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Estimem amb obres i de veritat
Aquest diumenge estem de celebració. Càritas Dio-
cesana de Barcelona fa 75 anys que és present a la 
nostra diòcesi. Aquesta entitat sense ànim de lucre 
coordina l’acció caritativa de l’Església catòlica que 
peregrina a Barcelona. Des de Càritas, seguint l’e-
xemple de Jesucrist, volem ajudar les persones més 
vulnerables de la nostra societat a recuperar el seu 
projecte vital.

La caritat i l’atenció als pobres —que no són no-
més els que no tenen diners, sinó els que pateixen, 
els que estan sols, malalts i sense esperança— ve 
de lluny i troba l’origen en la invitació de Jesús: «Per-
què tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em 
donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava 
despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau vi-
sitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m» (Mt 25,
35-36). De fet, aquesta serà la pregunta d’examen 
quan deixem aquest món: Has estimat? Has viscut 
atent i ajudant els més pobres i els qui més pateixen? 
Serem examinats en l’amor. 

Aquesta preferència pels pobres i marginats no es 
pot quedar només en eslògans i paraules. Cal que fem 
real l’exhortació que ens fa la Paraula de Déu: «No 
estimem només de paraula o amb la llengua, sinó 
amb obres i de veritat» (1Jn 3,18). Això és el que els 
catòlics intentem fer a través de Càritas i de tantes al-
tres institucions d’Església que treballen per fer real 
i palpable el manament de l’amor. Gràcies, Càritas, per 
promoure, orientar i coordinar l’acció social, sensi-
bilitzar la societat i denunciar situacions d’injustícia 
social.

Com ens recorda el papa Francesc, aquesta acció 
caritativa no la podem separar de la gran missió que 
ha rebut l’Església: l’anunci de l’Evangeli. L’ésser hu-
mà no només té necessitat de béns materials, sinó 

que també té fam espiritual. En la meva vida minis-
terial he pogut copsar d’una manera tangible i real 
la gran experiència de fe viscuda per molts germans 
que han passat pel dolor de la pobresa material. ¡Do-
nem als pobres l’aliment espiritual que necessiten! 
De fet, no podem oblidar com el cristianisme va arre-
lar, a l’inici, entre els més pobres i marginats. Aliment 
material i aliment espiritual són les dues cares d’una 
mateixa moneda: la caritat. I el que encara és més im-
portant, cal que ens deixem evangelitzar pels pobres. 
Sí, en ells, i a través seu, ens parla Déu. 

En aquest sentit, els pobres com a destinataris pri-
vilegiats de l’Evangeli són un dels eixos d’acció i refle-
xió del nostre Pla pastoral diocesà. Ens cal desco brir 
des dels ulls de Jesús les pobreses que ens envolten 
—especialment les amagades— i les causes que les 
provoquen. Hem de descobrir els pobres que tenim a 
prop nostre i ajudar els altres a veure’ls. 

Voldria acabar donant les gràcies a tots els socis, 
col·laboradors, voluntaris i professionals que fan pos-
sible Càritas. 

Per molts anys!

Recapte d’aliments de Càritas el Nadal de 1964, al pati del Palau Episcopal

ACTUALITAT

Del 13 al 18 de gener, un grup de 28 
preveres diocesans van participar en 
els exercicis espirituals organitzats pel 
nostre Arquebisbat. Els exercicis varen 
tenir lloc a la Casa d’Espiritualitat Maria 
Immaculada, de les Franciscanes dels 
Sagrats Cors de Tiana. Va dirigir els exer-

cicis el bisbe emèrit de Sant Sebastià, 
Mons. Juan Maria Uriarte. 
  També hi va participar el bisbe emèrit 
de Girona, Mons. Carles Soler Perdigó, 
que fou prevere i bisbe auxiliar de l’Ar-
quebisbat de Barcelona abans de ser 
nomenat bisbe de Girona.

Exercicis espirituals 
per a preveres a Tiana
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ENTREVISTA

MARIA BARGALLÓ

Justícia i Pau (JiP) Barcelona pretén do-
nar resposta a la crida a una conversió 
ecològica integral que el Papa Francesc 
fa a l’encíclica Laudato si’, a través del 
projecte d’Ecoparròquies Solidàries. 
«Es tracta de fomentar una espirituali-
tat ecosocial-cristiana sobre la qual an-
corar aquells canvis que ens permetin 
afrontar els dos reptes més importants 
dels nostres dies: la degradació huma-
na i la degradació de la natura», explica 
la Maria Bargalló, vicepresidenta de JiP 
i coordinadora del projecte d’Ecoparrò-
quies Solidàries.

Quin missatge preteneu difondre?
Volem donar a conèixer l’estreta relació 
que hi ha entre la degradació ambiental 
i la pobresa, que la nostra pròpia mane-
ra de viure i consumir provoca. Propicia-
rem un estil de vida responsable i cohe-
rent que ens porti progressivament des 
del materialisme a la transcendència, 
del progrés tècnic al progrés ètic, del con-
sumisme al consum conscient, de l’eco-
nomia del creixement a l’economia pel bé 
comú, de l’individualisme a la conscièn cia 
global, de la indiferència a la solidaritat...

Per què cal fer aquest pas, com a cris-
tians?
Perquè forma part del nucli de la nostra 
fe. Un Déu creador: la natura com a do 
de Déu i l’home criatura de Déu que en 
forma part, administrador, no senyor ni 
dominador, la lloança a Déu present en 
tots els éssers i la Terra com casa co-
muna. Un Déu Pare de tots: la fraterni-
tat universal, la sobrietat alliberadora i 
l’opció radical pels febles i empobrits.

De què depèn perquè surti bé?
Correm el risc que el crit profètic de l’en-
cíclica Laudato si’ quedi ofegat enmig de 
les cabòries pròpies del nostre apressat 
dia a dia; per això és clau que les parrò-
quies hi aprofundeixin i desenvolupin 
l’espiritualitat ecosocial que el Papa ens 
proposa. Aquest projecte vol oferir ele-
ments que ajudin a anar fent petites pas-
ses i posar en contacte les parròquies 
que estiguin fent el mateix camí per com-
partir-lo. És un camí llarg de conversió 
que hem de recórrer plegats.

Òscar Bardají i Martín

Ecoparròquies

28.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[He 9,15.24-28 / Sl 97 / Mc 3,22-
30]. Sant Tomàs d’Aquino (†1274), 
prev. dominicà i doctor de l’Esglé-
sia, patró dels estudiosos i els es-
tudiants, venerat a Tolosa de Llen-
guadoc. Sant Flavià, soldat mr.; sant 
Tirs, atleta mr.; sant Julià, bisbe de 
Conca; sant Leònides, mr.; beata 
Gentil Giusti, mare de família.

29. � Dimarts [He 10,1-10 / Sl 39 / 
Mc 3,31-35]. Sant Pere Nolasc 
(s. XIII), rel. barceloní, fund. merce-
daris (OdeM). Sant Valeri o Valer, 
bisbe de Saragossa i mr. (s. IV), ve-
nerat a Roda d’Isàvena. Sant Sulpi-
ci Sever, bisbe; sant Julià, bisbe de 
Toledo; beata Arcàngela Girlani, vg. 
carmelitana. Beat Manuel Domingo 
i Sol (Tortosa 1836-1909), prev., 
fund. dels Operaris diocesans (OD).

30. � Dimecres [He 10,11-18 / Sl 
109 / Mc 4,1-20]. Santa Martina, 
vg. i mr.; sant Adelelm (Lesmes), 
bisbe de Burgos (benedictí, s. XI); 
santa Jacinta de Mariscotti, vg. ter-
ciària franciscana; sant Mucià-Ma-
ria Wiaux, rel. La Salle. 

31.  Dijous [He 10,19-25 / Sl 
23 / Mc 4,21-25]. Sant Joan Bosco 
(1815-1888), prev. de Torí, fund. 
congregacions salesianes (SDB), 
patró del cinema; santa Marcel·la, 
viuda. 

1. � Divendres [He 10,32-39 / Sl 
36 / Mc 4,26-34]. Sant Cecili, bis-
be de Granada i mr.; sant Brígida 
d’Escòcia, vg.; beates Maria-An-
na Vaillot i Otília Baumgarten, rel. 
paüles.

2.  Dissabte [Ml 3,1-4 (o bé: 
He 2,14-18) / Sl 23 / Lc 2,22-40 
(o bé: 2,22-32)]. Presentació del 
Senyor, antigament Purificació de 
Maria, i popularment la Candelera 
(pel ritu de la llum). Mare de Déu 
patrona dels cerers i dels electri-
cistes; altres advocacions maria-
nes: Candela (Valls), Candelaria 
(Tenerife), Ajuda (Barcelona), Calle 
(Palència)...; sant Corneli, bisbe.

3. � † Diumenge vinent, IV de du-
rant l’any (lit. hores: 4a setm.) [Jr 
3,4-5.17-19 / Sl 70 / 1Co 12,31–
13,13 (o bé: 13,4-13) / Lc 4,21-30]. 
Sant Blai, bisbe de Sebaste (Armè -
nia) i mr. (s. IV), invocat pel mal de 
coll; sant Anscari (Òscar), bisbe 
d’Hamburg (†865), originari de les 
Gàl·lies i evangelitzador d’Escan-
dinàvia. Santa Claudina Thévenet, 
vg. fund. rel. Jesús-Maria (RJM); 
sant Francesc Blanco i companys, 
mrs. al Japó; beat 
Esteve Bellesini, 
prev. agustinià; beat 
Joaquim de Siena, 
rel. Servita.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Un xicot que està fent un postgrau als 
EUA ha tornat per passar les festes de 
Nadal amb la família. Fins al curs pas-
sat era membre actiu d’un grup d’uni-
versitaris cristians amb els quals es 
reunia regularment. Tots just arribat, va 
anar a una de les trobades. Era d’es-
perar que li demanessin que exposés 
com li anava l’experiència de viure en 
un país diferent: «En baixar de l’avió, 
vaig conèixer la família que m’acolli ria. 
Una família catòlica en la qual em sento 
un més. Preciso catòlica, perquè aque-
lla societat és força religiosa i és co-
mú i gens estrany manifestar la pròpia 
fe i la pertinença a una confessió con-
creta. De la mà de la meva nova famí lia 
i des del primer diumenge, em vaig in-
tegrar en la seva parròquia, molt acolli-
dora amb els nouvinguts. Em cridà l’a-
tenció que la participació dels laics és 
molt activa. Jo em vaig incorporar al grup 
de música, on toco la guitarra. També 
hi ha un cor, un grup de Càritas amb em-
penta, uns grups d’estudi de l’evangeli, 
les catequesis, un agrupament escolta, 
un catecumenat, activitats per a la gent 
gran... Les celebracions són molt parti-
cipades i viscudes amb intensitat. Des 
que soc allà, el divendres ja començo a 
tenir ganes d’anar a missa el diumenge.

Una experiència 
comunitària

»A més de les activitats més religio-
ses, es fan també trobades d’amistat. 
He participat en algunes de joves. Tor-
nant a les celebracions religioses, 
m’impressiona especialment el mo-
ment de resar el credo que identifica el 
que creiem i que allà i aquí ho expres-
sem amb les mateixes paraules, per-
què professem la mateixa fe. És molt 
gran això. “Un sol cos i un sol Esperit 
[...]. Un sol Senyor, una sola fe, un sol 
baptisme, un sol Déu i Pare de tots, 
que està per damunt de tots, actua en 
tots i és present en tots” (Ef 4,4-6). 
Tenen també en molta reverència els 
sants, considerats com a referents 
exemplars que poden inspirar la nos-
tra vida i el seu dia a dia...»

Fa pensar l’exposició del jove i fa 
comparar les dues realitats. La parrò-
quia és l’espai comunitari dels fidels, 
animat per un rector que és el pastor de 
la comunitat. Els fidels s’hi apleguen 
per viure i celebrar la seva fe com a co-
munitat, com a poble de Déu que cami-
na. És, també, àmbit de formació i de 
pràctica de la caritat. «Que tots siguin 
u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. 
Que també ells estiguin en nosaltres, 
perquè el món cregui que tu m’has en-
viat» (Jn 17,21).

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

El Dr. Collins y el testimonio 
de sus enfermos
Francis Collins, médico, físico y quí-
mico, director del Instituto de In-
vestigación del Genoma Humano 
de EE.UU., ha afirmado:

«Era en 2003. Las investigacio-
nes y el descubrimiento de la se-
cuencia del genoma humano me 
dieron la oportunidad de vislum-
brar a Dios. Cuando se descubren 
y se ven por primera vez esos 3,1 
trillones de letras del manual que 
transmite el genoma humano —la 
totalidad de la información gené-
tica que posee un organismo hu-
mano y sus enfermedades: dia-
betes, corazón, fibrosis quística, 
cáncer, etc.— y se admiran esas pá-
ginas, se siente una cierta perpleji-
dad y se tiene la sensación de que 
ello nos proporciona poder vislum-
brar una Mente Suprema: Dios.»

De joven ejerció de médico. Le 
llamó poderosamente la atención 
«la manera de ser y saber afron-
tar —el testimonio— de varios 
de sus enfermos, de fe cristiana, 
que en vez de quejarse a Dios con-
fiaban en Él y le rezaban. Gozaban 
de una fuerza interior apoyada en 
Jesús crucificado y resucitado. 
Ello le llevó a convertirse de agnós-
tico y ateo a cristiano fervoroso.

San Francisco de Asís cantaba: 
«Los hay que sufren enfermedad 
y tribulación, pero son felices por-
que lo sufren por amor y en paz. Ala-
bado seas, mi Señor. Ellos serán 
coronados por Ti…»

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

Mn. J.M. Alimbau Argila 
Medalla de Plata del 

Inst. de Teol. Espiritual
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Lectura del llibre de Nehemies (Ne 8,2-4a.5-6.8-10)
En aquells dies, el sacerdot Esdres portà el llibre de la Llei 
en presència del poble reunit a la plaça de davant la por-
ta de les Aigües, i des del matí fins al migdia el llegí davant 
de tothom: homes, dones i criatures capaces d’entendre- 
la. Tot el poble escoltava atentament la lectura del llibre 
de la Llei.

Esdres, mestre de la Llei, estava dret dalt una tarima de 
fusta preparada expressament. Obrí el llibre a la vista de tot 
el poble, ja que des del lloc on era dominava tothom, i així 
que l’obrí, tot el poble es posà dret. Esdres beneí el Se-
nyor, Déu gran, i tot el poble alçà les mans i respongué: 
Amén, amén. Després es prosternaren amb el front a ter-
ra, i adoraren el Senyor. Ell llegia ben clar el llibre de la 
Llei de Déu, i alguns levites n’exposaven el sentit, perquè 
la lectura fos entenedora. El governador Nehemies, el sa-
cerdot Esdres, mestre de la Llei, i els levites que exposa-
ven al poble el sentit de la Llei, digueren a tota la gent: 
«La diada d’avui és santa, dedicada al Senyor el nostre 
Déu: no us entristiu ni ploreu». Perquè tota la gent plo-
rava mentre escoltava les paraules de la Llei. Els digué, 
doncs: «Aneu-vos-en ara. Mengeu i beveu de gust i repar-
tiu-ne als qui no s’havien portat res que la diada d’avui és 
santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu, que 
el goig del Senyor serà la vostra força».

Salm responsorial (18)
R. Les vostres paraules, Senyor, són esperit i són vida.
És perfecta la llei del Senyor, / i l’ànima hi descansa; / és 
ferm el que el Senyor disposa, / dona seny als ignorants. R.
Els preceptes del Senyor són planers, / omplen el cor de 
goig; / els manaments del Senyor són transparents, / il·lu -
minen els ulls. R.
Venerar el Senyor és cosa santa, / es manté per sempre; / 
els determinis del Senyor són ben presos, / tots són jus-
tíssims. R.
Les paraules que em surten dels llavis / i els pensaments 
que el meu cor medita, / que us siguin agradables, Senyor, / 
penyal meu, redemptor meu. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians 
de Corint (1Co 12,12-30) (Versió abreujada)
Germans, el Crist és com el cos humà: és un, encara que tin-
gui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin 
molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, es-
claus o lliures, hem estat batejats en un sol Esperit per for-
mar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el 
mateix Esperit. Ara bé, el cos no consta d’un sol membre, 
sinó de molts.

Doncs bé, vosaltres sou el cos de Crist i cadascun for-
meu els seus membres.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc 
(Lc 1,1-4;4,14-21)

Són molts els qui han emprès la tasca d’escriure una narra-
ció dels fets ocorreguts entre nosaltres, guiant-se per l’en-
senyament que hem rebut d’aquells que des del principi 
en foren testimonis de vista i després ho transmeteren de 
paraula. Havent pogut informar-me minuciosament de tot 
des dels orígens, jo també, il·lustre Teòfil, he decidit escriu-
re-t’ho en una narració seguida, perquè coneguis la solide-
sa de l’ensenyament que has rebut.

En aquell temps Jesús se’n tornà a Galilea ple del poder 
de l’Esperit. La seva anomenada s’estengué per tota la re-
gió. Ensenyava en les sinagogues d’ells i tothom el lloa va. 
I se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. El dissabte anà a 
la sinagoga, com tenia costum, i s’aixecà a llegir. Li dona-
ren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el pas-
satge on hi ha escrit: «L’Esperit del Senyor reposa sobre 
meu, ja que ell m’ha ungit per portar la Bona Nova als des-
valguts, m’ha enviat a proclamar als captius la llibertat, i als 
cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertat els oprimits 
i a proclamar l’any de gràcia del Senyor». Després plegà 
el volum, el donà a l’ajudant de la sinagoga i s’assegué. 
Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en Je-
sús. Ell començà dient-los: «Això que avui sentiu contar de 
mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura».

Lectura del libro de Nehemías (Ne 8,2-4a.5-6.8-10)
En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacer-
dote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad: hom-
bres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro 
en la plaza que está delante de la Puerta del Agua, desde 
la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mu-
jeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escu-
chaba con atención la lectura del libro de la ley.

El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de ma-
dera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en pre-
sencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud po-
día verlo; al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras 
bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió 
con las manos levantadas: «Amén, amén». Luego se incli-
naron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leye-
ron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sen-
tido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gober -
nador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levi tas 
que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: «Es te 
día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tris-
tes ni lloréis» (y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las 
palabras de la ley). Nehemías les dijo: «Id, comed buenos 
manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen 
nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. 
¡No os pongáis tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza!».

Salmo responsorial (18)
R. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
La ley del Señor es perfecta / y es descanso del alma; / 
el precepto del Señor es fiel / e instruye a los ignoran-
tes. R.
Los mandatos del Señor son rectos / y alegran el corazón; / 
la norma del Señor es límpida / y da luz a los ojos. R.
El temor del Señor es puro / y eternamente estable; / los 
mandamientos del Señor son verdaderos / y enteramente 
justos. R.
Que te agraden las palabras de mi boca, / y llegue a tu pre-
sencia el meditar de mi corazón, / Señor, Roca mía, Re-
dentor mío. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Cor 12,12-30) (Versión abreviada)
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser 
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues 
todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un so-
lo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Pues 
el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos.

Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno 
es un miembro. 

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(Lc 1,1-4;4,14-21)

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido la ta-
rea de componer un relato de los hechos que se han cum-
plido entre nosotros, como nos los transmitieron los que 
fueron desde el principio testigos oculares y servidores 
de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su 
orden, después de investigarlo todo diligentemente des-
de el principio, para que conozcas la solidez de las ense-
ñanzas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del 
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Ense-
ñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, 
donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su 
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lec-
tura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollán-
dolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu 
del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha 
enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos 
la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los 
oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor». Y, enro-
llando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. 
Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó 
a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis 
de oír».

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

Aquest mes ens farem ressò de com 
Nadal i Epifania són una ocasió per a 
reforçar la nostra fe viscuda en Déu, 
Salvador nostre. Toca prosseguir el 
nostre itinerari litúrgic, personal i co-
munitari, sincronitzant-lo amb el ritme 
que ens marca l’inici de la vida públi-
ca del Senyor. 

Si haguéssim de trobar una paraula 
clau que la definís, segons sant Lluc, 
seria aquesta: salvació; que significa 
tres coses: alliberament, confiança 
absoluta i deixar-se orientar. Déu ens 
vol salvar per la persona de Crist que 
ens allibera d’allò que ens oprimeix, 
el pecat i la pròpia feblesa espiritual. 
Déu ens vol salvar pels signes prodi-
giosos de Crist, conquerint la nostra 
voluntat, en tant que potència espiri-
tual que tenim, abandonant-nos en el 
seu amor immens i la seva providèn-
cia insondable. Déu ens salva, orien-
tant-nos per les paraules de Crist, que 
alena en nosaltres actes intensos d’a -
mor sobrenatural, afany de caminar 
vers un Ideal, ja assolit per Crist, però 
que se’ns proposa perquè cami nem 
lliurament i voluntària amb l’ajut del seu 
amor espiritual.

Avui Jesucrist, en l’Evangeli, ens re-
corda que aquesta és la seva missió: 
alliberar-nos, conquerir-nos amorosa-
ment per a Déu i guiar-nos. Així és com 
dona Ell acompliment a la voluntat de 
Déu, plasmada en l’Escriptura santa. 
I ho fa realitat alenant-nos esperan-
ça, una esperança que s’alimenta de 
la Bíblia, els sagraments i la pastoral 
de l’Església, tots ells signes sagrats de 
l’amor diví, i alhora només auxilis per 
als peregrins, que anhelem el Tot, que 
és Déu, i que necessitem la força es-
piritual del seu confortament enmig de 
tribulacions i lluites del món present.

Fe i esperança 
en el Salvador
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO
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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
Dies 31 gen. i 1 feb. Reunió de la Con -
gregació per als Bisbes al Vaticà.

Dissabte 2 feb. (12 h). Eucaristia en la 
Jornada Mundial de la Vida Consagra-
da, a la Catedral.

Agenda
7 solemnes Domingos en el Santuario 
de San José de la Montaña (av. Sant 
Josep de la Muntanya 25, t. 932 840 
500). Del 3 de febrero al 17 de marzo,
eucaristías a las 11, 12 y 13 h. A las 
17.45 h, exposición del Santísimo, víspe-
ras y ejercicio solemne de los Siete Do-
mingos, predicados por Mn. Ramon Ollé 
Ribalta, DP, director de Medios de Comu-
nicación del Arzobispado de Barcelo na. 
Seguidamente, eucaristía a les 19.30 h.

«Expert universitari en acompanya -
ment en el procés de malaltia». Curs que 
ofereix la Facultat de Filosofia de la URL 
(c/ Diputació, 231), de febrer a juny 
de 2019, els dimarts i dijous de 18 a 
20.50 h, organitzat en tres mòduls i un 
treball final pràctic consistent en el se-
guiment d’un cas hospitalari: Ètica i bio -
ètica (5 ECTS); Antropologia i diverses 
religions i cultures (5 ECTS); Sociolo-
gia, acompanyament pastoral hospita-
lari i gestió del dol (5 ECTS); Treball final 
pràctic (5 ECTS). Informació: t. 934 534 
338 - a/e: facultat@filosofia.url.edu / 
www.filosofia.url.edu 

Sopars ALPHA a la Basílica de la Con-
cepció (c/ Aragó, 299). Els divendres 
de 20.30 a 22.30 h, a partir de l’1 de 
febrer. Inscripcions gratuïtes al t. 687 
511 041. Més informació: www.parro-
quiaconcepciobcn.org/alpha

Parroquia M. D. de la Bonanova (pl. Bo-
nanova, 12). Cicle de 4 conferències 
sobre el tema «La crisi cristiana euro-
pea a Catalunya», a càrrec del Dr. Ra-
mon M. Nogués. Els següents dimarts 
de febrer (21.30-23 h): Dia 5, «Crisi: rep-
tes i esperances»; dia 12, «La panorà -
mica religiosa i espiritual»; dia 19, «Alguns 
paràmetres que no ho expliquen tot»; dia 
26, «Comunitats cristianes de diàspora».

Amics de Sant Francesc. Dijous 31 de ge-
ner (20 h), conferència «Pastoral de la 
salut física i espiritual», per Mn. Alfons 
Gea. Als Franciscans del c/ Santaló 80.

In memoriam
Mn. Francesc Font Vila-
franca. Aquest prevere de 
l’Arquebisbat de Barcelo-
na va morir en la pau de 
Crist, a l’edat de 94 anys, 
el dia 15 de gener a Malgrat de Mar, on 
vivia retirat del seu apostolat. Va donar 
el seu cos a la ciència. La missa exe-
quial es va celebrar el 16 de gener a la 
parròquia de Sant Nicolau de Malgrat de 
Mar i la va presidir Mn. Joan Galtés, pro-
vicari general de l’Arquebisbat de Bar-
celona i vicari episcopal de Barcelona 
ciutat. Van concelebrar el rector de Mal-
grat i tres companys de curs del mossèn 
difunt, Mn. Lluís Bonet Armengol, Mn. Joa -

quim Brustenga i Mn. Josep Colomer 
Busquets. Com a lectura evan gèlica es 
va proclamar el text de les Benaurances, 
comentades per Mn. Galtés en l’homilia, 
que va cloure amb aquestes paraules: 
«L’Església de Girona i Barcelona, els 
seus familiars i tots nosaltres, donem 

gràcies a Déu pel ministeri sacerdotal 
de Mn. Francesc i per tot el bé que ha fet. 
Us trameto el condol i la pre-
gària del senyor cardenal de 
Barcelona, que m’ha encar-
regat d’expressar-lo a la fa -
mília i a tots els presents.»

El passat 9 de gener, el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelo-
na, nomenà cinc nous canonges de la Catedral barcelonina. Són els sacerdots 
diocesans Santiago Bueno Salinas, Joan Galtés Pujol, Miquel Ramón Fuentes, 
Joan Rodríguez Gómez i Felip-Juli Rodríguez Piñel. Els nous canonges prendran 
possessió d’aquest càrrec en un acte conjunt que se celebrarà a la Catedral 
el dissabte 2 de març, a les 11 h.

 

Este domingo estamos de celebra-
ción. Cáritas Diocesana de Barcelo-
na conmemora 75 años de actividad 
en nuestra diócesis. Esta entidad sin 
ánimo de lucro coordina la acción ca-
ritativa de la Iglesia católica que pe-
regrina en Barcelona. Desde Cáritas, 
siguiendo el ejemplo de Jesucristo, 
queremos ayudar a las personas más 
vulnerables de nuestra sociedad a re-
cuperar su proyecto vital.

La caridad y la atención a los pobres 
—que no son solo los que no tienen 
dinero, sino los que sufren, los que 
están solos, enfermos y sin esperan-
za— viene de lejos y encuentra su ori-
gen en la invitación de Jesús: «Porque 
tuve hambre y me disteis de comer, 
tuve sed y me disteis de beber, fui 

forastero y me hospedasteis, estuve 
desnudo y me vestisteis, enfermo y 
me visitasteis, en la cárcel y vinisteis 
a verme» (Mt 25,35-36). De hecho, es-
ta será la pregunta de examen cuando 
dejemos este mundo: ¿Has amado? 
¿Has vivido atento y ayudando a los 
más pobres y los que más sufren? Se-
remos examinados en el amor.

Esta preferencia por los pobres y 
marginados no se puede quedar so-
lo en eslóganes y palabras. Convie-
ne hacer realidad la exhortación que 
nos dirige la Palabra de Dios: «Hijos 
míos, no amemos de palabra y de bo-
ca, sino de verdad y con obras» (1Jn 
3,18). Esto es lo que los católicos in-
tentamos hacer a través de Cáritas y 
de tantas otras instituciones de Igle-
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Amemos de verdad y con obras

necesitan! De hecho, no debemos ol-
vidar cómo el cristianismo arraigó, 
en sus inicios, entre los más pobres 
y marginados. Alimento material y ali-
mento espiritual son las dos caras 
de una misma moneda: la caridad. 
Y lo que es más importante, es necesa-
rio que nos dejemos evangelizar por 
los pobres. Sí, en ellos, y a través de 
ellos, nos habla Dios.

En este sentido, los pobres como 
destinatarios privilegiados del Evan-
gelio son uno de los ejes de acción y 
reflexión de nuestro Plan pastoral dio-
cesano. Necesitamos descubrir des-
de los ojos de Jesús las pobrezas que 
nos rodean —especialmente las es-
condidas— y las causas que las provo-
can. Debemos descubrir los pobres 
que tenemos cerca de nosotros y ayu-
dar a otros a verlos.

Querría terminar dando las gracias 
a los socios, colaboradores, volunta-
rios y profesionales que hacen posi-
ble el proyecto de Cáritas. 

¡Felicidades a todos!

sia que trabajan para hacer real y pal-
pable el mandamiento del amor. Gra-
cias, Cáritas, por promover, orientar 
y coordinar la acción social, sensibili-
zar a la sociedad y denunciar situa-
ciones de injusticia social.

Como nos recuerda el papa Fran-
cisco, esta acción caritativa no la po-
demos separar de la gran misión que 
ha recibido la Iglesia: el anuncio del 
Evangelio. El ser humano no solo ne-
cesita bienes materiales, sino que 
también tiene hambre espiritual. En 
mi vida ministerial he podido compro-
bar de manera tangible y real la gran 
experiencia de fe vivida por muchos 
hermanos que han pasado por el do-
lor de la pobreza material. ¡Demos a 
los pobres el alimento espiritual que 

Comencem l’any amb la celebració de la Jornada Missionera més bonica, la 
INFÀNCIA MISSIONERA! 

Iniciem la campanya amb Jesús, aquesta és la gran notícia missionera: Déu 
s’ha fet nen, un de nosaltres, per estimar-nos a tots. Betlem va ser el lloc esco-
llit i nosaltres, ara, som els anunciadors de la BONA NOTÍCIA!

Infància Missionera és una Obra meravellosa de l’Església, la seva missió és 
anunciar als infants de tot el món que Jesús ha vingut per ser amb ells.

Els cristians d’avui, ens prenem seriosament aquesta urgència? Som sensi-
bles, en el nostre món, a les necessitats dels infants que encara no se senten 
estimats per Déu?

Jesús és la millor notícia per a les dones i els homes arreu del món. Jesús ma-
teix és el missatge més important que podem rebre. 

Cal aprendre des de la infantesa a parlar amb Jesús com parlem amb un amic, 
començar a confiar en el Fill de Déu amb naturalitat, amb llibertat, amb amistat. 
És un gran repte per a nosaltres els adults.

Aquesta és la BONA NOTÍCIA que nosaltres estem convidats a compartir, a 
celebrar i a anunciar: l’alegria de sentir-nos estimats. Déu ens abraça fortament 
amb la seva infinita misericòrdia i ens dona força per a fer el mateix!

Directors de OMP dels bisbats amb seu a Catalunya

ACTUALITAT

Jornada de la Infància Missionera
Diumenge 27 de gener: «Amb Jesús, a Betlem. Quina Bona Notícia!»

Cinc nous canonges de la Catedral


