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Quaresma, temps de gràcia

Per exemple, fem dutxes més curtes 
i rentadores a plena càrrega. Racio-
nalitzem la despesa d’aquest bé tan 
preuat.

També us animo a racionalitzar els 
conflictes entre germans. Fem que 
aquest any sigui un veritable temps de 
fraternitat. Fem dejuni de lluites inne-
cessàries que ens omplen de rancor 
i ens deixen buits. En aquest sentit, 

el papa Francesc deia ara fa uns dies 
a Abu Dhabi: «per preservar la huma-
nitat de la destrucció, Déu demana a 
Noè que entri a l’arca amb la seva fa-
mília. També avui, per salvaguardar la 
pau, necessitem entrar junts com una 
mateixa família en un arca que pugui 
navegar pels mars tempestuosos del 
món: l’arca de la fraternitat.»

Incorporem també l’almoina a la nos-
tra vida, com a actitud que ens apropa 
a Jesucrist. Siguem generosos amb 
els nostres germans més pobres. Con-
vé que estiguem amatents a tantes per-
sones que necessiten ser ateses ma-
terialment i espiritualment.

El temps de Quaresma és un camí 
vers la Pasqua que passa per la Passió 
i la Creu. En aquest temps de prepara-
ció, us convido a créixer cristianament. 
¿Què vol dir això? Bàsicament, signifi-
ca renunciar a un mateix i obrir-se a l’a -
mor. Renunciar a un mateix per viure, 
entregar-se per retrobar-se, empobrir- 
se per enriquir-se... Encara que sem-
bli una paradoxa, aquest és el camí de 
la vida, de la joia i de la veritable feli-
citat. 

Benvolguts germans, que la Quares-
ma d’aquest any sigui un temps de grà-
cia especial per a tots nosaltres. 

ACTUALITAT

El dissabte 16 de febrer, el cardenal 
Joan Josep Omella va participar en un 
acte celebrat al Casal Loiola de Barce-
lona on es van celebrar les Jornades 
de Pastoral Familiar de la Companyia 
de Jesús a Espanya, que promou la 
Universitat de Comillas. En un diàleg 
amb les 150 persones que hi van par-
ticipar, el cardenal va presentar la fa-
mília com una «cèl·lula bàsica de la so-
cietat, en la qual cal confiar i creure-hi. 
És a dir, ser cristià i no avergonyir-se’n. 

Cal creure en el tresor que tenim, que 
és Déu. I aquest es fa present en el 
mateix amor d’un home a una dona; 
un amor que crea confiança, emoció 
i alegria per compartir la vida. La famí-
lia és això». Referint-se al fet que cal 
educar des del testimoni, el cardenal 
va dir: «Els pares eduqueu més des 
del testimoni que des del sermó. A par-
tir d’aquí heu de transmetre l’ideal de 
l’Església, una vida d’amor entre ger-
mans.»

Omella en diàleg 
sobre la família

El proper dimecres, 6 de març, ens en-
dinsem en la Quaresma amb el signe 
de la imposició de la cendra. Aquest mo-
ment va acompanyat d’unes parau-
les evangèliques, que són resum del 
temps que iniciem: «Convertiu-vos i 
creieu en l’Evangeli». Dit d’una altra 
manera: atureu-vos, reviseu la vostra 
vida a la llum de l’Evangeli, retrobeu l’es-
sencial i torneu a emprendre el camí. 

La Quaresma és el temps que l’Es-
glésia ens proposa per renovar la nos-
tra adhesió a Jesucrist. La Paraula de 
Déu i les pràctiques penitencials ens 
ajuden a redescobrir el que és real-
ment important en la nostra vida i a re-
fer el nostre esquema de valors. És un 
temps meravellós per tornar a comen-
çar, per deixar enrere tot allò que hem 
anat incorporant a la nostra vida i que, 
no només no ens ajuda, sinó que ens 
afeixuga el camí. L’Església ens pro-
posa tres actituds fonamentals per 
poder fer aquest exercici de transfor ma-
ció interior: la pregària, el dejuni i l’al-
moina. 

Els quaranta dies quaresmals, par-
tint de l’experiència viscuda per Jesús 
al desert, són una invitació a tenir mo-
ments de desert enmig del soroll del 
nostre món, a reservar espais per as-

saborir la Paraula de Déu i a obrir-nos 
al diàleg amb Ell. 

El dejuni ens ajuda a reflexionar i a 
valorar el que tenim de franc, com cai-
gut del cel. I del cel, cau el més impor-
tant per sobreviure en aquest planeta: 
l’aigua. Pensem-hi una mica! Utilitzem 
l’aigua, però no la malbaratem. Us pro-
poso que fem un dejuni d’aigua, fent-
ne un consum responsable. ¿Com? 
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ENTREVISTA

NÚRIA XIPELL FONT

«Als cristians ens falta viure més con-
fiats i amb un sentit de regal, de do; 
quan veus la vida així, com un regal, l’a-
legria ve sola, perquè qualsevol cosa es 
converteix en motiu de celebració, d’a-
graïment». La Núria Xipell, que es dedi-
ca a l’atenció dels serveis d’una resi-
dència d’estudiants a Barcelona, ho té 
clar i així ho va transmetre en la seva in-
tervenció a les 54 Jornades de Qües-
tions Pastorals de Castelldaura, que 
van tractar el tema de «L’alegria en la 
santedat».

Per què tenim motius per mostrar ale-
gria als altres?
A vegades es presenta una imatge del 
cristianisme com una proposta de vida 
que oprimeix la nostra llibertat, que va 
en contra del nostre desig de felicitat 
i d’alegria. Però això no es correspon 
amb la realitat. Els cristians som per-
sones veritablement felices perquè 
sempre ens sentim sostinguts per les 
mans de Déu. Penso que la manera 
més convincent d’explicar-ho és viure 
amb aquesta mirada de fe i que sigui 
la nostra vida i les nostres obres les 
que ho reflecteixin.

Quina és la teva fórmula?
Viure amb el convenciment de tenir Déu 
com a Pare i d’haver trobat un tresor 
m’ajuda a donar a cada cosa la impor-
tància que té. A vegades, la vida ens 
presenta dificultats i ens costa estar 
alegres; però davant les contrarietats 
un no s’entristeix: l’alegria es conver-
teix en pau i no en tristesa perquè Déu 
mai no ens deixa. Aprendre a valorar 
les coses petites em fa gaudir molt 
més de tot allò que visc.

Un treball professional basat en el ser-
vei, porta alegria?
Sens dubte. Un sempre pot créixer com 
a professional a la seva feina; però 
quan el nostre treball està directament 
orientat a tenir cura dels altres creixem 
com a persones, i això omple el cor de 
joia i d’alegria. I, si a més, s’ofereix 
aquest treball a Déu, adquireix un va -
lor incalculable. Tot el que fem a la vida 
té ressò a l’eternitat.

Òscar Bardají i Martín

Alegria, sempre
Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

« San Francisco me ayudaba 
durante este viaje»

Del 3 al 5 del pasado mes de febre-
ro, el papa Francisco se unía espiritual-
mente a san Francisco en un viaje de en-
cuentro con nuestros hermanos de los 
Emiratos Árabes Unidos. Así lo expli-
caba el Santo Padre, en la audiencia 
del miércoles siguiente en la que, co-
mo es costumbre, comentó su último 
viaje: «He pensado a menudo en san 
Francisco durante este viaje: me ayu-
daba a llevar el Evangelio en el cora-
zón, el amor de Jesucristo, mientras 
vivía los diversos momentos de la vi-
sita.»

En Egipto, añadía el Papa, «se ha es-
crito una nueva página en la historia 
del diálogo entre el cristianismo y el is-
lam y en el compromiso de promover la 
paz en el mundo sobre la base de la fra-

ternidad humana». Con la firma conjun-
ta del importante Documento sobre la 
Fraternidad Humana, se afirma «la vo-
cación común de todos los hombres y 
mujeres de ser hermanos en cuanto 
hijos e hijas de Dios». El Papa nos ha-
ce un ruego: «Yo os pido, por favor, que 
lo leáis, que lo conozcáis, porque da 
muchas oportunidades para ir adelan-
te en el diálogo sobre la fraternidad hu-
mana».

Pidamos al Señor, por intercesión de 
nuestra Madre, para que las semillas 
esparcidas den frutos según su santa 
voluntad y nosotros sepamos vivir la vi-
da como un servicio, como una autén-
tica llamada a la fraternidad vivida con 
los cercanos y con todas las personas 
de buena voluntad.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

Un grup de nois i noies en què hi havia 
estudiants de formació professional i 
de batxillerat, que es van confirmar el 
darrer curs, es preguntaven si calia do-
nar continuïtat al grup trobant-se periò-
dicament. També abordaren la temà-
tica a tractar: com fer-ho des de la fe, 
en continuïtat amb el fet d’haver rebut 
el sagrament de la confirmació... «Per-
què on n’hi ha dos o tres de reunits en el 
meu nom, jo soc allí enmig d’ells» (Mt 
18,20). 

La catequista que els havia acom-
panyat, una universitària del darrer 
curs, intervingué: «Després de tot el 
que heu dit resta ben poca cosa per 
afegir, però vull insistir en dos dels 
pressupòsits en els quals a mi em sem-
bla que s’ha de recolzar la vida del 
grup. En primer lloc, tenir un projecte 
iden tificador que estructuri i enfortei - 
xi la identitat, tant pel que fa als mem-
bres com a la seva acció com a grup. 
Avui el món juvenil és un món plural, 
d’un pluralisme ideo lògic, cultural, 
ètic, polític... A mi em sembla, tanma-
teix, que esguerraríem el camí si pen-
séssim que la millor manera de fer-
se present en aquest món juvenil 
plural és agafar una mica de cada lloc 
i no ser res en concret. Aquest camí, 

Continuar creixent, 
en comunitat

siguem clars, és una via morta si el 
que volem és ser testimonis de Jesús 
per ajudar a créixer els altres, alhora 
que nosaltres també anem creixent 
en el seu seguiment. Únicament des 
d’una perspectiva identificadora la 
presència de joves entre els joves pot 
ser fecunda i llavor de futur. Això em 
sembla molt important per a un grup 
de joves cristians que volen ser testi-
monis de l’Evangeli: tenir identitat. Sa-
ber on anem i com hi volem anar. En 
segon lloc, vull tornar a insistir en la ne-
cessitat de basar aquest testimoniat-
ge en l’observació i reflexió des de la 
vida i la pròpia realitat, en descobrir-hi 
la presència de Déu que hi batega ben 
viva. Des d’aquesta certesa, generar 
diàleg, debat, adhesions, escoltar i aco-
llir la crítica... i pregar personalment i 
en grup, participar en els sagraments 
de la vida cristiana i fer via sentint-se 
acompanyats.» 

Bones observacions les de la cate-
quista a l’hora d’iniciar la nova etapa del 
grup. «Per ell, tot el cos es manté unit har-
moniosament gràcies a tota mena de 
juntures que el sostenen; així, d’acord 
amb l’energia distribuïda segons la me-
sura de cada membre, tot el cos va crei-
xent i edificant-se en l’amor» (Ef 4,16).

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

4. � Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[Sir 17,20-28 / Sl 31 / Mc 10,17-
27]. Sant Casimir (1458-1484), 
príncep polonès; sant Luci I, papa 
(romà, 253-254) i màrtir.; sants 
Nèstor, Eteri, Arcadi, Capitó, bis-
bes i màrtirs.

5. � Dimarts [Sir 35,1-15 / Sl 49 / 
Mc 10,28-31]. Mare de Déu d’À-
frica; sant Focas, mr.; sant Joan 
Josep de la Creu, rel. franciscà; 
santa Olívia, vg. i mr.; sant Lu-
perc, mr. 

Comença el temps de Quaresma

6. � Dimecres de cendra [Jl 2,
12-18 / Sl 50 / 2Co 5,20–6,2 / 
Mt 6,1-6.16-18]. Sant Oleguer 
(†1137), bisbe de Barcelona i de 
la Tarragona reconquerida. Sant 
Virgili, bisbe; santa Coleta Boylet 
(†1447), vg. reformadora claris-
sa.

7. � Dijous [Dt 30,15-20 / Sl 1 / 
Lc 9,22-25]. Santa Perpètua i la 
seva serventa Felicitat, mrs. a 
Cartago (203). Sant Teòfil, bisbe.

8. � Divendres [Is 58,1-9a / Sl 
50 / Mt 9,14-15]. Sant Joan de 
Déu (1495-1550), rel. portuguès, 
fund. a Granada de l’Orde Hos-
pitalari (OH), patró dels malalts i 
dels bombers. Sant Veremon (Ber-
mudo) d’Irache, abat; santa Aurè-
lia de Niça, mr.

9. � Dissabte [Is 58,9b-14 / Sl 
85 / Lc 5,27-32]. Santa Frances-
ca Romana (1384-1440), rel. viu-
da, fund. oblates benedictines. 
Sant Pacià, bisbe de Barcelona 
(s. IV). Sant Dagobert, laic.

10. � † Diumenge vinent, I de 
Quaresma (lit. hores: 1a setm.) 
[Dt 26,4-10 / Sl 90 / Rm 10,8-
13 / Lc 4,1-13]. Sant Simplici, 
papa (468-483); sant Macari, 
bisbe de Jerusalem; sant Càndid 
o Candi, mr.; santa Maria Eugè-
nia de Jesús Mille-
ret de Brou, verge, 
fundadora de les 
Religioses de l’As-
sumpció.

Intencions del Sant Pare 
per al mes de març

Per les comunitats cristianes, en 
especial per les que són persegui-
des, perquè sentin la proximitat 
de Crist i es reconeguin els seus 
drets.
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Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira 
(Sir 27,4-7)

Sacsegeu el garbell, i quedarà el rebuig: així 
serà l’escòria de l’home quan serà examinat. 
L’obra del ter ris ser ha de superar la prova del 
forn; així serà provat l’home al moment de donar 
comptes. El fruit de l’arbre demostra el bon con-
reu: així, quan l’home doni comptes, es veurà què 
tenia al cor. No facis l’elogi de ningú abans no 
hagi estat examinat: és llavors que l’home se-
rà posat a prova.

Salm responsorial (91)  

R. És bo de lloar-vos, Se nyor.

És bo de lloar l’Altís sim, / de cantar al vostre nom, 
Se nyor, / de proclamar al matí el vostre amor / 
i de nit, la vostra fidelitat. R.

Els justos creixeran com les palmeres, / es fa-
ran grans com els cedres del Líban; / plantats 
a la casa del Se nyor, / creixeran als atris del nos-
tre Déu. R.

Encara donaran fruit a la vellesa, / continuaran 
plens d’ufana i de vigor, / per proclamar que el 
Se nyor és recte, / que la meva Roca no coneix 
la injustícia. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 15,54-58)

Germans, quan això que es consumeix es reves-
tirà d’allò que ja no es consumeix, quan aques-
ta existència mortal es revestirà d’aquella que 
és immortal, es complirà allò que diu l’Escrip -
tu ra: «La victòria ha engolit la mort. Oh mort, 
¿on és la teva victòria? ¿On és l’agulló que t’in-
cita va?». L’agulló que incitava la mort és el pe-
cat, i el vigor del pecat ve de la Llei. Però, donem 
gràcies a Déu: ell ens dona la victòria per Jesu-
crist, el nostre Se nyor. Per tant, germans meus 
estimats, manteniu-vos ferms, incommovibles, 
sobre aquest fonament; prodigueu-vos cada dia 
en l’obra del Se nyor, segurs que, en el Se nyor, 
el vostre treball no serà en va.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Lluc 
(Lc 6,39-45)

En aquell temps, Jesús digué als deixebles 
aquest proverbi: «¿Un cec seria capaç de guiar un 
altre cec? ¿No caurien tots dos dins un clot? No 
hi ha cap deixeble més instruït que el mestre; 
només un cop formats, els deixebles ar riben a 
ser com el seu mestre.
  ¿Per què, doncs veus l’estella dintre l’ull del teu 
germà, i no t’adones de la biga que tens dintre 
el teu ull? ¿Com li pots dir: “Germà, deixa’m, que 
et trauré aquesta estella de l’ull”, si tu no veus la 
biga en el teu? Hipòcrita, treu-te primer la biga 
del teu ull, i llavors t’hi veuràs per poder treure 
l’estella de l’ull del teu germà.
  No hi ha cap arbre bo que doni fruits dolents, 
ni cap arbre dolent que doni fruits bons. Cada ar-
bre es coneix pels seus fruits: ningú no cull figues 
dels cards ni raïms de les bardis ses. L’home bo, 
del tresor de bondat que guarda en el cor, en treu 
fora la bondat; però l’home dolent, del seu tresor 
de maldat, en treu el mal. Perquè la seva boca 
parla d’allò que es desborda del seu cor».

Lectura del libro del Eclesiástico 
(Eclo 27,4-7)

Cuando se agita la criba, quedan los desechos; 
así, cuando la persona habla, se descubren sus 
defectos. 
  El horno prueba las vasijas del alfarero, y la 
persona es probada en su conversación. El fru-
to revela el cultivo del árbol, así la palabra reve-
la el corazón de la persona. No elogies a nadie 
antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se 
prueba una persona.

Salmo responsorial (91)

R. Es bueno darte gracias, Señor.

Es bueno dar gracias al Señor / y tocar para tu 
nombre, oh Altísimo; / proclamar por la mañana 
tu misericordia / y de noche tu fidelidad. R.

El justo crecerá como una palmera, / se alzará 
como un cedro del Líbano: / plantado en la ca-
sa del Señor, / crecerá en los atrios de nuestro 
Dios. R.

En la vejez seguirá dando fruto / y estará loza-
no y frondoso, / para proclamar que el Señor 
es justo, / mi Roca, en quien no existe la mal-
dad. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Cor 15,54-58)

Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmorta-
lidad, entonces se cumplirá la palabra que es-
tá escrita: «La muerte ha sido absorbida en la 
victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dón-
de está, muerte, tu aguijón?». El aguijón de la 
muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, 
la ley.
  ¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por me-
dio de nuestro Señor Jesucristo! De modo que, 
hermanos míos queridos, manteneos firmes e 
inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas 
a la obra del Señor, convencidos de que vuestro 
esfuerzo no será vano en el Señor.

  Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas (Lc 6,39-45)

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una 
parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el 
discípulo sobre su maestro, si bien, cuando ter-
mine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por 
qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en 
el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tu-
yo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Her-
mano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin 
fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócri-
ta! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces 
verás claro para sacar la mota del ojo de tu her-
mano.
  Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, 
ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada 
árbol se conoce por su fruto; porque no se reco-
gen higos de las zarzas, ni se vendimian raci-
mos de los espinos. El hombre bueno, de la bon-
dad que atesora en su corazón saca el bien, y el 
que es malo, de la maldad saca el mal; porque 
de lo que rebosa el corazón habla la boca».

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

Jesucrist inaugura el Nou Testament, dona for-
ma i sentit a la manera com Déu Pare vol relacio-
nar-se amb la humanitat. La manera sublim com 
ho ha realitzat és el seu lliurament en la Creu: do-
nant la vida per nosaltres, per alliberar-nos dels 
vincles del pecat i atorgant-nos la vida d’amistat 
amb Déu. Ací radica l’essencial de la nostra fe.

Ara bé, hi ha una sèrie de conseqüències pràc-
tiques en la nostra vida de creients que brollen 
del Do de l’Amor de Déu, en Jesucrist, i que també 
són importants. L’Evangeli ens convida a cen-
trar-nos en dues: la primera, no comparar-nos mo-
guts per l’enveja o egoisme; la segona, la trans-
parència espiritual que es tradueix en humilitat 
i since ritat. Jesús ens indica que la persona que 
viu el Nou Testament, el creient en Déu, gràcies a 
Jesucrist, mort i ressuscitat, no es compara amb 
ningú sinó que la seva mesura és la Creu de Jesu-
crist. Per què? Perquè la creu és la mesura de la 
nostra fe, perquè és en el Senyor on trobem l’au-
tèntic sentit de la nostra vida: estimar sense me-
sura, tal com Déu ens estima. Som persones 
reconciliades pel misteri de la salvació i la re-
dempció de Jesucrist i estem cridats a donar-ne 
testimoni. Com ha de ser aquest testimoni? Hu-
mil i sincer. La humilitat de la persona que es dei-
xa omplir el cor de Déu i la sinceritat de les perso-
nes que deixen traslluir allò que viuen en el cor, 
comunicant- ho als altres. Ací tenim les dues con-
seqüències pràctiques de l’Evangeli d’avui.

Crist ens crida a ser testimonis de la grandesa 
de Déu, Pare etern: posem de la nostra part tot el 
que som i el que tenim: cor, boca, mans, ulls... 
Donem fruits de fe, esperança i caritat amb la 
gràcia que Déu ens atorga pel Senyor.

L’amor del 
Crucificat, mesura 
de la nostra vida
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO



 

i cant amb motiu de la Quaresma. A la 
pquia. de Santa Maria del Remei (pl. de 
la Concòrdia, 1). 

Església de Sant Gaietà-P. Teatins 
(Consell de Cent, 293 - Enric Granados, 
6). Concerts solidaris de març (18 h). 
Diumenge 3: Camerata Metropolitana 
de Barcelona. Diumenge 10: Rosa M. 
Ramírez, soprano, i Rosa M. Abella, pia-
no. Dissabte 16: «Desde Corea con amor», 
Hyeyun Bae i Kiungeun Kim, soprans, 
i Soojeong Joo, piano. Diumenge 17: 
RITHM&SAX. Dilluns 18: cor i banda de 
música de Seycove Seconda ry School 
(Canadà). Diumenge 24: Escola de músi-
ca Accent. Divendres 29: International 
School of Brussels (Bèlgica). Diumenge 
31: Banda d’adults de l’escola l’Antàrti -
da de Sarrià ABAND.

Activitats del 
cardenal Omella
Diumenge 10 (12 h). Presidirà l’euca-
ristia amb motiu dels 325 anys de la Con-
gregació de la Mare de Déu dels Dolors 
de Mataró. A les 18.30 h, presi dirà 
l’eucaristia en el I Diumenge de Quares-
ma amb els joves a la Sagrada Família.

Agenda
«Sent la Creu». Diumenge 10 de març 
(18.30 h), a la Sagrada Família, vetlla 
de la creu amb testimonis de Cambod-
ja, i eucaristia presidida pel cardenal 
Omella i predicada per Mons. Kike Fi-
garedo, administrador apostòlic de Bat -
tambang. Entrada amb invitació: t. 656 
421 521, a/e: djoventut@arqbcn.org 

«Jornada Sarch-Catalunya» (Servei 
d’assistència religiosa catòlica als hos-
pitals). Dia 7 de març (9.30-14 h), a 
Sant Pau del Camp (c/ Sant Pau, 101). 
Tema: «Reflexió pastoral en l’àmbit 
pal·liatiu en el final de la vida», adreçat 
a delegats i membres dels serveis re-
ligiosos dels hospitals de Catalunya. 
Preu: 5 E. Cal inscripció: t. 933 171 
597 (de 9.30 a 14.30 h).

XXI Jornadas Nacionales PROSAC 
(Asociación de Profesionales Sanita-
rios Cristianos). Del 22 al 24 de març, 
al Seminari Salesià Martí Codolar (av. 
Cardenal Vidal i Barraquer, 15). Inscrip. 

 D
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abans del 10/3: jornadasnacionales@
sanitarioscristianos.com, t. 933 171 
597 (de 9.30 a 14.30 h). El dissabte 23 
de març (20 h), el cardenal Joan Josep 
Omella presidirà una eucaristia al tem-
ple expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo 
i tot seguit hi haurà un piscolabis.

I Trobada de professors d’Universitats, 
a la Sagrada Família. Adreçada a do-
cents i personal administratiu dels cen-
tres universitaris. Divendres 15 de 
març: 18.15 h, acollida; 18.30 h, salu -
tació del cardenal Omella i presentació 
de l’equip de Pastoral Universitària; 
19 h, visita al temple; 20.30 h, sopar 
fred al claustre de la M. D. de Montser -
rat. Donat que la visita es fa a porta 
tancada, cal fer la reserva abans del 8 
de març, indicant nom, cognoms, DNI 
i, si voleu, Universitat de procedència, 
a: universitat@arqbcn.cat

Ritu d’elecció dels catecúmens. Dis-
sabte del I Diumenge de Quaresma, 
dia 9 de març (17.30-20 h), a la Catedral.

Parròquia de la M. D. del Àngels (c/ Bal-
mes, 78). Tots els divendres de Quares-
ma, a les 20 h, Viacrucis i reflexió me-
di tati va davant la Creu.

«De què parlem quan parlem d’espiri-
tualitat?». Dilluns 4 de març (20 h), 
amb Francesc Torralba. Al Centre Fran-
cesc Palau (c/ Immaculada, 55), Carme-
litas Misioneras. Informació: t. 938 
233 108 / 680 384 360 / a/e: centre@
espainterioritatpalau.com

Amics de l’Orgue de les Corts. Diumen-
ge 10 de març (18 h), concert d’orgue 

Breu
Nomenaments d’àmbit interdioce-
sà. Els bisbes catalans, en la seva re-
unió dels dies 11 i 12 de febrer pas-
sat, van nomenar tres sacerdots per 
a càrrecs d’àmbit interdiocesà: Mn. 
Robert Baró Cabrera, de la diòcesi 
de Barcelona, nou consiliari general de 
Minyons Escoltes i Guies de Catalu-
nya; Mn. José Rodado León, de Barce-
lona, director del Secretariat Interdio-
cesà de Pastoral Obrera de Catalunya 
(SIPOC); Mn. Joan Àguila Chavero, de 
Tarragona, director del 
Secretariat Interdiocesà 
de Catequesi de Cata-
lunya i les Illes Balears 
(SIC).

El próximo miércoles, 6 de marzo, nos 
adentramos en la Cuaresma con el 
signo de la imposición de la ceniza. 
Este momento viene acompañado 
de unas palabras evangélicas, que re-
sumen el tiempo que iniciamos: «Con-
vertíos y creed en el Evangelio». Dicho 
de otro modo: haced una pausa, re-
visad vuestra vida a la luz del Evan-
gelio, recuperad lo esencial y volved 
a emprender el camino. 

La Cuaresma es el tiempo que la 
Iglesia nos propone para renovar nues-
tra adhesión a Jesucristo. La Palabra 
de Dios y las prácticas penitenciales 
nos ayudan a redescubrir lo que es 
realmente importante en nuestra vi-

da y a rehacer nuestro esquema de 
valores. Es un tiempo maravilloso pa-
ra volver a empezar, para dejar atrás 
todo lo que hemos ido incorporando 
en nuestra vida y que, no solo no nos 
ayuda, sino que nos dificulta el cami-
no. La Iglesia nos propone tres acti tu-
des fundamentales para poder hacer 
este ejercicio de transformación inte-
rior: la oración, el ayuno y la limosna.

Los cuarenta días cuaresmales, 
partiendo de la experiencia vivida por 
Jesús en el desierto, son una invitación 
a tener momentos de desierto en me-
dio del ruido de nuestro mundo, a reser-
var espacios para saborear la Palabra 
de Dios y a abrirnos al diálogo con Él.

CARTA�DOMINICAL  † CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Cuaresma, 
tiempo de gracia

paz, necesitamos entrar juntos como 
una misma familia en un arca que 
pueda navegar por los mares tor-
mentosos del mundo: el arca de la fra-
ternidad.»

Incorporemos también la limosna 
en nuestra vida, como actitud que nos 
acerque a Jesucristo. Seamos gene-
rosos con nuestros hermanos más 
pobres. Conviene que estemos aten-
tos a tantas personas que necesitan 
ser atendidas material y espiritual-
mente.

El tiempo de Cuaresma es un ca-
mino hacia la Pascua que pasa por 
la Pasión y la Cruz. En este tiempo 
de preparación, os invito a crecer 
cristianamente. ¿Qué significa es-
to? Básicamente, significa renun-
ciar a uno mismo y abrirse al amor. 
Renunciar a uno mismo para vivir, 
entregarse para reencontrarse, em-
pobrecerse para enriquecerse... Aun-
que parezca una paradoja, este es 
el camino de la vida, de la alegría y 
de la verdadera felicidad.

Queridos hermanos, que la Cuares-
ma de este año sea un tiempo de gra-
cia especial para todos nosotros. 

El ayuno nos ayuda a reflexionar y 
a valorar lo que tenemos de balde, co-
mo caído del cielo. Y del cielo, cae lo 
más importante para sobrevivir en es-
te planeta: el agua. ¡Tengámoslo en 
cuenta! Utilicemos el agua, pero no 
la desperdiciemos. Os propongo que 
hagamos un ayuno de agua, haciendo 
un consumo responsable. ¿Cómo? 
Por ejemplo, cortando el tiempo de 
la ducha y poniendo lavadoras a ple-
na carga. Racionalicemos el consumo 
de este bien tan preciado.

También os animo a racionalizar 
los conflictos entre hermanos. Ha-
gamos que este año sea un verda-
dero tiempo de fraternidad. Haga-
mos ayuno de luchas innecesarias 
que nos llenan de rencor y nos dejan 
vacíos. En este sentido, el papa Fran-
cisco decía hace unos días en Abu 
Dabi: «para preservar la humanidad 
de la destrucción, Dios pide a Noé 
que entre en el arca con su familia. 
También hoy, para salvaguardar la 

El passat 18 de febrer, la parròquia de 
Santa Anna va inaugurar una escultura 
de Timothy Schmalz que representa un 
Jesús sense llar, ajagut en un banc pú-
blic, cobert amb una manta i del qual es 
veuen els peus amb els signes de la cru-
ci fixió. Van beneir l’escultura el P. Ángel, 
rector de la parròquia de San Antón de Madrid, i Mn. Peio Sánchez, rector de la 
parròquia de Santa Anna. Ha finançat aquesta escultura el director de cinema Pa-
co Arango. Varen pronunciar unes paraules el P. Ángel; Mn. Peio; Paco Arango; 
Marcel·lí Joan, director d’Afers Religiosos; i la teresiana M. Victòria Molins.

ACTUALITAT

Benedicció d’una escultura 
a «l’Hospital de Campanya»


