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Som família

Aquest segon diumenge de novembre 
ce lebrem la diada de Germanor, una 
jornada que té per objectiu ajudar-nos 
a prendre consciència de la necessitat 
de col·laborar econòmicament al soste-
niment de l’Església diocesana. Amb 
aquesta finalitat avui, a totes les parrò-
quies i centres de culte de la diòcesi, es 
fa una col·lecta extraordinària i la nos-
tra Església arxidiocesana fa públics 
els comptes per tal que tots els fidels 
pugueu valorar l’ús que fa dels recur-
sos econòmics.
  L’Església catòlica que peregrina a 
Barcelona té uns 1.700 anys d’histò-

ria. El primer bisbe documentat és Pre-
textat de Barcelona, que va assistir al 
concili de Sardica l’any 343. Des d’ales-
hores i fins al dia d’avui els cristians 
que formem part d’aquesta gran famí-
lia, que és l’arxidiòcesi de Barcelona, 
hem fet nostra la crida rebuda del ma-
teix Jesucrist: anunciar i donar testi-
moni de l’Evangeli, construir la comuni-
tat cristiana i servir els més pobres de 
la societat. 
  En la diada de Germanor d’enguany, 
conservem el lema dels darrers anys: 
«Amb tu, som una gran família». L’Es-
glésia és una gran família en la qual 

tots som necessaris. Tots els batejats 
som cridats aportar el nostre granet de 
sorra. Cada cop més cal que els cris-
tians ens adonem que l’economia de 
l’Església és cosa de tots.
  ¿D’on venen els recursos econòmics 
de la nostra arxidiòcesi? Sobre el tema 
del finançament de l’Església sovint hi 
ha una certa confusió. Mireu, hi ha tres 
fonts: d’una banda les aportacions di-
rectes de cada un dels fidels mitjan-
çant col·lectes, donacions, subscrip-
cions, herències i llegats; d’altra banda, 
les vostres aportacions indirectes que 
rebem a través de l’Administració de 

l’Estat i que són resultat de la vostra 
de cisió de marcar la creu a la casella de 
l’Església en la declaració de l’Impost 
sobre la renda (IRPF); i, finalment, els 
ingressos provinents de la gestió del pa-
trimoni diocesà i altres ingressos recur-
rents (com, per exemple, publicacions, 
serveis hospitalaris, subvencions, 
etc.).
  Els recursos econòmics diocesans 
es gestionen amb molta cura. Estem 
fent un gran esforç per tenir una econo-
mia transparent i per donar-la a conèi-
xer a tothom. Volem que es coneguin i 
valorin les activitats de l’Església. 
  En aquesta línia de la transparència 
voldria compartir amb vosaltres algu-
nes conclusions de la darrera Memò-
ria d’actuacions de la Conferència Epis-
copal Espanyola publicada en la seva 
web i revisada per una de les quatre 
principals firmes d’auditoria (PwC). En 
aquesta Memòria s’explica el que l’Es-
glésia catòlica fa per la societat. Per 
citar algunes dades: les hores dedi-
cades pels agents de pastoral (per 
exemple, 47 milions d’hores dels ca-
pellans); 2.591 escoles catòliques 
que estalvien més de 2.400 milions 
d’euros a les administracions públi-
ques; l’atenció assistencial a més de 
175.000 immigrants; 114 centres 
d’acollida de dones víctimes de qualse-
vol tipus de violència; més de 9.100 
centres socials i assistencials on s’a-
tenen més de 4,7 milions de persones, 
etc.
  Moltes gràcies a tots vosaltres per 
fer-ho possible. Si us plau, no deixem de 
col·laborar per tal de continuar la nos-
tra missió. 
  Que Déu us beneeixi a tots.

ACTUALITAT

El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe 
de Barcelona, ha presidit aquest dissabte, 
3 de novembre, una trobada dirigida a agents 
de pastoral juvenil per explicar-los els resultats 
de l’Assemblea General Ordinària dels bis-
bes celebrada aquest mes d’octubre, dedica-
da a «Els joves, la fe i el discerniment vocacio-
nal».

La reunió, celebrada a l’Aula Magna de l’A-
te neu Universitari Sant Pacià de Barcelona, 
ha reunit més de quatre-centes persones i ha 

comptat amb la participació del secretari del 
Sínode, Mons. Giacomo Costa, SJ.

Mons. Giacomo Costa ha advertit que les 
conclusions sinodals «no són un document, si-
nó un exercici que cal treballar en el nostre 
cor». També ha valorat aquest escrit com un 
conglomerat de totes les idees d’aquells que 
van participar-hi. És a dir, l’opinió de tota l’Es-
glésia, tant dels joves com dels adults, pro-
vinents de totes les comunitats cristianes del 
món.

« El Sínode dels joves ens dona 
pistes sobre allò que hem de fer»
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ENTREVISTA

LLUM DELÀS

La Fundació de l’Esperança (www.fun-
dacioesperanca.org) va néixer el 2013 
per acollir persones en situació de po-
bresa i exclusió i mirar de redreçar vi-
des oferint oportunitats. Al capdavant 
hi ha «treballadors professionalment 
preparats i voluntaris que hi ajuden; 
l’Obra Social La Caixa, que vol revertir 
pobreses i tornar als orígens del seu 
compromís fundacional; i una societat 
conscienciada amb qui treballem i mú-
tuament ens donem suport», apunta la 
seva directora, la religiosa del Sagrat 
Cor Llum Delàs.

A qui doneu servei?
A qui s’acosta a la nostra porta, sem-
pre oberta. Oferim l’escolta, que com-
prèn, que endevina les necessitats. Una 
escolta feta de respecte i d’acollida, 
que crea vincle per tal de poder acom-
panyar processos de rehabilitació. Que 
també escolta la realitat del nostre car-
rer, de la crisi material i humana que en-
volta la societat; una crisi que deixa mol-
tes persones a la vora del camí.

Com ajudeu aquestes persones a aixe-
car-se?
És un procés lent, perquè retornar la dig-
nitat a la persona humiliada, capacitar 
per poder caminar —amb o sense cros-
ses—, esperar petites respostes que fa-
cilitin l’autonomia és sempre un procés 
de llarg recorregut. El pobre ho és de béns 
materials, de recursos, de relacions cons-
tructives, de l’estimació gratuïta que tots 
necessitem per viure feliços. Cadascú que 
ve apunta maneres per poder-se’n sortir.

Com els transmeteu el missatge de Je-
sucrist?
Els cristians tenim un missatge per ofe-
rir tan fàcil... Només val l’amor. No som 
mestres —només hi ha un Mestre. No 
som rics i ells pobres; som germans que 
ens ajudem a viure amb dignitat. Avui jo, 
demà tu. Hi ha dificultats que es po den 
convertir en oportunitats. El com ho 
fem canvia les situacions de pobre sa; 
no el que donem. Cal aplegar voluntats 
d’ajuda i no ser protagonistes d’aques-
ta ajuda.

Òscar Bardají i Martín

Estimar 
concretament

12. � Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[Tt 1,1-9 / Sl 23 / Lc 17,1-6]. Sant 
Josafat, bisbe coadjutor de Pó-
lozk i màrtir (1623) per la unitat 
dels cristians. Sant Emilià (Mi-
llán) de la Cogolla, ermità a la 
Rioja. 

13. � Dimarts [Tt 2,1-8.11-14 / 
Sl 36 / Lc 17,7-10]. Sant Lean-
dre, bisbe de Sevilla (s. VI). Sant 
Dídac (Diego) d’Alcalà, rel. fran-
ciscà a Sevilla (†1463); sant 
Estanislau de Kostka, rel. jesuï-
ta; sant Nicolau I el Gran, papa 
(858-867); sant Homobò, comer-
ciant de Cremona (†1197); san-
ta Ennata.

14. � Dimecres [Tt 3,1-7 / Sl 22 / 
Lc 17,11-19]. Sant Serapi, primer 
màrtir mercedari; sant Josep Pig-
natelli, prev. jesuïta; santa Vene-
randa, vg.

15. � Dijous [Flm 7-20 / Sl 145 / 
Lc 17,20-25]. Sant Albert el Gran 
(†1280), bisbe de Ratisbona i 
doctor de l’Església (dominicà), 
patró dels naturalistes. Sant Eu-
geni, bisbe de Toledo; sant Leo-
pold (s. XII), noble, patró d’Àus-
tria.

16. � Divendres [2Jn 4-9 / Sl 
118 / Lc 17,26-37]. Santa Mar-
garida d’Escòcia (†1093), rei-
na, nascuda a Hongria; santa 
Gertrudis (1256-1303), vg. cis-
tercenca a Helfta. Sant Edmon, 
bisbe. Sants Roc (Roque) Gonzá-
lez, Alons Rodríguez i Joan del 
Castillo, jesuïtes mrs.

17.  Dissabte [3Jn 5-8 / Sl 
111 / Lc 18,1-8]. Santa Isabel 
d’Hongria (1207-1231), prin -
ce sa viuda, serventa dels ma-
lalts. Sant Gregori Taumaturg, 
bisbe de Neocesarea (s. III); 
sant Iscle o Aciscle i santa Victò-
ria, germans màrtirs a Còrdova 
(303). 

18. � † Diumenge vinent, XXXIII 
de durant l’any (lit. hores: 1a 
setm.) (   Barcelona) [Dn 12,1-
3 / Sl 15 / He 10,11-14.18 / 
Mc 13,24-32]. Dedicació de la 
Catedral. Sant Romà, màrtir; 
sant Aureli, màrtir; 
santa Rosa Filipi-
na, primera mis-
sionera del Sagrat 
Cor. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Acoger el don de 
la beatificación 
de 16 mártires

Ayer, 10 de noviembre, en la Sagrada 
Familia, el Señor nos concedió la gra-
cia de celebrar la beati ficación de 16 
mártires que vivieron y murieron entre 
nosotros. Conducidos por la fe y la espe-
ranza, vivieron el amor a Dios y a los her-
manos hasta las últimas consecuen-
cias.

Con esta beatificación y después 
con la canonización, cuando se coro-
ne su recorrido con un milagro, se re -
conoce y proclama oficialmente que 
las circunstancias de su muerte les 
permi ten ser reconocidos como már-
ti res. 

Son un don para nuestra Iglesia local 
y para las congregaciones religiosas de 
las que son miembros egregios: San Pe-
dro ad Víncula, las Hermanas Capuchi-
nas de la Madre del Divino Pastor y las 

Hermanas Franciscanas de los Sagra-
dos Corazones. 

Con la beatificación, la Iglesia permi-
te que podamos dar culto a los nuevos 
beatos en nuestra Iglesia particular y en 
sus respectivas familias religiosas. Nos 
son propuestos como modelos e inter-
cesores. 

A nosotros se nos pide, como nos re-
cuerda repetidamente el Papa, que si-
gamos «la llamada a la santidad, que es 
la llamada normal, es la llamada a vivir 
como cristianos», a romper con «los es-
quemas mundanos que nos tienen pri-
sioneros en un aparente bienestar» (Ho-
milía, 29 de mayo de 2018). 

Que la Reina de los mártires nos ayu-
de a acoger el don de la beatificación de 
estos mártires en nuestro caminar hacia 
el encuentro con Jesucristo.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

Sobrepassats els vuitanta anys amb 
escreix i amb el cap una mica enter-
bolit, una caiguda ha afectat el fèmur 
i l’ha portat a l’hospital. La intervenció 
quirúrgica practicada i el posterior 
post operatori fan albirar esperances 
d’una recuperació suficient, d’acord 
amb l’edat i la situació prèvia. Ara ja és 
en una habitació de planta, integrant 
tot el que ha viscut, d’acord amb les se-
ves possibilitats d’assumir la realitat. 
La família, assabentada que era possi-
ble, ha demanat que li portin la comu-
nió cada dia. A l’hora de rebre l’eucaris-
tia, malgrat el seu desconcert mental, 
recupera una certa lucidesa i conscièn-
cia i resa el parenostre amb devoció i 
viu aquell moment amb pau i profundi tat, 
reconfortada. «Qui menja la meva carn 
i beu la meva sang, té vida eterna, i jo 
el ressuscitaré el darrer dia» (Jn 6,54).

La gravetat de la situació va aconse-
llar a la família que, dies abans de la in-
tervenció, rebés també la unció dels ma-
lalts. «Si entre vosaltres hi ha algú que 
està malalt, que faci cridar els qui presi-
deixen la comunitat perquè l’ungeixin 
amb oli en nom del Senyor i preguin per 

Un nou pas de Jesús 
per la vida

ell. Aquesta pregària, feta amb fe, sal-
varà el malalt: el Senyor el posarà bo i 
li perdonarà els pecats que hagi pogut 
cometre» (Jm 15,14-15). Els membres 
de la família vetllen per la salut d’a ques -
ta senyora, arribada l’hora de la vellesa 
i la malaltia. Li faciliten i l’acompanyen 
a rebre la unció dels malalts, el perdó 
redemptor de Déu, l’eucaristia que ha 
estat aliment en el seu camí per la vi-
da. Confien en el restabliment de la se-
va salut, si Déu així ho vol; però, atesa 
l’edat, resten oberts a acceptar la vo-
luntat del Senyor, el retorn a l’origen, 
quan sigui l’hora, en nom de Déu i cap 
a Déu. Venim de l’Amor, anem cap a 
l’A mor i, tots els anys de la nostra vida, 
hem de fer camí estimant.

Tots els creients hauríem d’estar 
oberts i tenir consciència del possible 
traspàs per malaltia o vellesa de les per-
sones estimades i facilitar que, arri bat 
el moment, rebin els sagraments que 
els han de fer Jesús proper i els han de 
donar el reconfort, el coratge i la pau 
en els sofriments per la malaltia o l’edat. 
És el moment d’afavorir que Jesús passi 
de nou per la vida.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura del primer llibre dels Reis (1Re 17,10-16)

En aquell temps, el profeta Elies se n’anà a Sarepta. 
Quan ar ribà a l’entrada del poble, hi havia allà una 
viuda que recollia lle nya. Elies la cridà i li digué: «Por-
ta’m, si et plau, una mica d’aigua per beure». Mentre 
l’anava a buscar, Elies la tornà a cridar i li digué: «Por-
ta’m, també, un tros de pa». Ella res pongué: «Per la vi-
da del Se nyor, el teu Déu, et juro que no en tinc gens. 
Només tinc un grapat de farina i una mica d’oli. Ara 
es tava recollint  aquests branquillons i anava a fer pa 
per a mi i per al meu fill. Ens el menjarem i des prés 
morirem de fam». 
  Elies li res pongué: «No tinguis por. Fes-ho tal com 
dius, però primer fes un panet per a mi i dona-me’l. Des -
prés ja en faràs per a tu i per al teu fill. Això diu el Se-
 nyor, Déu d’Israel: No es buidarà el pot de farina ni s’a-
baixarà l’oli de la ger ra fins al dia que el Se nyor enviarà 
la pluja al país». Ella va fer tal com Elies li havia dit, i 
durant molts dies, tant ella com la seva família van po-
der menjar: no es va buidar el pot de farina ni s’abaixà 
l’oli de la ger ra, tal com el Se nyor ho havia dit per bo-
ca d’Elies.

Salm res ponsorial (145)

R. Lloa el Se nyor, ànima meva.

El Se nyor, que es manté fidel per sempre, / fa jus tí cia 
als oprimits, / dona pa als qui tenen fam. / El Se nyor 
deslliura els presos. R.

El Se nyor dona la vis ta als cecs, / el Se nyor redreça els 
vençuts. / El Se nyor es tima els jus tos; / el Se nyor guar-
da els foras ters. R.

Manté les viudes i els orfes, / i capgira els camins dels 
injus tos. / El Se nyor reg na per sempre, / és el teu Déu, 
Sió, per tots els segles. R.

Lectura de la carta als cris tians hebreus 
(He 9,24-28)

Cris t no ha entrat en aquell santuari, a imatge del ve-
ritable, fet per mà d’homes, sinó que ha entrat al cel 
mateix, i s’ha presentat davant Déu per nos altres. 
El gran sacerdot entra cada any al santuari amb una 
sang que no és la seva. Cris t, en canvi, no s’ha d’o-
ferir moltes vegades, altrament hauria hagut d’anar 
sofrint la seva pas sió des de la creació del món. De 
fet no ha aparegut fins ara, a la fi dels temps, a ofe-
rir-se ell mateix una sola vegada com a víctima per 
abolir el pecat. Els homes morim una sola vegada, i 
des prés de la mort ve el judici. Semblantment el Cris t 
va ser ofert una sola vegada, quan va prendre damunt 
seu els pecats de tots. Des prés tornarà a revelar-se, 
no ja per raó dels pecats, sinó per salvar aquells qui 
es peren el moment de rebre’l.

  Evangeli segons sant Marc 
(Mc 12,38-44)

En aquell temps, Jesús, ins truint la gent, deia: «No us 
fieu dels mes tres de la Llei. Els agrada de pas sejar-se 
amb els seus ves tits, i que la gent els saludi a les pla-
ces, que els facin ocupar els primers seients a les si-
nagogues i els primers llocs a taula; devoren els béns 
de les viudes i, al moment de l’oració, per fer-se veure, 
es posen filactèries ben llargues. Són els qui seran ju-
dicats més rigorosament».
  Es tant as segut al temple, davant la sala del tresor, 
Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molt rics hi 
tiraven molt, però vingué una viuda pobra que hi tirà 
dues monedes de les més petites. Jesús cridà els dei-
xebles i els digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta 
viuda pobra és la que ha donat més de tots; els altres 
han donat del que els sobrava, però ella, que ho neces -
sitava per a viure, ha donat tot el que tenia».

Lectura del primer libro de los Reyes (1Re 17,10-16)

En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sarep-
ta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en 
el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la lla-
mó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por 
favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a 
gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». 
Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no me que-
da pan cocido; sólo un puñado de harina en la orza y un 
poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par 
de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, 
lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: 
«No temas. Entra y haz como has dicho, pero antes pre-
párame con la harina una pequeña torta y tráemela. 
Para ti y para tu hijo la harás después. Porque así dice 
el Señor, Dios de Israel: “La orza de harina no se vacia-
rá, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que 
el Señor conceda lluvias sobre la tierra”». Ella se fue y 
obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su 
familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació 
ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que 
había pronunciado el Señor por boca de Elías.

Salmo responsorial (145)

R. Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, / hace 
justicia a los oprimidos, / da pan a los hambrientos. / 
El Señor liberta a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego, / el Señor endereza a los 
que ya se doblan, / el Señor ama a los justos. / El Se-
ñor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda / y trastorna el camino 
de los malvados. / El Señor reina eternamente, / tu Dios, 
Sión, de edad en edad. R.

Lectura de la carta a los Hebreos 
(Heb 9,24-28)

Cristo entró no en un santuario construido por hombres, 
imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para po-
nerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampo-
co se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo 
sacerdote, que entraba en el santuario todos los años 
y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que 
haber padecido muchas veces, desde la fundación 
del mundo. De hecho, él se ha manifestado una sola 
vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con 
el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los 
hombres es morir una sola vez; y después de la muer-
te, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una 
sola vez para quitar los pecados de todos. La segun-
da vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, pa-
ra salvar a los que lo esperan.

  Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos (Mc 12,38-44)

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les de-
cía: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse 
con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las 
plazas, buscan los asientos de honor en las sina gogas 
y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los 
bienes de las viudas y aparentan hacer largas oracio-
nes. Esos recibirán una condenación más rigu rosa». 
  Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del tem-
plo, observaba a la gente que iba echando dinero: mu-
chos ricos echaban mucho; se acercó una viuda po-
bre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. 
Llamando a los discípulos, les dijo: «En verdad os digo 
que esa viuda pobre ha echado en el arca de las ofren-
das más que nadie. Porque los demás han echado de 
lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha 
echado todo lo que tenía para vivir».

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

Avui tenim al davant dos homes ben diferents 
i dues dones vídues, models extraordinaris 
d’humanitat i religiositat.

Elies viu al servei de Déu i gairebé paga 
amb la pell la seva lleialtat a Déu i al poble. 
Fugitiu i mort de set i de gana, demana a una 
vídua un rajolí d’aigua i un bocí de pa. La 
dona només té un fill i un futur ben negre: 
«Amb uns branquillons faré foc i coure un pa-
net... i després ens morirem de fam». Però 
pensa que Elies encara és més pobre que 
ella. I es produeix el miracle: no li mancarà 
ni pa ni oli mentre duri la crisi duríssima que 
estan passant.

Hi ha un altre home. Un savi. Se sap la llei 
de pe a pa. Ho sap i se n’aprofita. Sap quedar 
bé: vestit llampant, filacteris ben llargs, el pri-
mer lloc a la sinagoga i en els banquets. Té un 
ego molt inflat. La gent se’n refia. I tanmateix 
ell, tan piadós i tan digne, abusa de la bona 
fe de la vídua que li ha confiat l’administra-
ció dels seus interessos. Li espera un judici 
severíssim. Davant Déu és una gran patum 
d’aparença gloriosa per defora i totalment bui-
da de dins...

Ja hem vist la vídua de Sarepta. La d’avui 
s’atansa a la caixeta de les almoines i hi di-
posita discretament dues monedes de les 
més petites. Mentrestant els rics hi dipositen 
sorollosament un grapat d’euros perquè tot-
hom s’adoni de la seva generositat. Jesús 
observa aquella bona vídua en qui ningú no 
repara. És la més generosa i la que més ha 
contribuït al culte del Temple. No té res més. 
Amb aquells centimets, expressa el seu bon 
cor. Déu no vol coses, ens vol a nosaltres ma-
teixos.

Un bon consol i una bona lliçó per a tots nos-
altres. Mirem de servir el Senyor i els germans. 
No ens en servíssim pas per fer-nos veure o 
tranquil·litzar la nostra consciència. Que tot 
allò que fem o donem, poc o molt, sigui expres-
sió de l’amor que tenim a Déu i als germans.

Dos homes 
i dues vídues
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

Activitats del 
cardenal Omella
Dimarts 13 (19-21 h). Presidirà l’acte 
d’inauguració del curs acadèmic de l’Ins-
titut Superior de Ciències Religio ses de 
Barcelona.

Dissabte 17 (19-20 h). Presidirà l’euca-
ristia d’acció de gràcies a l’església de 
Sant Paulí de Nola, per la recent cano-
nització de santa Nazaria de Santa Te-
resa de Jesús March Mesa, fundadora 
de las Hermanas Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia. 

Actes
Rèquiem pel descans etern de Mont-
serrat Caballé. Dissabte 17 de novembre 
(13 h), a la catedral de Barcelona (Pla 
de la Seu, s/n), respons presidit pel car-
denal Joan Josep Omella i interpretació 
musical del Rèquiem de Verdi. Per po-
der-hi assistir, caldrà presentar una en-
trada que es podrà obtenir gratuïtament 
al web i/o a les taquilles del Gran Tea-
tre del Liceu, des del 12 al 15 de novem-
bre. Aforament limitat. Més info: www.
liceubarcelona.cat/montserratcaballe

Commemoració dels 50 anys de Missa 
Dominical. Dimecres 14 de novembre 

AGENDA

(9.30-13.30 h), al Seminari Conciliar 
de Barcelona (c/ Diputació, 231). A les 
9.30 h, salutació i pregària, amb Josep 
M. Romaguera, president del Centre 
de Pastoral Litúrgica, i Joan Josep Ome-
lla, arquebisbe de Barcelona. A les 10 h, 
«Missa Dominical: 50 anys al servei de 
l’Església», amb Josep Lligadas, mem-
bre del CPL i de la redacció de Missa 
Dominical. A les 10.45 h, «Fer de la mis-
sa dominical un aliment de vida per a la 
comunitat cristiana», amb Joan-Enric 
Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell i presi-
dent de la Comissió Interdiocesana de 
Litúrgia de la CET. A les 12 h, taula ro-
dona: «Eucaristia, diumenge i vida cris-
tiana», amb Xavier Aymerich, direc tor de 
Missa Dominical; Anna-Bel Carbonell, 
membre del consell assessor de la re-
vista Galilea.153; i Joan Torra, rector 
de les parròquies de Torelló i professor de 
la FTC. Moderarà Laura Mor, periodista. 
A les 13 h, cloenda i refrigeri. S’obse-
quiarà els assistents amb el llibre de 
la col·lecció Fem-ho bé!, de Xavier Ayme-
rich i Josep Lligadas. 

Eucaristia d’acció de gràcies amb les 
Hermanas Misioneras Cruzadas de la 
Iglesia de Barcelona. Dia 17 de novem-
bre (19 h), a l’església de Sant Paulí 
de Nola (pl. Nazaria Ignacia), per cele-
brar la canonització, el passat 14 d’oc-
tubre, de la mare fundadora, santa Na-
zaria de Santa Teresa de Jesús March 
Mesa. Presidirà la celebració el carde-
nal Joan Josep Omella.

Este segundo domingo de noviembre 
celebramos la fiesta de Germanor, 
una jornada que tiene como objetivo 
ayudar a tomar conciencia de la nece-
sidad de colaborar económicamente 
en el sostenimiento de la Iglesia dio-
cesana. Con esta finalidad hoy, en to-
das las parroquias y centros de culto 
de la diócesis, se hace una colecta ex-
traordinaria y nuestra Iglesia archidio-
cesana hace públicas las cuentas pa-
ra que todos los fieles podáis valorar 
el uso que se hace de los recursos eco-
nómicos.

La Iglesia católica que peregrina en 
Barcelona tiene unos 1.700 años de 
historia. El primer obispo documenta-
do es Pretextato de Barcelona, que 
asistió al concilio de Sardica en 343. 
Desde entonces y hasta el día de hoy, 
los cristianos que formamos parte de 

esta gran familia que es la archidióce-
sis de Barcelona, hemos hecho nues-
tra la llamada recibida del mismo Je-
sucristo: anunciar y dar testimonio del 
Evangelio, construir la comunidad cris-
tiana y servir a los más pobres de la 
sociedad.

En el día de Germanor de este año, 
conservamos el lema de los últimos 
años: «Somos una gran familia conti-
go». La Iglesia es una gran familia en la 
que todos somos necesarios. Todos 
los bautizados estamos llamados a 
aportar nuestro granito de arena. Cada 
vez es más necesario que los cristia-
nos nos demos cuenta de que la eco-
nomía de la Iglesia es cosa de todos.

¿De dónde provienen los recursos 
económicos de nuestra archidióce-
sis? Sobre el tema de la financiación 
de la Iglesia a menudo hay una cierta 
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Somos familia nas conclusiones de la última Memo-
ria de actuaciones de la Conferencia 
Episcopal Española, publicada en su 
web y revisada por una de las cuatro 
principales firmas de auditoría (PwC). 
En esta Memoria se explica qué ha-
ce la Iglesia católica por la sociedad. 
Por citar algunos datos: las horas de-
dicadas por los agentes de pastoral 
(por ejemplo, 47 millones de horas 
de los sacerdotes); 2.591 escuelas 
católicas, que ahorran más de 2.400 
millones de euros a las administra-
ciones públicas; la atención asisten-
cial a más de 175.000 inmigrantes; 
114 centros de acogida de mujeres 
víctimas de cualquier tipo de violen-
cia; más de 9.100 centros sociales 
y asistenciales donde se atienden más 
de 4,7 millones de personas, etcétera.

Muchas gracias a todos por hacer-
lo posible. Por favor, no dejemos de 
colaborar para que pueda continuar 
nuestra misión. Que Dios os bendiga 
a todos.

confusión. Mirad, hay tres fuentes dis-
tintas: por un lado, las aportaciones 
directas de cada uno de los fieles me-
diante colectas, donaciones, suscrip-
ciones, herencias y legados; por otro, 
las aportaciones indirectas que reci -
bimos a través de la Administración del 
Esta do y que son resultado de vuestra 
decisión de marcar la cruz en la casi-
lla de la Iglesia en la declaración del Im-
puesto sobre la renta (IRPF); y, final-
mente, los ingresos procedentes de 
la gestión del patrimonio diocesano y 
otros ingresos recurrentes (como, por 
ejemplo, publicaciones, servicios hos-
pitalarios, subvenciones, etc.).

Los recursos económicos diocesa-
nos se gestionan con mucho cuidado. 
Estamos haciendo un gran esfuerzo 
para tener una economía transparen-
te y para darla a conocer a todos. Que-
remos que se conozcan y valoren las 
actividades de la Iglesia.

En esta línea de la transparencia, 
quisiera compartir con vosotros algu-

Cicle de Cantates Solidàries de Bach, 
en benefici dels projectes d’ajuda als 
més necessitats del Quart Món, que 
porta a terme la Comunitat Carmeli-
tana de Badalona. Dissabte 17 de no-
vembre (20.15 h), a l’església dels 
Pares Carmelites de Badalona, amb 
entrada pels carrers Sant Miquel, 44 
i Mar, 47, tindrà lloc la Cantata BWV 130 
«Herr Gott, dich loben alle wir» («Senyor 
Déu, tots et lloem»), a càrrec del DEXCor 
de Veus Blanques que dirigeix Mont-
serrat Pi, el Conjunt Instrumental del 
Conservatori Municipal de Música de 
Badalona i solistes, dirigits per Jordi 
Montoliu. Entrada lliure amb aportació 
voluntària.

Taula rodona «L’educació afectiva i se-
xual en la infància». Dilluns 12 de no-
vembre (19.30 h), al Seminari Conciliar 
de Barcelona. El Card. Joan Josep Ome-
lla presideix l’acte de llançament de la 
col·lecció infantil del projecte «Apren-
guem a estimar». Aforament limitat. Im-
prescindible confirmació prèvia a través 
del correu: aprendamosaamar@edi-
torialcepe.es o del tel. 915 626 524.

«Màrtirs de l’Orde de frares menors». 
Dimarts 13 de novembre (19.30 h), 
conferència a les Franciscanes Missio-
neres de la Immaculada Concepció (pl. 
Universitat, 2).

Conferència sobre el llibre El Regne, 
d’E. Carrère, a càrrec de fra Jacint Du-

ran. Dijous 15 de novembre (20 h), a 
Pompeia (c/ Riera Sant Miquel, 1 bis).

Dues conferències al Monestir de Sant 
Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Diu-
menge 11 nov. (18 h), «Monaquisme, 
una resposta a l’Evangeli», amb la gna. 
Griselda Cos. Diumenge 18 nov. (17 h), 
«Cap on va el cristianisme. Una mira-
da cap al futur», amb Angela Volpini i 
l’actuació final de Lídia Pujol. 

Publicacions
Fins aquí hem 
arribat. Què fem 
i com celebrem 
el darrer adéu, 
d’Amadeu Car-
bó i Jordi Cubi-
llos. Llibre de 
84 pàgines, d’E -
ditorial Morera, 
en la col·lecció 
«L’Ermità». Els 

autors estudien, en els diversos capí-
tols, la cultura de la mort, els costums 
i tradicions, la literatura de la mort, la 
mort escenificada, en terra sagrada 
i el món funerari. La mort, diuen els 
autors, forma part inexo-
rable de la nostra cultura; 
és un tema del qual no es 
parla gaire, però del qual 
hi ha molt a dir.
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