als llibres litúrgics de l’Església, que 
són garantia per viure el misteri de Crist». 
Mn. Obach, rector de la parròquia de Sant 
Oleguer, també és director del Secreta-
riat diocesà de celebracions litúrgiques.

Com valora la sensibilitat litúrgica dels 
nostres fidels?
Constato per pròpia experiència que els 
fidels anhelen poder beure sense entre-
bancs de la font principal de la gràcia que 
brolla de la litúrgia de l’Església. Desitgen 
que els seus pastors els ajudin a viure ple-
nament allò que han rebut per la fe, es-
pecialment en l’Eucaristia, perquè el foc 
de la caritat de Crist encès en ells els 
impulsi a la santedat i a glorificar Déu. 
Totes les activitats que fan en l’Església 
s’encaminen a aquesta finalitat.

Quins aspectes cal potenciar?
La catequesi d’infants i d’adults, així com 
la preparació a la recepció dels sagra-
ments, hauria d’anar sempre orientada 
a una participació més plena i conscient 
dels fidels en la litúrgia de l’Església, si-
tuant l’any litúrgic com a eix vertebrador 
que ens impulsa a acostar-nos amb com-
promís senzill i al mateix temps ferm a 
descobrir la riquesa de tot el misteri de 
Jesucrist, veritable i únic tresor que dona 
sentit a la nostra vida.

Quins reptes té en la nova Delegació de 
Pastoral Sacramental?
Tenim un repte principal, que consisteix 
a coordinar de manera orgànica els se-
cretariats diocesans d’ecumenisme, de 
pastoral de la salut i de tanatoris, treba-
llant estretament amb els directors res-
pectius de cada secretariat, i sempre en 
comunió amb els nostres bisbes i els al-
tres delegats diocesans.

Òscar Bardají i Martín

Viure 
les celebracions 
litúrgiques

24. � Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[Pr 3,27-34 / Sl 14 / Lc 8,16-18] 
(  Barcelona ciutat: Jr 30,8-11 / 
Sl 125 / He 12,2-7.11-13 / Jn 
2,1-11). Mare de Déu de la Mercè 
(s. XIII), patrona de Barcelona (ciu-
tat i arxidiòcesi, 1868, i província 
eclesiàstica de Barcelona; festa 
de precepte a Barcelona ciutat). 
Sant Gerard o Grau, bisbe; sant 
Pacífic, prev. franciscà; beat Marc 
Criado, prev. trinitari. 

25. � Dimarts [Pr 21,1-6.10-13 / 
Sl 118 / Lc 8,19-21]. Sant Dal-
mau Moner (1291-1341), rel. do-
minicà, de Santa Coloma de Far-
ners (Selva). Mare de Déu de la 
Misericòrdia (Reus); santa Aurè-
lia, vg. Beates Carme, Rosa i Mag-
dalena Fradera, Missioneres del 
Cor de Maria, verges i màrtirs 
l’any 1936.

26. � Dimecres [Pr 30,5-9 / Sl 
118 / Lc 9,1-6]. Sants Cosme i 
Damià (anomenats els sants met-
ges), germans bessons mrs. de 
Síria, patrons dels metges i els 
farmacèutics. Sant Nil, abat; san-
ta Justina, vg. i mr.

27.  Dijous [Coh 1,2-11 / Sl 
89 / Lc 9,7-9]. Sant Vicenç de 
Paül (1581-1660), prev. a París, 
fund. Paüls (CM, 1625) i cofund. 
Filles de la Caritat (FC, paüles, 
1633). Sant Caius o Gai, bisbe; 
sants Adolf i Joan, germans mrs.

28. � Divendres [Coh 3,1-11 / Sl 
143 / Lc 9,18-22]. Sant Vences-
lau, mr. (935), duc de Bohèmia; 
sant Llorenç Ruiz, pare de família 
filipí, i companys, mrs. a Nagasa -
ki (s. XVII). Sant Simó Rojas, prev. 
trinitari, de Valladolid; santa Eus-
toqui, filla de santa Paula. Beat 
Francesc Castelló i Aleu, mr. 

29.  Dissabte [Dn 7,9-10.13-
14 (o bé: Ap 12,7-12a) / Sl 137 / 
Jn 1,47-51]. Sants arcàngels Mi-
quel (patró dels radiòlegs i els 
radioterapeutes), Gabriel (patró 
de la radiodifusió i les telecomu-
nicacions) i Rafael (o Rafel, patró 
dels emigrants). Sant Fratern, 
bisbe; santa Gudèlia. 

30. � † Diumenge vinent, XXVI 
de durant l’any (lit. hores: 2a 
setm.) [Nm 11,25-29 / Sl 18 / 
Jm 5,1-6 / Mc 9,38-43.45.47-
48]. Sant Jeroni, prev. i doctor de 
l’Església, dàlmata, mort a Bet-
lem (420), patró 
dels llibreters, bi-
blistes i traduc-
tors. Santa Sofia, 
viuda.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Un matí de dia feiner a la sala d’espera 
de consultes externes d’un hospital. 
Una mare d’edat avançada, sense mo-
bilitat, espera el seu torn en una ca-
dira de rodes. No parla, la seva mirada 
és absent, es perd en l’infinit; és tan-
mateix una mirada dolça, pacificado-
ra. L’acompanya un fill de més de cin-
quanta anys. L’espera s’allarga. El fill 
observa la mare, més aviat la contem-
pla amb tendresa. Li agafa la mà. Ella 
no s’immuta, segueix amb la mirada 
absent, perduda en l’infinit. No hi ha co -
municació verbal, no és possible. Les 
mans agafades són l’únic lligam. La 
mare dibuixa un somriure, el fill li prem 
la mà amb respecte i agraïment. “Hon-
ra al teu pare amb tot el cor i no t’obli-
dis dels dolors que la mare ha patit per 
tu. Recorda’t que has nascut gràcies 
a ells: Com els ho pagaràs, el que han 
fet per tu? (Sir 7,27-28).

L’agraïment i el respecte als pares 
és fet de gratitud pel do de la vida, 
pels esforços amb què han fet créixer 
els fills en edat, en saviesa i en gràcia; 
per la família en què ha alimentat la ma-
nera de viure i en què descobrim el que 
esdevindrà fonament personal. La famí-

Un lleu somriure 
dels llavis

lia i el testimoniatge dels pares és es-
pai privilegiat per descobrir la tendresa 
de l’amor, el respecte sense condi-
cions, la fidelitat continuada, el servei 
desinteressat, el perdó generós... i l’a-
mor a Déu i al proïsme en les paraules 
del parenostre, apreses dels llavis del 
pares en la pregària familiar.

Els pares s’han fet grans. La mare 
és a la sala d’espera de consultes ex-
ternes d’un hospital. És hora de corres-
pondre a tot allò après a casa quan 
l’amor i el servei dels pares irradiava 
tot l’espai familiar. És hora d’atendre 
moralment i material les seves neces-
sitats derivades de la vellesa: la malal-
tia, la solitud, les pors... És hora d’a-
grair i d’honorar. «Fill meu, acull el teu 
pare quan sigui vell, no l’entristeixis du-
rant tota la seva vida. Si perd el seny, 
sigues comprensiu. No el tractis amb 
menyspreu, tu que et trobes en la pleni-
tud de les forces. Qui abandona el pa-
re és com qui blasfema, qui fa deses-
perar la mare serà maleit pel Senyor» 
(Sir 3,12-13.16). El fill li agafa la mà. 
Ella no s’immuta, segueix amb la mira-
da absent, perduda en l’infinit, però els 
seus llavis dibuixen un lleu somriure.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

Acompañar 
al agonizante
Acompañar significa: Comer el pan 
juntos. Viene del latín companio, 
compañía y de pan-panis, pan. 

Ha muerto para este mundo la 
Hna. Montserrat Ripollés, Hospi ta-
laria de la Santa Cruz. Fue respon-
sable de la Enfermería de la Resi-
dencia Sacerdotal San José Oriol 
de Barcelona hasta 2009. 

Gracias por todo cuanto hiciste, 
en tu acompañamiento humano 
y espiritual, a cada uno de los re-
sidentes. Tu servicio y bondad, tu 
entrega humilde y eficiente, como 
si nada hicieras. Siempre con un 
sí generoso y con tu benéfica son-
risa... ayudabas.

Recuerdo que había un agoni-
zante solo, en su habitación, con 
la puerta entreabierta. Eran más 
de las once de la noche. Te veía 

sentada en una silla, a su lado. 
Le acompañabas con tu presen-
cia. Le cogías la mano... y reza-
bas... Hacías que no se cumplie  -
ra la frase de Pascal: «¡Morirás 
solo!»

Pero tú estabas allí, como la Ma-
dre de Jesús, que acompañó a 
su esposo san José en su agonía. 
También stábat —estaba de pie— 
junto a la Cruz, acompaña ba a su 
Hijo Jesús.

¡Bendita seas, Hna. Montserrat, 
por el bien y el amor que nos dis-
te!

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

J.M Alimbau Argila, pbro. y lic. 
en Teol., Medalla de Plata del Inst. de 

Teol. Espiritual por sus 50 años en 
el F.D. y como histórico de la Radio; 

23 años en dos periódicos 
y autor de 10 libros 

de espiritualidad cristiana
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Lectura del llibre de la Saviesa 
(Sv 2,12.17-20)

Els malvats deien: «Posem un parany al just; 
ens fa nosa i és contrari a tot el que fem; ens re-
treu que no complim la Llei i que no som fidels 
a l’educació rebuda. A veure si és veritat això 
que diu, provem com serà la seva fi. Si realment 
el just és fill de Déu, Déu el defensarà i el salva-
rà dels qui el persegueixen. Posem-lo a prova: 
ultratgem-lo i torturem-lo, a veure si es manté 
serè; comprovem si sap suportar el mal; con-
demnem-lo a una mort vergonyosa. Segons diu 
ell, Déu ja el protegirà.»

Salm responsorial (53)

R. El Senyor fa costat als meus defensors.

Déu poderós, feu-me justícia, / salveu-me, pel vos-
tre nom. / Escolteu la meva súplica, / escol teu 
les meves paraules. R. 

Mireu com s’aixequen contra mi, / amb quina 
violència em volen la mort. / No pensen en 
Déu. R.

Però és Déu qui m’ajuda, / i fa costat als meus 
defensors. / De tot cor oferiré sacrificis, / us 
lloaré, Senyor, perquè sou bo. R.

Lectura de la carta de sant Jaume 
(Jm 3,16–4,3)

Estimats, on hi ha gelosies i rivalitats hi ha per-
torbació i maldats de tota mena. Però la savie-
sa que ve de dalt abans que tot és pura; és 
també pacífica, moderada i dòcil, compassiva i 
plena de bons fruits, imparcial i sincera. El fruit 
de la justícia neix de la llavor que els homes pa-
cificadors han sembrat en esperit de pau. D’on 
venen entre vosaltres les lluites i les baralles? 
No venen dels desigs de plaer que es conjuren 
en el vostre cos? Desitgeu coses que no teniu, 
i per això mateu. Envegeu coses que no podeu 
aconseguir, i per això lluiteu i us baralleu. Però 
vosaltres, no teniu perquè no demaneu. O bé de-
maneu i no rebeu, perquè demaneu malament, 
amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 9,30-37)

En aquell temps, Jesús i els deixebles passa-
ven per Galilea, però Jesús no volia que ho sa-
pigués ningú. Instruïa els seus deixebles dient- 
los: «El Fill de l’home serà entregat en mans dels 
homes, el mataran i, un cop mort, ressuscitarà 
al cap de tres dies.» Ells no entenien què volia 
dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren 
a Cafar-Naüm. Un cop a casa, els preguntà: 
«Què discutíeu pel camí?» Però ells callaven, 
perquè pel camí havien discutit quin d’ells seria 
el més important. Aleshores s’assegué, cridà 
els dotze i els digué: «Si algú vol ser el primer, 
ha de ser el darrer i el servidor de tots.» Després 
féu venir un noi, el posà al mig, el prengué als 
braços i els digué: «Qui acull un d’aquests nois 
perquè porta el meu nom, m’acull a mi, i qui 
m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó el qui m’ha 
enviat.»

Lectura del libro de la Sabiduría 
(Sab 2,12.17-20)

Se decían los impíos: «Acechemos al justo, que 
nos resulta fastidioso: se opone a nuestro mo-
do de actuar, nos reprocha las faltas contra la 
ley y nos reprende contra la educación recibida. 
Veamos si es verdad lo que dice, comprobando 
cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él 
lo auxiliará y lo librará de las manos de sus ene-
migos. Lo someteremos a ultrajes y torturas, 
para conocer su temple y comprobar su resis-
tencia. Lo condenaremos a muerte ignominio-
sa, pues, según dice, Dios lo salvará.»

Salmo responsorial (53) 

R. El Señor sostiene mi vida.

Oh Dios, sálvame por tu nombre, / sal por mí con 
tu poder. / Oh Dios, escucha mi súplica, / 
atiende a mis palabras. R.

Porque unos insolentes se alzan contra mí, / y 
hombres violentos me persiguen a muerte, / 
sin tener presente a Dios. R.

Dios es mi auxilio, / el Señor sostiene mi vida. / 
Te ofreceré un sacrificio voluntario, / dando gra-
cias a tu nombre, que es bueno. R.

Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(Sant 3,16–4,3)

Queridos hermanos: donde hay envidia y riva-
lidad, hay turbulencia y todo tipo de malas ac-
ciones. En cambio, la sabiduría que viene de 
lo alto es, en primer lugar, intachable, y ade-
más es apacible, comprensiva, conciliadora, 
llena de misericordia y buenos frutos, impar-
cial y sincera. El fruto de la justicia se siem-
bra en la paz para quienes trabajan por la paz. 
¿De dónde proceden los conflictos y las luchas 
que se dan entre vosotros? Ambicionáis y no 
tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis con-
seguir nada, lucháis y os hacéis la guerra, y no 
obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, 
porque pedís mal, con la intención de satisfa-
cer vuestras pasiones.

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 9,30-37)

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atrave-
saron Galilea; no quería que nadie se enterase, 
porque iba instruyendo a sus discípulos. Les 
decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres y lo matarán; y des-
pués de muerto, a los tres días resucitará.» Pe-
ro no entendían lo que decía, y les daba miedo 
preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en 
casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el 
camino?» Ellos callaban, pues por el camino ha-
bían discutido quién era el más importante. Je-
sús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien 
quiera ser el primero, que sea el último de todos 
y el servidor de todos.» Y tomando un niño, lo pu-
so en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El 
que acoge a un niño como este en mi nombre, 
me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me 
acoge a mí, sino al que me ha enviado.»

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

M’imagino l’escena. Jesús caminant davant els 
deixebles i ells gaudint del plaer d’enraonar de 
les seves coses sense que el mestre ho senti. 
I la cara que farien quan Jesús els preguntà de 
què enraonaven pel camí tan animadament. Però 
ho reconeixen: Quin és el més important?

Us imagineu la decepció de Jesús? Acabava 
d’anunciar sense embuts: Jo, el Fill de l’home 
anunciat pel profeta Daniel, seré fet a mans dels 
homes, em mataran i, un cop mort, ressuscita-
ré al cap de tres dies. Arribarà a la glòria, però 
passant per la creu.

Els deixebles no varen entendre res. I espavi-
lats com eren, no gosaven preguntar res més de 
por que els en digués de més crespes encara.

Qui és el més gran, el capdavanter, l’important? 
Ara Jesús es posa seriosament a fer de mestre: 
s’asseu i els dona la gran lliçó. És bo aspirar a 
ser el primer, ser ambiciós, ser el millor en tot. 
Però el camí per ser-ho no és el de la gent. No. 
Qui vulgui ser el primer, ha de ser el darrer i el ser-
vidor de tots. 

Els castellers de la nostra terra fan un vuit de 
nou amb folre i manilles. El castell s’enfila. I al cap-
damunt l’enxaneta s’enduu tots els aplaudiments. 
Jesús ens invita no pas a ser enxanetes, sinó a 
treballar perquè l’enxaneta pugi. Posar-se a sota, 
a fer la pinya perquè els altres creixin, es desen-
rotllin, arribin com més amunt millor. Com Joan 
Baptista que deia de Jesús: Convé que ell creixi. 
Jo he de minvar.

I Jesús subratlla la grandesa dels petits. Aco-
llint un infant, acollim Jesús. Si fèiem nostra l’ac-
titud de servei de què ens parla Jesús, desapa-
reixeria la corrupció en tots els àmbits: religiós, 
familiar, polític, econòmic...

La grandesa 
dels petits
P. JAUME SIDERA, claretià
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Seguiu-nos facebook.com/EsglesiaBarcelona

www.esglesiabarcelona.cat @esglesiabcn

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

Actes
«Viu l’experièn-
cia». Dissabte dia 
29 de setembre 
(de 9.30 a 14 h i 
de 16 a 18 h), ta-
ller de comuni ca-
ció que tindrà lloc 
a la parròquia de 
Santa Anna (c/ Ri-
vadeneyra, 3).

Vetlla de la Mare de Déu de la Mercè, 
a l’església del Santíssim Sagrament 
(c/ Aragó, 268). Divendres 28 de se-
tembre, de 22.30 a 24.30 h. Santa 
Missa, adoració eucarística, ofici de lec-
tures, oració personal i goigs de la Ma-
re de Déu de la Mercè. Organitza: Ado-
ra ció Nocturna Femenina de Barcelona 
(ANFE). Oberta a tothom.

Institut Emmanuel Mounier de Catalu-
nya. Dijous 27 de setembre (19 h), al 
Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231), 
inauguració del nou curs, amb la con-
ferència «Introducció al subjecte con vo-
cat», a càrrec de Bonaventura Pede-
monte, doctor en filosofia i membre de 
l’IEMC.

Trobada de Justícia i Pau d’Europa a 
Barcelona. Del 28 al 30 de setembre 

AGENDA

Este año estamos conmemorando 
los 800 años de la fundación de la Or-
den de la Merced, en Barcelona. Hoy 
esta obra mercedaria es un árbol fron-
doso que se ramifica en los cinco 
continentes. Ha suscitado diversas 
congregaciones de vida activa, de vi-
da contemplativa y también asociacio-
nes de laicos que, todas juntas, cons-
tituyen la gran familia mercedaria.

Gracias a esta dimensión universal 
del carisma de la Merced, la celebra-
ción ha sobrepasado nuestra ciudad. 
Así, el pasado mes de enero se abrió 
en Roma el Año Jubilar Mercedario. 
En Barcelona, el recuerdo de este oc-
tavo centenario de la fundación está 
muy unido a la fiesta de la Virgen 
de la Merced, a la que mosén Cinto 

Verdaguer oraba, en sus populares 
Goigs, llamándola «Princesa de Bar-
celona».

La gran obra mercedaria no es úni-
camente una página gloriosa de nues-
tra historia religiosa, sino que es tam-
bién una realidad del presente porque, 
tal como está hoy el mundo, tenemos 
mucho trabajo por delante. En el ori-
gen de esta gran empresa cristiana, 
además de la Virgen, con hechos ex-
traordinarios e, incluso, podríamos 
decir milagrosos, hay un laico, un gran 
devoto de santa María, san Pedro No-
lasco, marcado por la piedad maria-
na y el compromiso social en favor de 
los más pobres.

El padre Juan Carlos Saavedra, 
maestro general de la Orden de la Mer-
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« Princesa de Barcelona, 
proteged vuestra ciudad»

privados de libertad, que tenían ne-
cesidad de la infinita misericordia de 
Dios.»

Estimados hermanos, el ejerci-
cio de la caridad es uno de los ras-
gos más característicos de la Iglesia 
católica, desde sus orígenes hasta 
el presente. Desde esta perspecti-
va, podemos ver la obra merceda-
ria como una confirmación más de la 
sensibilidad de los cristianos de es-
ta ciudad para hacer realidad las 
pa labras de Jesús: «En esto cono -
cerán todos que sois discípulos 
míos: si os amáis unos a otros» (Jn 
13,35).

No podemos entender Barcelona 
sin la sensibilidad femenina recibida 
de la Virgen ni sin su mirada atenta 
a los que más sufren. Pido hoy la in-
tercesión de la Virgen de la Merced 
para que nuestra ciudad permanez-
ca abierta al mundo y siempre aten-
ta y sensible a las necesidades de 
los más vulnerables. 

Recordamos especialmente a to-
dos los que están en la cárcel y que 
tienen por patrona a la Virgen de la 
Mercè. Un recuerdo y una oración pa-
ra todos ellos y sus familias. ¡Feliz fies-
ta mayor a todos! 

ced, nos deja el testimonio de este 
gran ciudadano de Barcelona en el 
mensaje para el Jubileo mercedario: 
«Entregado al servicio de los cautivos, 
Pedro Nolasco [...] se deshizo de to-
dos los bienes que tenía y compartió 
su vida y su misión con los más nece-
sitados de su tiempo, y se convirtió 
en un signo de visita y de redención, 
de servicio y de ayuda para muchos 
cautivos cristianos y también para 
los que no compartían la fe. Así pues, 
Pedro Nolasco, por su gran caridad, 
se convirtió en la persona envia-
da por la Santísima Trinidad para 
redimir y ser el liberador de sus her-
manos, porque encontró a los herma-
nos de Jesús en los desplazados, 
los sufrientes y desfavorecidos, los 

se celebrarà el Seminari Internacional 
anual a Barcelona i l’Assemblea Gene-
ral a Manresa, fins al 2 d’octubre. El tí-
tol del Seminari és: «Aigua: font de vida. 
Un dret humà i una responsabilitat per 
a Europa» i s’emmarca en els actes de 
celebració del 50è aniversari de Justí-
cia i Pau de Barcelona i de la Comissió 
General de Justícia i Pau d’Espanya. El 
seminari és obert a tothom. Es recoma-
na inscripció prèvia. Podeu descarre-
gar-vos el programa a: www.justiciai-
pau.org. Més informació: t. 933 176 
177, a/e: premsa@justiciaipau.org 

Presentació de la campanya de Mans 
Unides. Dimarts 25 de setembre (19.30 
h), a la Sala Cotxeres del Palau Robert 
(pg. de Gràcia, 107), conferència a càr-
rec del Dr. Iñaki Alegría, director mèdic 
de l’Hospital de Gambo (Etiòpia), amb 
motiu del llançament de la web «Super -
missioner», destinada a apropar els 
simpatitzants de Mans Unides a la tasca 
que realitzen els missioners.

42a Assemblea Regional de la Renova-
ció Carismàtica Catòlica a Catalunya 
(RCC). Dies 29 i 30 de setembre, a la 
parròquia Mare de Déu del Pilar (c/ Ca -
sanova, 175), amb el tema: «Sanación 
interior», amb Carlos R. Arguello, evan -
gelitzador carismàtic. Trobada paral·le-
la per a nens de més de 2 anys. Im  pres-
cindible portar la Bíblia. Aportació: 10 E. 

Més informació: www.facebook.com/
RenovacionCarismaticaCat

In memoriam
Mn. Enric Sánchez 
Torrelles. Aquest 
prevere de l’arque-
bisbat de Barcelona 
morí als 67 anys, el 
dia 2 de setembre 
passat. Nasqué a 
Barcelona el 25 d’a-
gost de 1951 i fou ordenat prevere 
l’any 1989. Degut al seu delicat estat 
de salut es va traslladar a l’arxidiòce si 
de Tarragona. Els darrers temps va es-
tar a la Residència Sacerdotal Sant Fruc-
tuós, a Tarragona. La missa exequial se 
celebrà a la catedral tarragonina el 3 
de setembre i la presidí Mons. Jaume 
Pujol.

Publicacions
Laudato si’ e gran-
di città, a càrrec 
del cardenal Lluís 
Martínez Sistach. 
Del 13 al 15 de ju-
liol de 2017 es va 
celebrar a Rio de 
Janeiro el II Con-
grés sobre la Pas-
toral de les Grans 
Ciutats, organitzat per la Fundació An-
toni Gaudí per a les Grans Ciutats, que 
presideix el cardenal Martínez Sistach. 
Aquest llibre recull les actes d’aquest 
congrés en italià i el publica la Libreria 
Editrice Vaticana. La publicació en cas-
tellà l’ha feta l’editorial Ca-
tarata i estan en prepara-
ció les edicions en cata là 
(Editorial Claret) i en portu-
guès, al Brasil.


