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Els joves, la gran esperança

Aquest dimecres i fins al 28 d’octubre, es reuneix al 
Vaticà el Sínode dels Bisbes, en el qual m’ha convi-
dat a participar el papa Francesc com a membre. 
Aquesta assemblea té com a títol: «Els joves, la fe i 
el discerniment vocacional.»

La convocatòria d’aquesta trobada mostra que el 
Sant Pare confia en els joves i que hi té posada una 
gran esperança. «L’atenció, la pregària i la reflexió de 

l’Església estaran posades en vosaltres, els joves, 
amb el desig de comprendre i, sobretot, d’acollir el do 
preciós que representeu per a Déu, per a l’Església i 
per al món.» (Missatge del Papa als joves a la XXXIII Jor-
nada Mundial de la Joventut, 25 de març de 2018)

A Barcelona, també volem donar-los un lloc primor-
dial en la nostra missió evangelitzadora. Per això, el 
tercer eix del nostre Pla pastoral els està dedicat. En 

les respostes a la consulta, que van permetre ela-
borar el document diocesà, es constatava una gran 
preocupació pels joves. La societat, consumista i 
economicista, els embolcalla de valors espuris, d’u-
na teranyina que els atrapa i els impedeix avançar i 
albirar un futur esperançador. Els allunya de la pro-
posta que Jesús els ha regalat. Ens trobem, doncs, 
davant d’un repte pastoral de primera magnitud.

Però, abans de cercar respostes, hem de pregun-
tar-nos: com mirem els joves? L’Evangeli de Marc ens 
ensenya com Jesús va mirar aquell jove i el va estimar. 
Li va fer una proposta plena de sentit, exigent i enco-
ratjadora: «Vine, segueix-me» (Mc 10,21). Una mirada 
plena d’amor als joves ha de ser la primera actitud 
de la comunitat cristiana envers ells. També ens hem 
de preguntar: ¿què oferim als joves avui? ¿Com els 
fem arribar la crida de Jesús, plena de sentit i de vida?

L’escolta activa és un aspecte fonamental en la 
tasca pastoral amb aquest col·lectiu. El document de 
treball del proper Sínode —fet públic el passat 19 
de juny— ha estat elaborat a partir de les respostes de 
cent mil nois i noies d’arreu del món, els quals van 
expressar les seves inquietuds en un qüestionari en 
línia que va permetre prendre el pols a les alegries i 
les dificultats dels joves d’avui. Ells, encara que de 
vegades no en siguin conscients, també necessiten 
la trobada personal amb Jesucrist.

La pastoral amb els joves requereix imaginació, 
creativitat... i temps! Cal dedicar-los temps per po-
der-los conèixer i atendre les seves necessitats. Ben-
volguts germans, demanem que l’Esperit Sant impul-
si el treball del proper Sínode dels Bisbes i aviat 
puguem veure’n els fruits. Ells són el nostre futur pe-
rò ens necessiten ara, en el moment present.

ACTUALITAT

El dilluns 17 de setembre passat, el 
cardenal Omella i el bisbe de Sant Fe-
liu, Mons. Agustí Cortés, varen inaugu-
rar el nou curs al Seminari Conciliar de 
Barcelona amb una eucaristia i un so-
par. El cardenal, adreçant-se als semi-
naristes, va dir: «Heu d’estudiar molt, 
però més que erudits l’Església avui 
necessita pastors i això només s’acon-
segueix amb molta pregària». El carde-
nal va insistir també en la importància 
de la fraternitat, ben condimentada 

per l’alegria i el perdó. Aquest curs han 
entrat al Seminari set nous seminaris-
tes de Barcelona. 
  La trobada va servir també per pre-
sentar el nou rector del Seminari, Mn. 
Felip-Juli Rodríguez, i el nou formador, 
Mn. David Álvarez. El dia 19 va tenir 
lloc el comiat de Mn. Josep M. Turull, 
que ha estat rector del Seminari du-
rant els últims 15 anys i ara és el nou 
rector de la basílica de la Sagrada Fa-
mília.

«L’Església avui necessita pastors»
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ENTREVISTA

ALFONS DE ALARCÓN

L’Alfons de Alarcón és un jove semina-
rista que fa quatre anys que col·labora 
a les activitats que es realitzen per a l’a-
tenció pastoral de les persones sordes. 
Cada dissabte participa a la Missa amb 
Llengua de Signes, que se celebra a les 
18.30 h a la Parròquia de Santa Tere sa de 
l’Infant Jesús de Barcelona (es pot veu-
re a www.pastoraldelsord.org). Aquest 
estiu, l’Alfons ha assistit a la XXVIII Tro -
bada Nacional de la Pastoral del Sord a 
Màlaga i, fa pocs dies, al Pelegrinatge de 
Sords Catòlics d’Europa a Lourdes. Aquest 
cap de setmana se celebra el Dia Interna-
cional de les Persones Sordes.

Com vas entrar en contacte amb la Pas-
toral?
Vaig conèixer Mn. Xavier Pagès fent de 
monitor durant l’estiu a la parròquia de la 
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, 
de la qual és el rector. Aquell mateix es-
tiu se celebrava a Barcelona la XXIV Tro-
bada Nacional de la Pastoral del Sord. 
Em va comentar que ell n’era el consi -
liari. Em vaig interessar i a partir d’ales-
hores en vaig voler formar part.

La teva ordenació serà una bona notícia 
per a la Pastoral del Sord...
Penso que sí, si Déu vol, tant per a la Pas-
toral del Sord com per a l’Església; so-
bretot, perquè a Catalunya només hi ha 
un sacerdot que es dediqui a això. Des 
del primer dia que en vaig formar part 
m’han acollit com un més. A la Pastoral 
rebo una formació específica, participant 
a les activitats que s’hi realitzen —al Se-
minari, la formació és la mateixa que la 
resta dels meus companys.

Quina és la teva responsabilitat?
D’entre les diverses activitats que hi ha 
a la Pastoral, la meva responsabilitat prin-
cipal és la tasca amb els més joves, 
a les catequesis, i fer d’acòlit a la Mis-
sa. També, per practicar la Llengua de 
Signes i aprendre’n més, interpreto al-
guns convidats que venen a donar xerra-
des.

Òscar Bardají i Martín

Preparant-se 
per servir 
els sords

1.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Jb 1,6-22 / Sl 16 / Lc 9,46-50]. 
Santa Teresa de l’Infant Jesús 
(1873-1897), vg. carmelitana a Li-
sieux i doctora de l’Església, pa-
trona de les missions. Sant Re-
migi (†530), bisbe de Reims.
2.  Dimarts [Jb 3,1-3.11-17.
20-23 / Sl 87 / Mt 18,1-5.10]. 
Sants Àngels de la Guarda. Mare 
de Déu de l’Acadèmia (1862), 
patrona de la ciutat de Lleida 
(1946). Sant Sadurní, ermità, a 
Sòria; beat Berenguer de Peral-
ta, bisbe electe de Lleida.
3. � Dimecres [Jb 9,1-12.14-16 / 
Sl 87 / Lc 9,57-62]. Sant Fran-
cesc de Borja (Gandia, 1510 - Ro-
ma, 1572), prev. jesuïta. Sant 
Gerard o Grau, abat; santa Ma-
ria-Josepa Rosselló, fund.
4.  Dijous [Jb 19,21-27a / Sl 
26 / Lc 10,1-12]. Sant Francesc 
d’Assís (1182-1226), iniciador 
del franciscanisme (OFM...), de-
fensor dels llocs sants i patró dels 
ecologistes, els veterinaris i els 
pessebristes. Sant Petroni, bis-
be; santa Àurea, vg.
5. � Divendres [Dt 8,7-18 / 
Sl: 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.
12bcd / 2Co 5,17-21 / Mt 7,7-11]. 
Témpores d’acció de gràcies i de 
petició. Sant Froilà, bisbe de Lleó; 
sant Atilà, bisbe de Zamora; san-
ta Caritina, vg.; santa Faustina 
Kowalska, vg. polonesa, apòstol 
de la Divina Misericòrdia.
6. � Dissabte [Jb 42,1-3.5-6.
12-16 / Sl 118 / Lc 10,17-24]. 
Sant Bru (Colònia, 1035 - Squilla-
ce, 1101), prevere, retirat al de-
sert de Chartreuse, fundador dels 
Cartoixans (Ocart). Sant Emili, mr.; 
santa Fe, vg. i mr.; santa Maria de 
les Cinc Llagues, vg. franciscana. 
7. � † Diumenge vinent, XXVII de 
durant l’any (lit. hores: 3a setm.) 
[Gn 2,18-24 / Sl 127 / He 2,9-
11 / Mc 10,2-16 (o bé: Mc 10,
2-12]. Mare de Déu del Roser, com-
memoració de la victòria de Le-
pant (1571). Sant 
Marc, papa (romà, 
336); sant Sergi, 
mr.; santa Julita, 
vg. i mr.

Intencions del Sant Pare 
per al mes d’octubre

Perquè els consagrats i les con-
sagrades despertin el seu fervor 
missioner i estiguin presents en-
tre els pobres, els marginats i els 
qui no tenen veu.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Cap al final d’una tarda d’estiu, un matri-
moni convocà els fills, familiars i amics 
per celebrar el vint-i-cinquè aniversari 
de casament. Els que havien participat 
en l’esdeveniment acudiren amb cert 
enyor. No hi eren els que havien traspas-
sat i, ja prop de Déu, van ser recordats 
amb afecte i consideració. Els més jo-
ves s’havien anat afegint amb el pas 
dels anys. Eren la continuïtat de les famí-
lies i de la comunitat.

Els esposos convocants afirmaren en 
la benvinguda: «Us acollim dominats per 
dos sentiments: agraïment i il·lusió. Agraï-
ment mutu per tants moments de vida 
que ens han fet créixer com a persones, 
com a parella i com a família. Donem grà-
cies a Déu, també, conscients que aquest 
camí no l’hem fet sols. Dèiem, aquell dia, 
que volíem trobar la felicitat en el camí 
de la vida, mostrat per Jesús de Natza-
ret, marcat pel seu esperit i pels seus va-
lors, la vivència dels quals ens fa créixer 
i millorar cada dia». Per als fills, un agraï-
ment especial i concret: «Gràcies als nos-
tres fills; gràcies per tantes lliçons de 
vida que, des de la vostra innocència, 
autenticitat i amor, també ens han ajudat 
a créixer». Arribat el torn del sentiment de 

Hem fet el camí 
acompanyats

la il·lusió, el formularen així: «Il·lusió, mol-
ta il·lusió mirant endavant. No volem pa-
rar de créixer ni d’estimar, convençuts 
que estimar és cercar el camí de Déu i 
trobar-lo. El volem seguir plenament com-
promesos i no estem disposats a passar-
hi de puntetes. Volem deixar empremta 
des del convenciment que només així po-
drem construir un millor futur per als nos-
tres fills, amb passió, des de l’entusias-
me i la disponibilitat.» 

Agraïment i il·lusió, sentiments domi-
nants que volen viure en un moment 
concret, avui, recordant alhora un frag-
ment de l’evangeli del dia del seu casa-
ment: «Vosaltres sou la sal de la terra 
[...]. Vosaltres sou la llum del món [...]. 
Que brilli igualment la vostra llum da-
vant la gent; així veuran les vostres bo-
nes obres i glorificaran el vostre Pare del 
cel» (Mt 5,13-14.16). Fragment que els 
fa afirmar: «Un avui que estimem, que 
cal viure i compartir, que, amb la sal de 
l’ahir, encén el llum del demà, un demà 
que cal guanyar cada dia. I per això anem 
endavant il·lusionats, sense perdre de 
vista que Jesús ens dona la mà i enforteix 
permanentment la nostra unió amb el 
seu amor, que esdevé nostre.»

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

« Reptes del 
nou Pla Pastoral»

Amb motiu del Dia Internacional de les 
Persones Sordes, que se celebra aquest 
darrer cap de setmana de setembre, i 
amb el desig d’aplicar alguns reptes que 
ens proposa el nou Pla Pastoral, a la Pas-
toral del Sord hem fet algunes reflexions 
i propostes, que recollim:
— Les discapacitats són una pobresa que 

cal tenir molt present i és molt fàcil, 
sobretot amb la sordesa, deixar-les de 
banda donades les dificultats perquè 
siguin ben ateses. Ens proposem millo-
rar l’acolliment i l’acompanyament a 
persones i famílies que se’ns apropen.

— Constatem la necessitat de fer una 
«Missió del Silenci» per arribar a perso-
nes sordes allunyades, sobretot pro-
posant-nos que els mateixos sords es-
devinguin apòstols dels sords.

— Cal fomentar l’anunci de Jesucrist a tra-
vés de la Paraula de Déu, que esdevé un 
instrument evangelitzador, amb la tra-
ducció de la Bíblia a la Llengua de Sig-

nes Catalana, que realitzem amb un 
equip interconfessional (www.biblial-
selsc.org).

— Per potenciar la trobada amb Jesucrist 
en l’Eucaristia dominical, oferim la re-
transmissió en directe i la gravació de 
la Missa en Llengua de Signes, gràcies 
a www.nazaret.tv.

  Aprofitem l’ocasió per demanar la vos-
tra pregària i informar que les activitats 
programades per aquest nou curs seran 
semblants a les dels darrers anys, amb la 
limitació d’espai que tindrem per les obres 
de rehabilitació dels locals parroquials.
  Podreu trobar més informació al web 
www.pastoraldelsord.org, o adreçar-vos 
a Mn. Xavier Pagès Castañer, els dimarts, 
dijous o dissabtes a la tarda als locals de 
la parròquia de Santa Teresa de l’Infant 
Jesús (Via Augusta 68, Barcelona), t. 619 
672 691, c/e: pastoralsord@arqbcn.org / 
facebook.com/PastoraldelSordo / twit-
ter.com/PastoraldelSord

PASTORAL�DEL�SORD�DE�BARCELONA

MN. XAVIER PAGÈS CASTAÑER
Consiliari de la Pastoral per a les Persones Sordes
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Lectura del llibre dels Nombres (Nm 11,25-29)

En aquells dies, el Senyor baixà en el núvol i parlava 
amb Moisès. Llavors prengué de l’Esperit que Moisès 
tenia i el donà als setanta ancians. Quan l’Esperit es 
posà damunt d’ells entraren en estat d’exaltació pro-
fètica i no paraven.
  En el campament havien quedat dos homes, Eldad 
i Medad, inscrits entre els setanta però que no s’ha-
vien presentat davant el tabernacle. L’Esperit també 
es posà damunt d’ells i, allà mateix, al campament, 
entraren en aquell estat d’exaltació profètica. Un jove 
anà corrents a fer-ho saber a Moisès. Josuè, fill de Nun, 
que des de jove era l’ajudant de Moisès, digué: «Moi-
sès, senyor meu, prohibiu-los-ho». Però Moisès li res-
pongué: «¿Estàs gelós per mi? Tant de bo que tot el po-
ble del Senyor tingués el do de profecia, i que el Senyor 
els donés a tots el seu Esperit!»

Salm responsorial (18)

R.  Els preceptes del Senyor omplen el cor de goig.

És perfecta la llei del Senyor, / i l’ànima hi descansa; / 
és ferm el que el Senyor disposa, / dona seny als ig-
norants. R.

Venerar el Senyor és cosa santa, / es manté per sem-
pre; / els determinis del Senyor són ben presos, / tots 
són justíssims. R.

El servent vostre està prompte / a guardar-los ama-
tent; / però, ¿qui s’adona de les pròpies errades? / 
Disculpeu el que em passa inadvertit. R.

Preserveu-me, Senyor, de l’orgull, / que no s’apoderi 
de mi; / així seré irreprensible / i net d’una gran cul -
pa. R.

Lectura de la carta de sant Jaume 
(Jm 5,1-6)

Ara us parlo a vosaltres, els qui sou rics. Ploreu des-
consoladament per les desgràcies que us cauran al 
damunt. Les vostres riqueses s’han podrit, s’han ar-
nat els vostres vestits, s’han rovellat el vostre or i la 
vostra plata, i el seu rovell serà el vostre acusador i 
us devorarà les carns. Heu amuntegat riqueses pre-
cisament aquests dies, que són els darrers. El jornal 
que heu escatimat als qui han segat els vostres camps 
clama contra vosaltres, i el crit dels segadors ha ar-
ribat a les orelles del Senyor de l’univers. Heu viscut 
aquí a la terra una vida de delícies i plaers, us heu en-
greixat com el bestiar, ara que és el dia de la matan-
ça. Heu condemnat el just, l’heu assassinat i ell no 
s’ha resistit.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 9,38-43.45.47-48)

En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n’hem 
vist un que es valia del vostre nom per treure dimonis 
i li dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui ve-
nen amb nosaltres». Jesús respongué: «Deixeu-lo fer. 
Ningú que en nom meu faci miracles, no podrà des-
prés malparlar de mi. Qui no és contra nosaltres, és 
amb nosaltres. Tothom qui us doni un vas d’aigua pel 
meu nom, perquè sou de Crist, us dic amb tota veri-
tat que no quedarà sense recompensa.
  Però a aquell que allunya de mi un d’aquests petits 
que tenen fe, valdria més que el tiressin al mar amb 
una mola d’ase lligada al coll. Si la teva mà et fa caure 
en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sen-
se mà, i no que vagis amb totes dues mans a l’infern, 
al foc que no s’apaga. Si el teu peu et fa caure en pe-
cat, talla-te’l. Val més que entris a la vida sense peu, 
i no que siguis llençat amb tots dos peus a l’infern. 
I si el teu ull et fa caure en pecat, treu-te’l. Val més 
que entris al Regne de Déu amb un sol ull, i no que si-
guis llençat amb tots dos ulls a l’infern, on el corc no 
mor mai i el foc no s’apaga.»

Lectura del libro de los Números (Núm 11,25-29)

En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló con 
Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo 
pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre 
ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no volvie-
ron a hacerlo. 
  Habían quedado en el campamento dos del grupo, 
llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los desig-
nados, no habían acudido a la tienda. Pero el espíri tu 
se posó sobre ellos, y se pusieron a profetizar en el 
campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moi-
sés: «Eldad y Medad están profetizando en el campa-
mento». Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés des-
de joven, intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». 
Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celoso por mí? 
¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el espíritu del 
Señor y profetizara!».

Salmo responsorial (18)

R.  Los mandatos del Señor son rectos y alegran el co-
razón.

La ley del Señor es perfecta / y es descanso del alma; / el 
precepto del Señor es fiel / e instruye a los ignoran tes. R.

El temor del Señor es puro / y eternamente estable; / 
los mandamientos del Señor son verdaderos / y ente-
ramente justos. R.

También tu siervo es instruido por ellos / y guardarlos 
comporta una gran recompensa. / ¿Quién conoce sus 
faltas? / Absuélveme de lo que se me oculta. R.

Preserva a tu siervo de la arrogancia, / para que no me 
domine: / así quedaré limpio e inocente / del gran pe-
cado. R.

Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(Sant 5,1-6)

Atención ahora, los ricos: llorad a gritos por las des-
gracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza es-
tá podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vues-
tro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre 
se convertirá en testimonio contra vosotros y devora-
rá vuestras carnes como fuego. ¡Habéis acumulado 
riquezas… en los últimos días! Mirad, el jornal de los 
obreros que segaron vuestros campos, el que voso-
tros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los 
segadores han llegado a los oídos del Señor del univer-
so. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis da-
do a la gran vida, habéis cebado vuestros corazones 
para el día de la matanza. Habéis condena do, habéis 
asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia.

  Lectura del santo Evangelio según san Marcos 
(Mc 9,38-43.45.47-48)

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos 
visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se 
lo hemos querido impedir, porque no viene con noso-
tros». Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque 
quien hace un milagro en mi nombre no puede luego 
hablar mal de mí. El que no está contra nosotros es-
tá a favor nuestro». Y el que os dé a beber un vaso 
de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que 
no se quedará sin recompensa. El que escandalice a 
uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría 
que le encajasen en el cuello una piedra de molino 
y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, 
córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir 
con las dos manos a la “gehenna”, al fuego que no 
se apaga. Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: 
más te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con 
los dos pies a la “gehenna”. Y, si tu ojo te induce a 
pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el rei-
no de Dios, que ser echado con los dos ojos a la “ge -
henna”, donde el gusano no muere y el fuego no se 
apaga».

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

Ningú no té l’exclusiva de l’Esperit Sant. L’Es-
perit alena sobre els qui som en aquesta 
assemblea dominical; però pot bufar també 
sobre els qui s’han quedat a casa o no són 
de la nostra corda o de la nostra colla. Qui fa 
el bé en nom de Jesús, ho fa impulsat per 
l’Esperit, que és de justícia, amor i pau i que 
sempre mira el bé de les persones i foragi ta 
els dimonis de l’odi, de la mentida, de tot 
allò que ens despersonalitza i ens pren la 
identitat de fills de Déu.

Josuè i Joan són homes de bona fe. Però ni 
Josuè tenia la visió àmplia de Moisès ni Joan 
el cor generós i obert de Jesús envers tot-
hom. Convé que tinguem present que aques-
ta és la primera lliçó de l’evangeli d’avui.

La segona és un fort truc de Jesús a tots 
els que n’aparten els més indefensos: nens, 
gent poc instruïda, sense possibilitats de 
plantar cara. Són els qui inicien els vailets en 
la droga, proxenetes, promotors de bombo-
lles immobiliàries o creditícies. També els 
comunicadors que per malícia o mala fe, per 
frivolitat o per diners emmetzinen el llenguat-
ge, la mentalitat, la llibertat fins a crear un 
clima irrespirable on resulta molt difícil edu-
car segons els valors de l’evangeli: el res-
pecte a la paraula, a la vida, a l’amor, als 
béns del proïsme. Posen com a models per-
sonatges sovint impresentables i silencien 
el treball humil de pares i mares, mestres 
o funcionaris, del treballador que s’estima 
més viure justet amb honradesa que apun-
tar-se al guany fàcil mentint, fingint o robant. 

Jesús hi reacciona amb una vehemència 
verbal que esborrona, provocada per la mag-
nitud del mal que fan els qui posen entre-
bancs a la fe dels més menuts i dels febles. 
La gehenna fóra poc per a unes persones 
que fan servir ulls, mans i peus per fer mal 
en comptes de fer-los servir per al bé i per 
a la construcció de la comunitat. 

No tenim 
l’exclusiva de 
l’Esperit Sant
P. JAUME SIDERA, claretià
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La Santa Seu ha fet pública la llista 
de pares sinodals que participaran 
en la XV assemblea general ordinà-
ria del Sínode dels Bisbes que se ce-
lebrarà del 3 al 28 d’octubre. El pa-
pa Francesc ha confirmat l’elecció 
dels tres representants de la Confe-
rència Episcopal Espanyola (CEE), el 
cardenal Ricardo Blázquez, el car-
denal Joan Josep Omella i el bisbe 
Carlos Escribano, responsable de 
Pastoral de Joventut a la CEE. El cardenal Carlos Osoro, arquebisbe de Madrid, 
també participarà en aquest Sínode com a membre del Consell Ordinari. En-
tre els membres d’aquest Sínode hi figuren el cardenal Lluís Francesc Ladaria, 
prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, i el cardenal José Luis La-
zunca, bisbe de David (Panamà).

El cardenal Omella envoltat de joves a la JMJ de 
Cracòvia (2016)

ACTUALITAT

El cardenal Omella participarà 
en el Sínode dels Joves

Actes
Catalonia Sacra s’endinsa en el re-
taule de la Mercè de la catedral de Bar-
celona. Dissabte 6 d’octubre (12 h), 
conferència a càrrec del Dr. Santi Mer-
cader. A la catedral, entrada pel claus-
tre (c/ del Bisbe). Preu de l’activi tat: 
2 euros. Cal reserva prèvia: reser ves@
cataloniasacra.cat o al t. 693 720 
202.

XIV Jornada de 
Atención Es-
piritual y Reli-
giosa. Viernes 
5 de octubre 
(9.15-13.30 h), 
en la sala de ac-
tos del Hospital 
de Sant Rafael 
(pg. Vall d’He-
bron, 107), or-
ganizada por el 

Hospital Sagrat Cor de Martorell, el Cen-
tro Benito Menni Sant Boi, el Hospital 
Mare de Déu de la Mercè y el Hospi-
tal de Sant Rafael.

«Església pel treball decent». El diumen-
ge 7 d’octubre (12 h), amb motiu de la 
Jornada Mundial pel Treball Decent, se 
celebrarà una eucaristia que finalitza-
rà amb un acte públic i la lectura del 
comunicat «Repartir el treball per com-
partir la riquesa». Aquesta és la fita en 
què volem aprofundir i treballar conjun -
tament les entitats que en formem part. 

AGENDA

Este miércoles y hasta el 28 de octu-
bre, se reúne en el Vaticano el Sínodo 
de los Obispos, en el que el papa Fran-
cisco me ha invitado a participar co-
mo miembro. Esta asamblea tiene 
como título: «Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional.»

La convocatoria de este encuentro 
muestra que el Papa confía en los jó-
venes y tiene puesta una gran espe-
ranza en ellos. «La atención, la ora-
ción y la reflexión de la Iglesia estarán 
puestas en vosotros, los jóvenes, con 
el deseo de comprender y, sobre todo, 
de acoger el don precioso que repre-
sentáis para Dios, para la Iglesia y pa-
ra el mundo.» (Mensaje del Papa a los 
jóvenes en la XXXIII Jornada Mundial 
de la Juventud, 25 de marzo de 2018)

En Barcelona, también queremos 
darles un lugar primordial en nues-
tra misión evangelizadora. Por eso el 
tercer eje de nuestro Plan pastoral 
está dedicado a ellos. En las respues-
tas a la consulta que permitieron ela-
borar el documento diocesano, se 
constataba una gran preocupación 
por los jóvenes. La sociedad, consu-
mista y economicista, los envuelve 
de valores espurios, de una telaraña 
que los atrapa y que les impide avan-
zar y divisar un futuro esperanzador. 
Los aleja de la propuesta que Jesús 
les ha regalado. Nos encontramos, 
pues, ante un reto pastoral de prime-
ra magnitud.

Pero, antes de buscar respuestas, 
debemos preguntarnos: ¿cómo mira-

CARTA�DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
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Los jóvenes, la gran esperanza
cien mil jóvenes de todo el mundo, 
que expresaron sus inquietudes en 
un cuestionario en línea que permitió 
tomar el pulso de sus alegrías y sus 
dificultades. Ellos, chicos y chicas, 
aunque a veces no sean conscientes, 
también necesitan el encuentro per-
sonal con Jesucristo.

La pastoral con los jóvenes requie-
re imaginación, creatividad... ¡y tiem-
po! Hay que dedicarles tiempo para 
poder conocerlos y atender sus nece-
sidades. Estimados hermanos, pida-
mos que el Espíritu Santo impulse el 
trabajo del próximo Sínodo de los Obis-
pos y pronto podamos ver los frutos. 
Ellos son nuestro futuro pero nos ne-
cesitan ahora, en el momento pre-
sente.

mos a los jóvenes? El Evangelio de 
Marcos nos enseña cómo Jesús miró 
a aquel joven y lo amó. Le hizo una 
propuesta llena de sentido, exigente 
y alentadora: «Ven y sígueme» (Mc 10,
21). Una mirada llena de amor hacia 
los jóvenes debe ser la primera acti-
tud de la comunidad cristiana para 
con ellos. Cabe preguntarse también: 
¿qué ofrecemos a los jóvenes hoy? 
¿Cómo les hacemos llegar la llamada 
de Jesús, llena de sentido y de vida?

La escucha activa es un aspecto 
fundamental en la tarea pastoral, es-
pecialmente la que se dirige a chicos 
y chicas. El documento de trabajo 
del próximo Sínodo —hecho público 
el pasado 19 de junio— ha sido ela-
borado a partir de las respuestas de 

L’eucaristia se celebrarà a l’Església de 
Santa Maria del Pi i el gest públic a la 
plaça de davant. 

Novahumanitas (c/ Àliga, 12 - Hosta-
francs). Dimecres 3 d’octubre (19 h), 
sessió de formació (ITER), amb Mn. Jo-
sep Font. Es prega confirmar l’assistèn-
cia a: t. 616 164 006. 

Publicacions
Una biogra-
fia testimo-
nial de Sant 
Josep Manya-
net. S’ha pu-
blicat una no-
va biografia 
del fundador 
dels Fills i les 
Filles de la Sa-
grada Família, 

El coratge de la veritat. Biografia tes ti-
monial de Sant Josep Manyanet, inspi-
rador del Temple Expiatori de la Sagra-
da Família (Ed. Estel, Barcelona 2018, 
528 pàg.). L’autor material és el P. Jo-
sep M. Blanquet, S.F., però l’autor for-
mal és el beat Ramon Oromí i Sullà, 
S.F. (1875-1937), màrtir, que va re-
collir nombrosos testimonis sobre el 
P. Manyanet abans de sofrir el martiri. 
El llibre pot adquirir-se a les llibreries 
religioses i a la seu de la Cúria general 
de l’Institut (c/ Entença 301, t. 636 802 
094).

El gran espectácu-
lo del cielo. Ocho vi-
siones del universo 
desde la antigüe-
dad a nuestros días, 
de Marco Bersanelli. 
El viaje que lleva a 
cabo en esta obra 
su autor discurre a 

través de las distintas concepciones 
del universo que el hombre ha elabora-
do a lo largo de la historia, desde sus ini-
cios hasta el presente. El libro se presen-
tará el 4 de octubre (19 h) en la Llibreria 
Claret y contará con la presencia de 
Chiara Cunti, traductora, y el autor.

La buena noticia de 
cada día 2019. Edit.
Verbo Divino publi-
ca este libro de bol-
sillo de 640 pági-
nas, que contiene 
las citas de las lec-
turas de todos los 
días del próximo año 

2019 y el pasaje completo del Evan-
gelio, con una sugerente meditación. 
  Es una guía ideal para 
todos los creyentes que 
quieran vivir en profundi-
dad la Buena Noticia de ca-
da día.


