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la terra és aquí, en la comunió amb ell 
i en l’amor pels altres». Aquestes pa-
raules del Sant Pare ens recorden que 
el nostre Pla Pastoral Diocesà, durant 
tot aquest curs, ens proposa un objec-
tiu: «Des de la trobada amb la persona 
de Jesucrist, promoure la fraternitat».

Germans, aquesta Quaresma ens 
convida a fer realitat aquest camí. Sens 
dubte, avui les nostres societats occi-

dentals són cada vegada més multicul-
turals i multireligioses. També és cert 
que moltes persones tenen el desig de 
donar un sentit a les seves vides. 

Recordeu la invitació que us vaig fer 
a l’inici de la Quaresma. Us convidava 
a treballar per la fraternitat. Animem- 
nos tots a fer dejuni de lluites inneces-
sàries entre germans que ens omplen 
de rancor i ens deixen buits.

ACTUALITAT

El passat diumenge 17 de març van ser ordenats diaques Car-
los Bosch, Alberto Para, Carlos Pérez, Pablo Pich-Aguilera, An-
toni Vidal i Agustí Vives, que ja realitzen tasques pastorals en 
diverses parròquies, en una celebració que va aplegar 170 pre-
veres i diaques, i un bon nombre de fidels del poble de Déu. Els 
nous ordenats apareixen en la fotografia, amb el cardenal Joan 
Josep Omella, arquebisbe de Barcelona; els bisbes auxiliars 
Sergi Gordo i Antoni Vadell; el rector del Seminari, Felip-Juli Ro-
dríguez; el rector de la basílica de la Sagrada Família, Josep M. 
Turull, i altres formadors.
  En l’homilia, Mons. Omella va dir: «Rebre el diaconat és entrar 
en el camí del servei tal com el Senyor ens va ensenyar i com Ell 
mateix el va viure». I va refermar la missió de la família «Ella ha 
estat, i és, la bona terra on germina la llavor que Déu ha diposi -
tat en els vostres cors». 

Ordenació de sis diaques a la Sagrada Família

«No hi ha alternativa: o construïm un fu-
tur junts, o no hi haurà futur». Va pronun-
ciar aquesta frase el papa Francesc en 
el recent viatge que va fer a Abu Dhabi, 
als Emirats Àrabs Units (EAU), del 3 al 
5 del passat febrer. Ha estat un viatge 
històric per molts aspectes, però em 
sembla, sobretot, que marcarà un estil 
en el camp de les relacions interreligio-
ses i, més concretament, en les rela-
cions entre l’islamisme i el cristianisme.

El Sant Pare va fer una crida a supe-
rar «sense vacil·lació, qualsevol forma 
de violència que es pugui justificar en 
nom de la religió». Va fer aquesta cri-
da durant aquesta trobada interreligi-
osa. «Les religions, especialment, no 
poden renunciar a la feina de cons-
truir ponts entre els pobles i les cul-
tures», va dir el Papa, després d’anun-
ciar la firma d’un Document de Frater-
nitat Humana amb el gran imam de la 
Universitat d’Al Azhar, Ahmet al Tayeb, 
amb qui havia mantingut una anterior 
trobada durant el viatge del Summe 
Pontífex a Egipte.

«He acceptat venir aquí com un creient 
assedegat de pau, com un germà que 
busca la pau amb els germans», va as-
segurar el papa Francesc. I, de retorn a 
Roma, un dia després d’acabar aquest 
viatge als EAU, en la seva «catequesi» 
durant l’audiència general del dimecres 
6 de febrer, va dir: «Per primera vega-
da, un Papa ha anat a la península arà-
biga. I la Providència ha volgut que hagi 
estat un Papa que porta el nom de Fran-
cesc, 800 anys després de la visita de 
Sant Francesc d’Assís al sultà al-Malik 
al-Kamil. He pensat sovint en Sant Fran-
cesc durant aquest viatge: m’ajudava 
a portar l’Evangeli en el cor, l’amor de 
Jesucrist, mentre vivia els diversos mo-
ments de la visita».

D’aquesta trobada per la fraternitat 
han quedat moltes fotografies i, sens 
dubte, moltes ganes de pau. Fem que 
aquestes ganes se’ns encomanin i con-
dicionin les nostres vides.

«Portar l’Evangeli i l’amor a Jesucrist 
en el cor». El Papa ens confirma aquest 
objectiu dient que «el sentit de la vida a 

Abraçada fraterna entre el papa Francesc i el gran imam Ahmet al Tayeb 
(Font: L’Osservato re Romano)

La fraternitat, 
camí de pau
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ENTREVISTA

RICARDO BLÁZQUEZ

L’arquebisbe de Valladolid i president de 
la Conferència Episcopal Espanyola, 
cardenal Ricardo Blázquez, considera 
que el temps de Quaresma convida els 
cristians a entrar en un procés de refle-
xió, de purificació interior, de sintonitzar 
amb l’Evangeli. Mons. Blázquez, afirma 
que la Quaresma és un temps també «per 
estar més atents a la crida del Senyor, 
especialment a través dels germans que 
sofreixen»; «és un temps de despertar, 
d’espavilar, de fer camí seguint el Senyor 
fins a celebrar amb Ell la festa de la Pas-
qua de resurrecció».

Què hem de treballar més en aquest 
temps?
El temps de Quaresma té diversos ingre-
dients: és un temps dedicat a l’oració d’u-
na manera més intensa, que significa per 
a nosaltres atendre la crida del Senyor 
i donar-li resposta. La Quaresma també 
és una oportunitat perquè descobrim el 
Senyor en els malalts, en els pobres, en 
aquells qui venen cap a nosaltres d’al-
tres latituds, perquè els ulls del nostre 
cor puguin contemplar amb més espon-
taneïtat i amb més vocació de servei els 
qui són al voltant nostre.

I temps de despertar?
Sí, també ens va bé per despertar l’es-
perit; per no adormir-nos massa en el cos, 
que és el que anomenem també peni-
tència, dejuni. Ens va bé també això, 
perquè sovint fa la impressió que l’aus-
teritat i el dejuni només siguin una qües-
tió dietètica, quan també ens ajuden a es-
coltar la veu del Senyor.

Com viu la Quaresma?
Vull pregar més, també mortificar-me una 
mica més, estar més a prop dels pobres, 
dels malalts, dels ancians, perquè avui la 
soledat és un problema general. Ja no és 
un problema únicament de manca de pa, 
de lloc per a viure..., perquè molta gent pa-
teix soledat. Per tant, cal estar a prop de 
les persones soles, acompanyar-les, es-
coltar-les, perquè necessitem escoltar i 
ser escoltats. És el que jo vull fer aquests 
dies, especialment, visitant parròquies 
per entrar en aquest camí cristià.

Òscar Bardají i Martín

Temps de 
despertar

25.  Dilluns (lit. hores: 3a 
setm.) [Is 7,10-14;8,10 / Sl 
39 / He 10,4-10 / 1,26-38]. 
Solemnitat de l’Anunciació del 
Senyor, per l’arcàngel Gabriel a 
Maria de Natzaret; anomenada 
també Encarnació, i algunes ad-
vocacions: Portal, etc.; sant Ire-
neu, bisbe; sant Humbert, abat; 
santa Dula, mr.

26. � Dimarts [Dn 3,25.34-43 / 
Sl 24 / Mt 18,21-35]. Sant Brau-
li, bisbe de Saragossa (631-
651); santa Màxima, mr.

27. � Dimecres [Dt 4,1.5-9 / 
Sl 147 / Mt 5,17-19]. Sant Ale-
xandre, soldat mr.; sant Rupert 
(s. VII-VIII), bisbe de Worms, pa-
tró de Baviera; santa Lídia, mare 
de família, mr.

28. � Dijous [Jr 7,23-28 / Sl 94 / 
Lc 11,14-23]. Sant Guntram 
(Gontran), rei franc; sant Sixt III, 
papa (romà, 432-440); sant Do-
roteu, abat.

29. � Divendres [Os 14,2-10 / 
Sl 80 / Mc 12,28b-34]. Sant Ci -
ril, diaca i mr.; sant Eustaci, abat; 
santa Beatriu de Silva, vg., a To-
ledo.

30. � Dissabte [Os 6,1-16 / Sl 
50 / Lc 18,9-14]. Sant Quirí, tri-
bú romà mr., pare de Balbina; 
sant Règul, bisbe; sant Joan Clí-
mac, abat.

31. � † Diumenge vinent, IV de 
Quaresma (lit. hores: 4a setm.) 
[Js 5,9a.10-12 / Sl 33 / 2Co 5,
17-21 / Lc 15,1-3.11-32. [Es po-
den llegir les lectures del cicle A 
(amb el prefaci propi): 1Sa 16,
1b.6-7.10-13a / Sl 22 / Ef 5,8-
14 / Jn 9,1-41 (o bé: 9,1.6-9.13-
17.34-38)]. Sant Benjamí, dia ca 
i mr. (424) a Pèrsia; sant Amós, 
profeta; santa Bal-
bina, vg. romana i 
mr.; beat Amadeu 
(†1472), duc de Sa-
voia.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Una bona part de les històries de la 
Bíblia tracten de relacions entre ger-
mans i narren històries de gelosia: 
Caín i Abel (Gn 4); Esaú i Jacob (Gn 25); 
Josep i els seus germans (Gn 37); Sa-
ra i l’esclava Agar (Gn 21); David i 
Saúl (1Sa 18)... I, a l’Evangeli: els 
obrers d’última hora (Mt 20); Marta 
i Maria (Lc 10); o el Fill Pròdig i el seu 
germà (Lc 15,11)... Aquesta abundàn-
cia de textos demostra que aquest 
és un dels grans problemes de les re-
lacions humanes.

La gelosia és una reacció emocio-
nal que brolla quan algú percep una 
amenaça en la relació amb una perso-
na que considera pròpia. És una for-
ma de possessió egoista. 

El primer que cal és detectar la cau-
sa del meu malestar amb aquella per-
sona, posar-li nom, desemmascarar 
la gelosia. «Com et dius?», diu Jesús 

a l’endimoniat de Gerasa (Mc 5). Quin 
és el nom de la teva neura?

La gelosia és una malaltia afectiva 
que denota un buit; és símptoma d’un 
buit que ens fa sentir la imperiosa ne-
cessitat d’ésser el centre, l’únic, el 
més estimat. 

La teràpia contra el buit és omplir-
se. Omplir-se d’amor. Només un cor 
ple de l’Esperit Sant, saciat de la pre-
sència de Déu, pot prescindir de la ne-
cessitat malaltissa d’ésser valorat, 
d’ésser estimat, d’ésser el centre.

Per altra banda, qui pretén omplir 
la necessitat infinita d’amor del nostre 
cor amb amors finits quedarà sempre 
frustrat i decebut. Perquè el nostre cor 
té un anhel infinit d’amor, que només 
pot saciar-se amb Algú infinit: Déu. 
Quan posem les nostres expectatives 
en les persones, per molt estimades 
que siguin, quedem frustrats.

Ha sobrepassat els noranta-cinc anys. 
Entra a l’església dels seus records 
d’adolescent, quan era membre de la 
congregació mariana, «congregant de 
la Mare de Déu», com ell afirma. Aju-
dat per un bastó, però amb pas deci-
dit, amb vigoria, es dirigeix a una ca-
pella lateral, la de la Immaculada. 
Caminant pel passadís que hi mena 
es troba amb un dels religiosos que 
tenen cura de l’església i li comen-
ta: «Vinc a veure la meva Mare de 
Déu. Quantes avemaries li he resat, 
cada setmana, quan amb els com-
panys ens trobàvem als seus peus 
pel que en dèiem l’acte de congrega-
ció! Quantes avemaries li he resat en 
les visites que li feia entre setmana! 
Quantes confidències he compartit 
amb ella, confiant sempre en la seva 
ajuda! Ara visc en una altra ciutat, pe-
rò no he oblidat la meva Mare de 
Déu. Sempre que tinc ocasió la visi-
to per tornar-la a saludar. Ser aquí, 
davant d’ella, em porta a la memò-
ria persones de bon record: els meus 
companys, els consiliaris que ens 
acompanyaven, els pares que m’ini-
ciaren en la fe i m’animaren a entrar a 
la congregació, els congregants més 

La meva Mare 
de Déu

grans que ens eren referents, els in-
fants a qui jo, amb un altre company 
congregant, fèiem catequesi...» Feia 
aquests comentaris amb una emoció 
sincera que es percebia.

Maria ha acompanyat aquell con-
gregant tota la vida. Maria, la dona de 
fe que acollí l’anunci de l’àngel i que, 
amb el seu sí, va mostrar una confian-
ça en Déu que la va fer benaurada per 
a totes les generacions, «Totes les ge-
neracions em diran benaurada» (Lc 1,
48). Ella va creure, en la dificultat, 
«que per a Déu no hi ha res impossi-
ble» (Lc 1,37). Li continuà fidel en 
el dubte i en les certeses, «Feu tot el 
que ell us digui» (Jn 2,5). En el mo-
ment culminant de la creu esdevé ma-
re nostra, mare de tothom, en les pa-
raules de Joan. També model de fe i de 
caritat per als creients, en la quotidia-
nitat. I la devoció a Maria és per sem-
pre. Les avemaries d’abans d’anar a 
dormir, l’avemaria després del pare-
nostre en la pregària compartida amb 
l’esposa, l’avemaria amb els fills, les 
avemaries del rosari... Avui, als seus 
noranta-cinc anys, davant la seva ma-
re de Déu, l’antic congregat tornarà 
a dir: «Santa Maria, Mare de Déu...»

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

Històries de gelosia
FRATERNITAT FRA JOSEP MANUEL VALLEJO



24 de març de 2019  full dominical Pàg. 7església arxidiocesana de barcelona

Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 3,1-8a.13-15)

En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, 
sacerdot madianita. Tot guiant el seu ramat desert enllà, arribà 
a l’Horeb, la muntanya de Déu. L’àngel del Senyor se li apare-
gué en una flama enmig de la Bardissa. Va mirar, i s’adonà que 
la Bardissa cremava, però no es consumia. Moisès es va dir: 
«Deixa’m anar a veure aquesta visió extraordinària: què ho fa 
que no es cremi la Bardissa». El Senyor veié que s’acostava per 
mirar. Llavors Déu el cridà de la Bardissa estant: «Moisès, Moi-
sès». Ell respongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «No t’acostis 
aquí. Descalça’t, que el lloc on ets és terra sagrada». I afegí: 
«Jo soc el Déu del teu pare, Déu d’Abraham, Déu d’Isahac, 
Déu de Jacob». Moisès es cobrí la cara, perquè no gosava mi-
rar Déu. Llavors el Senyor li digué: «He vist les penes del meu 
poble al país d’Egipte i he sentit el clam que li arrenquen els 
seus explotadors. Conec els seus sofriments. Baixaré, doncs, 
a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d’aquell país 
cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel».
  Moisès digué a Déu: «Quan aniré a trobar els israelites i els 
diré: “El Déu dels vostres pares m’envia a vosaltres”, si ells 
em pregunten quin és el seu nom, ¿què he de respondre?» Déu 
li contestà: «Jo soc el qui soc». I afegí: «Respon així als israeli-
tes: “Jo-soc m’envia a vosaltres”». Déu digué encara a Moisès: 
«Digues això als israelites: “Jahvè (el qui és), el Déu dels 
vostres pares, Déu d’Abraham, Déu d’Isahac, Déu de Jacob, 
m’envia a vosaltres. Aquest serà el meu nom per sempre, amb 
aquest nom em tindran present totes les generacions”».

Salm responsorial (102)

R. El Senyor és compassiu i benigne.

Beneeix el Senyor, ànima meva, / del fons del cor beneeix el 
seu sant nom. / Beneeix el Senyor, ànima meva, / no t’obli-
dis dels seus favors. R.

Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota malaltia; / res-
cata de la mort la teva vida / i et sacia d’amor entranyable. R.

El Senyor fa justícia als oprimits, / sentencia a favor d’ells. / 
Ha revelat a Moisès els seus camins, / el seu estil d’obrar, als 
fills d’Israel. R.

«El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, ric en 
l’amor». / El seu amor als fidels és tan immens / com la dis-
tància del cel a la terra. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de 
Corint (1Co 10,1-6.10-12)

Germans, no vull que us passi per alt una lliçó de la història. 
Els nostres pares estaven tots emparats per aquest núvol, 
tots passaren el Mar Roig i tots, en el núvol i en el mar, van re-
bre com un baptisme que els unia a Moisès. Tots es van ali-
mentar amb el mateix menjar espiritual, tots van beure la ma-
teixa beguda espiritual, ja que bevien d’una roca espiritual que 
els acompanyava i aquesta roca significava el Crist. Malgrat 
tot, la gran majoria no foren agradables a Déu ja que quedaren 
estesos pel desert. Tot això era un exemple per a nosaltres, 
perquè no desitgem allò que no és bo, com ells ho feren. No 
murmureu, com ho feren alguns d’ells que van morir a mans 
de l’Exterminador. Tot això que els succeïa era un exemple, i 
va ser escrit per advertir-nos a nosaltres ja que els segles pas-
sats s’encaminaven cap als temps que vivim. Per tant, els qui 
es creuen estar ferms, que mirin de no caure.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 13,1-9)

Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Je-
sús el cas d’uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang 
d’ells amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. Jesús els 
respongué: «¿Us penseu que aquells galileus van ser malme-
nats perquè havien estat més pecadors que tots els altres ga-
lileus? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu 
igual. I aquells divuit homes que van morir quan els caigué a so-
bre la torre de Siloè, ¿us penseu que eren més culpables que 
tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: si 
no us convertiu, tots acabareu igual».
  I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia una fi-
guera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no n’hi trobà. En veure 
això, digué al vinyater: “Mira, fa tres anys que vinc a cercar fruit 
d’aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una vegada. ¿Per què 
la tinc, si no fa més que ocupar la terra?” Ell li contestà: “Se-
nyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, 
a veure si fa fruit d’ara endavant; si no, ja la podreu tallar.”»

Lectura del libro del Éxodo (Éx 3,1-8a.13-15)

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro 
Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por 
el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel 
del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. 
Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: 
«Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver 
por qué no se quema la zarza».Viendo el Señor que Moisés se 
acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». 
Respondió él: «Aquí estoy». Dijo Dios: «No te acerques; quíta te 
las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno 
sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de 
Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó 
la cara, porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: «He visto 
la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas con-
tra los opresores; conozco sus sufrimientos. He bajado a li-
brarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo 
a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel».

Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel y les 
diré: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros”. 
Si ellos me preguntan: “¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les res-
pondo?». Dios dijo a Moisés: «“Yo soy el que soy”; esto dirás a 
los hijos de Israel: “Yo soy” me envía a vosotros». Dios añadió: 
«Esto dirás a los hijos de Israel: “El Señor, Dios de vuestros pa-
dres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me en-
vía a vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así me llama-
réis de generación en generación”».

Salmo responsorial (102)

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. / 
Bendice, alma mía, al Señor, / y no olvides sus bene ficios. R.

Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermeda-
des; / él rescata tu vida de la fosa, / y te colma de gracia y 
de ternura. R.

El Señor hace justicia / y defiende a todos los oprimidos; / en-
se ñó sus caminos a Moisés / y sus hazañas a los hijos de Is-
rael. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, / lento a la ira y rico 
en clemencia. / Como se levanta el cielo sobre la tierra, / se le-
vanta su bondad sobre los que lo temen. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Cor 10,1-6.10-12)

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estu-
vieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos 
fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar; y todos 
comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la mis-
ma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los 
seguía; y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agra-
daron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desier-
to. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que 
no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. Y para que no 
murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y perecieron 
a manos del Exterminador. 
  Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para es-
carmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última 
de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de 
no caer.

  Lectura del santo Evangelio según san Lucas (Lc 13,1-9)

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús 
lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de 
los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: «¿Pensáis que esos 
galileos eran más pecadores que los demás galileos porque 
han padecido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que 
cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más cul-
pables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; 
y, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera».
  Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada 
en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo 
entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar 
fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va 
a perjudicar el terreno?”. Pero el viñador respondió: “Señor, 
déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor 
y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la 
puedes cortar”».

DIUMENGE�I I I �DE�QUARESMA COMENTARI

Una crida forta a la conversió. Heus ací 
el missatge evangèlic d’aquest diumen-
ge. A partir d’un esdeveniment difí cil 
i dur de pair, i a partir d’una paràbola, 
Crist ens revela com és d’important 
mantenir el nostre esperit en vetlla, des-
perts enfront de tantes distraccions que 
ens poden allunyar del tresor espiritual 
de la comunió de vida i amor amb Déu 
omnipotent.

De vegades, ens entretenim a trobar 
respostes a problemàtiques que no 
són de la nostra incumbència o compe-
tència. Altres vegades, ens trobem di-
rimint temàtiques que no ens atenyen 
directament. En resum, ens posem en 
perill només per un esperit de vanitat i 
de protagonisme innecessari. Avui, Crist 
ens ressitua: ens recorda que el nostre 
afany ha de ser el penediment dels nos-
tres pecats per tal de restar disponi-
bles a la gràcia de Déu i per donar fruits 
de vida eterna.

En aquesta sentit, hi ha la paràbola 
de la figuera que no fa fruits. Com a con-
trapunt, nosaltres ens hi podem veure 
reflectits. Moltes vegades, empesos per 
vanitats i cobdícies —pel pecat, en de-
finitiva—, podem entretenir-nos a for-
nir-nos de molta fullaraca, potser molt 
maca, però molt estèril. Quan ha de ve-
nir el camperol (metàfora de Déu) a treu-
re’n el fruit no pot, perquè hi ha moltes 
coses però poca substància. Que no 
ens passi el mateix com a cristians: se-
rem membres de l’Església, tal com ens 
diu el Concili Vaticà II, en virtut de la con-
fessió de fe catòlica, de la celebració dels 
sagraments i de la comunió amb l’Esglé-
sia universal visible per la nostra ad-
hesió al Papa i als bisbes. Ara bé, el ma-
teix Concili ens recorda que també cal 
una adhesió de cor. Conreem el nostre 
esperit amb una adhesió real i profunda 
amb el Déu que ens crea, ens salva i ens 
duu a la glòria.

Urgència de 
la conversió
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO



«Amics de Sant Francesc». Dia 28 de 
març (20-21 h), «Pseudo Dionisio Areo-
pagita», amb Pedro Zacarías. Als Fran-
ciscans del c/ Santaló, 80.

Comisaría de Tierra Santa de los frai-
les franciscanos (c/ Santaló 80, t. 932 
022 757 / 932 092 090). Peregrina-
ciones a Tierra Santa: Del 9 al 16 de 
mayo; del 5 al 12 septiembre; y del 10 
al 17 de octubre de 2019. Ruta francis-
cana: Del 29 de julio al 5 de agosto de 
2019, visitando Roma, Assís y lugares 
franciscanos. Plazas limitadas. 

Breus
Digitalització de l’arxiu de la Fundació 
Casa de Misericòrdia de Barcelona. El 
passat 5 de febrer, a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans, es va presentar la 
digitalització de l’arxiu d’aquesta obra 
fundada el 1581, dedicada sobretot a 
l’acolliment de «donzelles necessitades 
d’empar», és a dir, de noies en situació 
de risc. Va presidir l’acte Josep M. Ge-
nescà, president d’aquesta fundació 
que actualment disposa d’una residèn-
cia per a nenes en risc d’exclusió so-
cial, una casa de colònies a Sant An-
dreu de Llavaneres, i una residència 
per a estudiants. «L’arxiu d’aquesta 
institució barcelonina, que afortunada-
ment s’ha conservat intacta des dels 
seus orígens fins als nostres dies, ha 
estat poc estudiat pels historiadors», 
va dir Mn. Joan Galtés, prior de la fun-
da ció. 

Activitats del 
cardenal Omella
Dimarts 26 (10.30-17.30 h). Trobada 
amb capellans joves a Tiana.

Dijous 28 (19-21 h). Presidirà un acte 
acadèmic sobre Ramon Llull a l’AUSP.

Agenda
«El beat Ramon Llull, font d’inspiració i 
de recerca». Dijous 28 de març (19 h), 
se celebrarà aquest acte acadèmic a 
l’Aula Magna de l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià (c/ Diputació, 231). Hi inter-
vindran: el cardenal Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona; Mons. Sebas-
tià Taltavull, bisbe de Mallorca; Laura 
Borràs, consellera de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya; Francesca Tur, 
consellera de Cultura del Govern de les 
Illes Balears; Mn. Armand Puig i Tàrrech, 
rector de l’AUSP. També hi haurà una 
actuació musical a càrrec de Joan-Fran-
cesc Cortès i Ribot. Info: secretaria@
edusantpacia.cat. Obert a tothom.

Conferències quaresmals a la Puríssí -
ma Concepció (c/ Aragó, 299). Diumen-
ge 31 de març (19 h): «La santidad per-
sonal como motor de la evangelización», 
a càrrec de J. Siegrist, rector de l’Esglé-
sia del Santo Cristo de la Misericordia 
de Boadilla del Monte, diócesis de Ge-
tafe.
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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

Dos cursos en línia a l’ISCREB. «Mons. 
Óscar Romero», curs monogràfic, en 
castellà, sobre la vida de Mons. Rome-
ro, amb professors de la Universidad 
Centroamericana de El Salvador, del 
16 de març al 19 de maig. «Disse nyem 
la classe de Religió: Les intel·li gències 
múltiples», adreçat als professors de re-
ligió. Inici l’1 d’abril. Inscripcions: t. 934 
541 963, a/e: secretaria@iscreb.org 

Festa dels amics i amigues de Justícia 
i Pau Barcelona. Dissabte 30 de març 
(11.30-16 h), a l’Escola Jesuïtes-Casp 
(c/ Casp, 25). Entre d’altres, hi parti-
ciparà Mn. Peio Sánchez, rector de la 
parròquia de Santa Anna-Hospital de 
Campanya, amb la conferència «L’hos-
pitalitat des dels últims». Informació 
i inscripcions: t. 933 176 177, a/e: 
justiciaipau@justiciaipau.org

Guillem Rovirosa i l’evangelització al 
segle XXI. Dissabte 30 de març (10-
13.30 h), a Sant Pau del Camp (c/ Sant 
Pau, 101). Organitza: Moviment Cultu-
ral Cristià. Informació: t. 616 957 645, 
www.solidaridad.net

Representació de La Passió. A càrrec 
de residents i voluntaris de les Germa-
netes dels Pobres (pl. Tetuán, 45-49), 
Diumenge 31 de març (17 h). Informa-
ció: t. 639 955 399. Entrada lliure.

Apostolado de la Divina Misericordia 
(c/ Floridablanca 116, bajos). Sábado 30 
de marzo (11-20 h), retiro espiritual, con 
el P. Antonio Ruiz. Oración, pláticas, ado-
ración eucarística y Santa Misa. Info. e 
inscrip.: t. 934 261 622 y 667 062 900.

Publicacions
El número 40. Su sen-
tido religioso en la 
Biblia. En este núme-
ro 246 de la colec ción 
«Cuadernos Phase» 
(dirigida por Mn. Jo-
sep Urdeix), el P. Poel-
man nos ofrece un 
comentario de los prin-
cipales textos bíblicos que tienen el 
número cuarenta como clave de lec-
tura: cuarenta días del diluvio, cuaren-
ta días de Moisés en el Horeb, la ruta 
de Elías, el libro de Jonás, los 40 años 
del pueblo en el desierto, la gran Cua-
resma de Jesucristo, la Cuaresma de 
la Iglesia. Lectura muy instructiva y 
muy oportuna para el tiempo de Cua-
resma.

Vía Crucis, camino 
de amor. Este opús-
culo de 36 páginas, 
editado por Paulinas, 
ofrece un viacrucis 
de Gianni Mattia que 
puede ser especial-
mente útil para la prác-

tica de esta devoción en el actual tiem-
po de Cuaresma. Como indica el título, 
está centrado en el mandamiento del 
amor y es una invitación a no dejarnos 
vencer por el sufrimiento inevitable 
que nos acompaña en el día a día. La 
cruz toma otro cariz y vuel-
ve a florecer en la esperan-
za de un Dios que es Padre 
y Madre.

«No hay alternativa: o construimos 
un futuro juntos, o no habrá futuro». 
Esta frase fue pronunciada por el pa-
pa Francisco en el más reciente de 
sus viajes, el que hizo a Abu Dabi, en 
los Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
del 3 al 5 del pasado febrero. Ha sido 
un viaje histórico por muchos aspec-
tos, pero me parece, sobre todo, que 
marcará un estilo en el campo de 
las relaciones interreligiosas y, más 
concretamente, en las relaciones en-
tre el islamismo y el cristianismo.

El Santo Padre hizo un llamamien-
to a superar, «sin vacilaciones, cual-

quier forma de violencia que se justifi-
que en nombre de la religión». Hizo es-
ta llamada durante este encuentro in-
terreligioso. «Las religiones, de manera 
especial, no pueden renunciar a la ta-
rea de construir puentes entre los pue-
blos y las culturas», dijo el papa Fran-
cisco, después de anunciar la firma de 
un Documento de Fraternidad Huma-
na con el gran imán de la Universidad 
de Al Azhar, Ahmet al Tayeb, con el que 
ya había mantenido un encuentro duran-
te el viaje del Sumo Pontífice a Egipto.

«He aceptado venir aquí como un 
creyente sediento de paz, como un her-
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La fraternidad, 
camino de paz

confirma este objetivo diciendo que 
«el sentido de la vida en la tierra es 
aquí, en la comunión con él y en el 
amor por los demás». Estas palabras 
del Santo Padre nos recuerdan que 
nuestro Plan Pastoral Diocesano, du-
rante todo el este curso, nos propone 
un objetivo: «Desde el encuentro con 
la persona de Jesucristo, promover la 
fraternidad».

Hermanos, esta Cuaresma nos in-
vita a hacer realidad este camino. Sin 
duda, hoy nuestras sociedades occi-
dentales son cada vez más multicultu-
rales y multirreligiosas. También es 
cierto que muchas personas tienen el 
deseo de dar un sentido a sus vidas. 

Recordad la invitación que os ha-
cía en el inicio de Cuaresma. Os invi-
taba a trabajar por la fraternidad. Ani-
mémonos todos a ayunar de luchas 
innecesarias entre hermanos que 
nos llenan de rencor y nos dejan va-
cíos.

mano que busca la paz con los herma-
nos», aseguró el papa Francisco. Y, 
de retorno a Roma, un día después de 
acabar este viaje a los EAU, en su «ca-
tequesis» durante la audiencia ge-
neral del miércoles 6 de febrero, dijo: 
«Por primera vez, un Papa ha ido a la 
península arábiga. Y la Providencia 
ha querido que haya sido un Papa que 
lleva el nombre de Francisco, 800 
años después de la visita de San Fran-
cisco de Asís al sultán el-Malik el-Ka-
mil. He pensado a menudo en San Fran-
cisco durante este viaje: me ayudaba 
a llevar el Evangelio en el corazón, el 
amor de Jesucristo, mientras vivía los 
diversos momentos de la visita».

De este encuentro por la fraternidad 
han quedado muchas fotografías y, sin 
duda, muchas ganas de paz. Hagamos 
que estas ganas se nos contagien y 
condicionen nuestra vida.

«Llevar el Evangelio y el amor a Je-
sucristo en el corazón». El Papa nos 


