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des, acostar-nos a la gruta, als seus peus, per oferir-
li el nostre cor i dir-li: «Mare, soc aquí, et presento les 
meves dificultats, els meus patiments, ajuda’m a ac-
ceptar-los i a convertir-los en amor. Agafat de la teva 
mà, et demano el do d’aprendre a superar, amb 
amor i amb l’alegria del cor, les nostres limitacions 
físiques, psicològiques i espirituals. Mare, vull deixar 
tot allò que m’impedeix estar prop teu, vull despren-
dre’m del meu orgull per donar-me veritablement als 
altres.»

Amb aquest esperit us animo a participar en els 
dos pelegrinatges* que l’Hospitalitat de la Mare de 
Déu de Lourdes organitzarà els propers mesos de juny 
i setembre al Santuari de Lourdes. També us animo 
a participar amb joia en els actes que l’Hospitalitat 
organitzarà per commemorar aquest any dedicat a 
Santa Bernadette, coincidint amb l’arribada de les 
relíquies de la Santa els dies 5 i 6 de novembre a 
Barcelona. Es donarà la informació necessària quan 
s’apropi la data. Serà una oportunitat única per co-
nèixer i aprofundir en l’espiritualitat, en la pobresa, 
en l’entrega i en la senzillesa de la petita Santa de 
Lourdes. ¡Mare de Déu de Lourdes, pregueu per nos-
altres!

ACTUALITAT

El passat 23 d’abril, el cardenal Joan 
Josep Omella va presidir la tradicional 
missa de Sant Jordi a la capella del Pa-
lau de la Generalitat acompanyat del 
cardenal Lluís Martínez Sistach i d’al-
guns preveres i diaques. Acabada l’eu-
caristia, a la qual hi van assistir alguns 
representants del món polític, l’arque-
bisbe de Barcelona va procedir a la 
benedicció de roses en les parades si-
tuades dins del Palau. A l’homilia, el 
cardenal Omella va dir: «Sant Jordi en-

carna no només valors patriòtics, cul-
turals, literaris o cavallerescos, sinó 
també i, sobretot, valors profundament 
cristians. Vivim moments de confusió, 
de dolor, de pèrdua de valors i de man-
ca d’il·lusió. Cal una unió entre tots que 
respecti la diferència». El cardenal Ome-
lla també va concelebrar a Montserrat 
en la missa de la festa de la patrona de 
Catalunya, la Mare de Déu de Montser-
rat. Els dos bisbes auxiliars varen par-
ticipar en la Vetlla de Santa Maria.

Festa dels patrons 
de Catalunya 

Aquest any 2019 l’Hospitalitat de la Mare de Déu 
de Lourdes ens convida a descobrir la senzillesa i la 
pobresa a través de la figura de Santa Bernadette. 
És un any especial, perquè enguany celebrem el 
175è aniversari del naixement de la Santa i el 140è 
aniversari de la seva mort. Per aquest motiu, el San-
tuari de la Mare de Déu de Lourdes ha declarat que 
aquest sigui «l’Any Bernadette» i ens anima a desco-
brir millor el rostre de Maria a través d’aquesta jove 
de Lourdes. 

Maria, la nostra Mare, ens va fer arribar un mis-
satge a través d’una nena. La Mare de Déu va esco-
llir una noia senzilla, malalta i pobra. La Immacula-
da va demanar a Santa Bernadette que es construís 
una capella perquè persones hi anessin en processó 
i perquè hi trobessin l’alegria de viure. 

Any rere any s’organitzen pelegrinatges a Lourdes 
amb voluntaris que acompanyen persones malaltes 
i amb problemes diversos. Tots, voluntaris i malalts, 
van a Lourdes amb molta il·lusió i en tornen amb una 
vivència entranyable. A Lourdes hi trobem el goig i 
la possibilitat d’entregar-nos gratuïtament a aquells 
que ens necessiten i de rebre d’ells molt més del que 
podem donar. 

Bernadette no va tenir una vida fàcil, a més, va pa-
tir una malaltia que li produïa molt dolor, però gràcies 
a la contemplació del rostre de Jesús a la Creu, va sa-
ber reconvertir el patiment en amor, el sofriment en un 
acte d’entrega als altres. 

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes ens 
recomana presentar-nos a Maria amb les mans bui-

*  Per informar-vos o per participar en els pelegrinatges 
a Lourdes, podeu contactar amb l’Hospitalitat (c/ Con-
sell de Cent, 224, bxs.), de dilluns a divendres, de 16 a 
20 h, o trucar al tel. 934 874 009, o enviar un correu 
a: info@hospitalitat.org Imatge de Bernadette Soubirous (Lorda, 1844 - Nevers, 1879)

Estimar des de la pobresa
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ENTREVISTA

MANUEL LECHA

Arrels Fundació, l’Orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu, Assís Centre d’Acollida, 
i la Companyia de les Filles de la Caritat 
van impulsar l’any 2007 la creació de la 
Fundació Mambré amb l’objectiu d’acom-
panyar les persones sense llar en la se-
va lluita per accedir a un habitatge digne i 
per a la inserció social i laboral. Aquesta 
fundació, actualment gestiona 234 habi-
tatges a Barcelona —la majoria en règim 
de lloguer; però n’acaba de comprar vuit— 
i atén més de 650 persones cada any. El 
seu president és Manuel Lecha, que ha 
estat coordinador de l’Àrea Social de la 
Cúria Provincial de Sant Joan de Déu.

Per què calia crear la Fundació Mambré? 
Era la primera vegada que entitats sen-
se afany de lucre, que treballen amb per-
sones sense llar, s’unien per formar una 
xarxa d’atenció residencial. Funcionem 
com una immobiliària social: gestionem 
pisos perquè les nostres entitats puguin 
dur a terme els seus programes d’inter-
venció social. Rebem suport a través de 
donacions i convenis de particulars, em-
preses i administracions; però el que ens 
fa més falta són pisos. Ajudar Mambré 
és cedir-los o llogar-nos un habitatge.

Com podem lluitar contra les desigualtats 
socials?
En un moment com l’actual de desigual-
tats creixents, de precarietat laboral, de 
quasi impossibilitat per a moltes perso-
nes d’accedir a un habitatge digne; com a 
persones, com a Església, com a societat, 
hem de fer-nos conscients i denunciar 
situacions que cada cop ens distancien 
més. Hem de crear xarxes que ens facin 
més forts per poder donar respostes més 
eficients i eficaces. Aquesta és l’aposta 
que hem fet des de Mambré.

Ha estat a Sant Joan de Déu i ara a Mam-
bré. Objectius comuns?
Acollir, acompanyar, cuidar, donar opor-
tunitats per a una vida digna són Evange-
li i estan en el pensament més profund 
de Sant Joan de Déu i de Mambré.

Òscar Bardají i Martín

Facilitar 
un habitatge 
digne

6.  Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Ac 6,8-15 / Sl 118 / Jn 6,22-29]. 
Tradició del martiri ante portam La-
tinam de sant Joan evangelista, 
patró de les arts gràfiques; sant Do-
mènec Sàvio, alumne de Joan Bos-
co; santa Beneta, vg. i mr.; sant Jus-
tí, prev.; beat Francesc de Laval, 
bisbe de Quebec.

7.  Dimarts [Ac 7,51–8,1a / 
Sl 30 / Jn 6,30-35]. Sant Sixt i sant 
Eovald o Hou, mrs., venerats a Cel-
rà (Gironès); beata Gisela (o Guis-
la), rel. benedictina, viuda de sant 
Esteve d’Hongria (s. X-XI); sant Be-
net II, papa. 

8.  Dimecres [Ac 8,1b-8 / Sl 
65 / Jn 6,35-40]. Santa Maria, mit-
jancera de totes les gràcies; Mare 
de Déu de Pompeia (Roser) i també 
del Toro, patrona de Menorca, a més 
d’altres advocacions: Escola Pia, 
Miracle (Milagros), Salut, etc. Apa-
rició de l’arcàngel sant Miquel, pa-
tró dels radiòlegs i dels radiote-
ra peutes; sant Eladi, bisbe; sant 
Bo nifaci IV, papa; beat Jeremies 
de Valàquia, rel. caputxí; beat Lluís 
Rabatà, prev. carmelità. Beata Car-
me del Nen Jesús (González Ra-
mos), rel. fund. Franciscanes dels 
Sagrats Cors.

9.  Dijous [Ac 8,26-40 / Sl 
65 / Jn 6,44-51]. Sant Gregori de 
Berrueza, bisbe; santa Lluïsa de Ma-
rillac (†1660), fund. Filles de la Ca-
ritat (FC, paüles); santa Caterina de 
Bolonya, vg.; santa Casilda, vg.

10.  Divendres [Ac 9,1-20 / Sl 
116 / Jn 6,52-59]. Sant Joan d’À-
vila (1499-1569), prev., apòstol 
d’Andalusia i patró del clergat se-
cular espanyol. Sant Antoni de Flo-
rència, bisbe; santa Beatriu, vg.

11.  Dissabte [Ac 9,31-42 / 
Sl 115 / Jn 6,60-69]. Sant Anasta-
si (s. III-IV), mr. a Badalona, fill i pa-
tró de Lleida. Sant Ponç (o Poni), 
bisbe, patró dels herbolaris; sant 
Eudald, mr. venerat a Ripoll (978); 
sant Felisa, mr.; beat Domènec 
Iturrate, prev. trinitari basc.

12.  † Diumenge vinent, IV de 
Pasqua (lit. hores: 4a setm.) [Ac 
13,14.43-52 / Sl 99 / Ap 7,9.14b-
17 / Jn 10,27-30]. El Bon Pastor i 
la Mare del Diví Pastor. Mare de Déu 
dels Desemparats, patrona de Va-
lència i la seva regió; també la d’Ar-
geme (Còria). Sants Nereu i Aquileu 
(s. III-IV), soldats mrs. a Roma; sant 
Pancraç (s. III-IV), mr. romà. Sant Do-
mènec de La Calzada (Rioja), pa-
tró dels enginyers 
de camins, canals 
i ports; beat Fran-
cesc de Siena, pre-
vere servita. 

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

« Yo no tengo el teléfono 
de san Pedro»

En el trascurso de una visita pastoral 
del Papa a una parroquia de Roma, ha-
ce unos días, los que le saludaron le 
mostraron su gozo: «Hoy ha venido Pe-
dro», decían. Francisco afirmó: «Es ver-
dad, el Papa es el sucesor de Pedro», y 
lo explicó a partir de una pregunta que 
un joven le había hecho, con gracia, esa 
misma mañana: «¿Es cierto lo que decía 
mi abuela, que el Papa, como sucesor 
de Pedro, tiene su número de teléfono y 
lo llama?». Al Papa le agradó la broma: 
«¡Es la primera vez que lo he oído! ¡Es 
divertido!» —dijo. Y a continuación ex-
plicó el significado de ser sucesor de 
Pedro y de seguir al Señor. Finalmente 
añadió: «Yo no tengo el teléfono de san 
Pedro, pero todos tenemos el teléfono 

de Jesús y todos podemos conectar con 
Él.»

El Señor ha resucitado, Él nos ha sal-
vado, nos ha hecho miembros de su fa-
milia: «Cristo, como Hijo, está al frente 
de la familia de Dios, y esa familia so-
mos nosotros» (Hb 3,6); porque nos ha 
salvado, porque somos sus familiares, 
sus hermanos, y sus amigos; nos ha da-
do la posibilidad de conectar con Él, nos 
ha dado su número de móvil. Dice el 
Papa: «Jesús siempre tiene cobertura, 
¡siempre, siempre! Nos escucha siem-
pre, porque así es Él, tan cercano a no-
sotros.»

Que María, la Madre del Resucitado, 
nos sostenga para «conectar siempre 
con Jesús». 

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

Celebració del cinquantè aniversari 
d’un centre d’esplai. Ha estat un dia en 
què s’han succeït diverses activitats 
—projeccions, eucaristia, dinar, parla-
ments, samarreta, concursos, jocs, 
cançons...— que han fet possible el re-
trobament dels antics monitors, pares, 
i consiliaris, convocats pels actuals. 

Un dels que iniciaren el centre d’es-
plai recordava així aquells moments: 
«Quan el centre d’esplai inicià el recor-
regut eren temps grisos i, alhora, temps 
de compromís, de treball i de lluita, res-
ponent a les crides personals. El meu 
compromís naixia de la fe que s’havia 
de materialitzar en obres, estimar Déu 
i els altres; naixia del compromís social 
que em movia a promoure i a treballar 
pel canvi, a partir de l’acció educativa 
amb els infants i adolescents: ells se-
rien els adults que protagonitzarien el 
dia a dia d’una futura societat lliure i 
democràtica; naixia d’una vocació per-
sonal per l’educació i de les possibilitats 
que m’aportà la descoberta gradual 
del lleure educatiu, des del primer cam-
pament a què vaig assistir, des de l’ad-
miració que sentia pels meus monitors.» 

Aquesta referència als campaments 
no és només un record personal. Els 
campaments que organitzaven les par-
ròquies, escoles i grups de muntanya 

Agraïment confiat
són antecedents de les colònies pos-
teriors i del naixement dels centres d’es-
plai. Sense menystenir les influències 
rebudes de l’escoltisme i del moviment 
júnior de l’Acció Catòlica, d’un movi-
ment de colònies de França, l’UFCV, i 
del moviment Coeurs Vaillants. El nai-
xement dels centres d’esplai, a Cata-
lunya, es produí quan les activitats de 
les colònies d’estiu buscaren una con-
tinuïtat durant el curs. 

El monitor dels inicis acabava dient: 
«Contemplant el camí recorregut, pen-
so que ha estat possible gràcies a un 
projecte educatiu amb identitat que ha 
donat i dona resposta a una necessitat 
real, acomodant-se al temps, a les cir-
cumstàncies i a les persones. Perquè 
unes persones, els educadors, han tes-
timoniat els valors que volien transme-
tre. Perquè unes altres persones, els 
pares, han acollit i compartit el projec-
te i els seus fills hi han aportat la vida 
esclatant. Ens hem de donar gràcies 
mútuament i, plegats, donar gràcies a 
Déu que ha vetllat pel centre i per les 
persones aquests cinquanta anys, en 
la confiança que continuarà fent-ho». 
«Sempre et donaré gràcies pel que has 
fet; espero en el teu nom» (Sl 52,11). 
I ara sí, agafem aire i bufem les 50 espel-
mes del pastís!

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 5,27b-32.40b-41)

En aquells dies els apòstols comparegueren davant el sa-
nedrí, i el gran sacerdot començà així el seu interrogatori: 
«Us vam prohibir severament d’ensenyar res més que el 
nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Jerusalem de les 
vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d’a-
quest home». Pere i els apòstols contestaren: «Obeir Déu 
és primer que obeir els homes. El Déu dels nostres pares 
ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo en 
un patíbul. La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavan-
ter i Salvador, per concedir al poble d’Israel la conversió i 
el perdó dels pecats. Nosaltres en som testimonis, i n’és 
també testimoni l’Esperit Sant que Déu ha donat a tots 
els qui l’obeeixen». Ells prohibiren als apòstols de parlar 
més en nom de Jesús, i els deixaren anar. Els apòstols es 
retiraren del tribunal del sanedrí, contents que Déu els con-
siderés dignes de ser maltractats pel nom de Jesús.

Salm responsorial (29)

R. Amb quin goig us exalço, Senyor!

Amb quin goig us exalço, Senyor!, / m’heu tret a flor d’aigua 
quan m’ofegava, / i no heu permès que se n’alegrin els 
enemics. / Senyor, m’heu arrencat de la terra dels morts, / 
quan ja m’hi enfonsava, m’heu tornat la vida. R.

Canteu al Senyor, els qui l’estimeu, / enaltiu la seva sante-
dat. / El seu rigor dura un instant; / el seu favor, tota la vi-
da. / Cap al tard tot eren plors, / l’endemà són crits de joia. R.

Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi; / ajudeu-me, Se-
nyor. / Heu mudat en joia les meves penes, / Senyor, Déu 
meu, us lloaré per sempre. R.

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan (Ap 5,11-14)

Jo, Joan, tot mirant la visió vaig sentir les veus d’una mul-
titud d’àngels que rodejaven el tron de Déu, junt amb els 
vivents i els ancians. Eren milers i miríades de miríades 
que cridaven: «L’Anyell que ha estat degollat és digne de 
rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloan-
ça». Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al 
cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en 
aquests llocs que deien: «Al qui seu al tron i a l’Anyell sigui 
donada la lloança, l’honor, la glòria i el poder pels segles 
dels segles». Els quatre vivents responien: «Amén». I els an-
cians es prosternaren adorant.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 21,1-19) (Versió abreujada)

En aquell temps, Jesús encara s’aparegué als deixebles 
vora el llac de Tiberíades. L’aparició fou així. Es trobaven 
plegats Simó Pere, Tomàs el Bessó, Natanael, de Canà 
de Galilea, els fills de Zebedeu i dos deixebles més. Simó 
Pere els digué: «Me’n vaig a pescar». Els altres li respon-
gueren: «Nosaltres també hi venim». Sortiren tots i pujaren 
a la barca, però aquella nit no pescaren res.

Quan ja clarejava, Jesús s’aturà vora l’aigua, però els dei-
xebles no el reconegueren. Ell els digué: «Nois, ¿no teniu 
res per a menjar?» Li contestaren: «No». Els digué: «Tireu 
la xarxa a la dreta de la barca i pescareu». Ho feren així 
i ja no la podien treure de tant de peix com hi havia. Lla-
vors aquell deixeble que Jesús estimava diu a Pere: «És 
el Senyor». Així que Simó Pere sentí aquestes paraules, 
es posà la roba que s’havia tret i es llançà a l’aigua. Els 
altres deixebles, que eren només a uns noranta metres 
de terra, vingueren amb la barca, estirant la xarxa ple-
na de peix.

Quan baixaren a terra veieren un foc, amb peix i pa coent-
se sobre les brases. Jesús els diu: «Porteu peixos dels que 
acabeu de pescar». Simó Pere pujà a la barca i estirà cap 
a terra la xarxa: hi havia cent cinquanta-tres peixos gros-
sos. Tot i haver-hi tant de peix, la xarxa no s’esquinçà. Je-
sús els digué: «Veniu a esmorzar». Cap dels deixebles no 
gosava preguntar-li qui era; ja ho sabien que era el Senyor. 
Jesús s’acostà, prengué el pa i els el donava. Igual va fer 
amb el peix. Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia 
als deixebles després de ressuscitar d’entre els morts.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(Hch 5,27b-32.40b-41)

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apósto-
les, diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente 
no enseñar en ese Nombre? En cambio, habéis llenado 
Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos res-
ponsables de la sangre de ese hombre».

Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros pa-
dres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgán-
dolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, 
haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conver-
sión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos 
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obe-
decen».

Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús, 
y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos 
de haber merecido aquel ultraje por el Nombre.

Salmo responsorial (29)

R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado / y no has deja-
do que mis enemigos se rían de mí. / Señor, sacaste mi vida 
del abismo, / me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. R.

Tañed para el Señor, fieles suyos, / celebrad el recuerdo de 
su nombre santo; / su cólera dura un instante; / su bon-
dad, de por vida; / al atardecer nos visita el llanto; / por la 
mañana, el júbilo. R.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí; / Señor, socórreme. / 
Cambiaste mi luto en danzas. / Señor, Dios mío, te daré gra-
cias por siempre. R.

Lectura del libro del Apocalipsis (Ap 5,11-14)

Yo, Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles alrede-
dor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran mi-
les de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz poten-
te: «Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la 
riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la ala-
banza». Y escuché a todas las criaturas que hay en el cie-
lo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar —todo cuanto hay 
en ellos—, que decían: «Al que está sentado en el trono y 
al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por 
los siglos de los siglos». Y los cuatro vivientes respondían: 
«Amén». Y los ancianos se postraron y adoraron.

  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 21,1-19) (Versión abreviada)

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípu-
los junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta ma-
nera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Me-
llizo; Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros 
dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pes-
car». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo».

Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron 
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó 
en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. 
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos con-
testaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de 
la barca y encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, 
por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús 
amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Se-
ñor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y 
se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la 
barca, porque no distaban de tierra más que unos doscien-
tos codos, remolcando la red con los peces.

Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto 
encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que aca-
báis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró has-
ta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuen-
ta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús 
les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era 
el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mis-
mo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció 
a los discípulos después de resucitar de entre los muertos.

DIUMENGE�I I I �DE�PASQUA COMENTARI

Sant Joan torna a orientar la litúrgia de 
Pasqua, aquesta vegada amb el re-
cord d’un signe prodigiós de Crist: la 
pesca miraculosa. Sant Joan té la vir-
tut d’explicar la vida del Senyor d’una 
manera evocadora i polièdrica. Sap 
transcendir els esdeveniments natu-
rals veient-hi l’acció de Déu i la seva 
relació amb Crist.

En la pesca que fa sant Pere, grà-
cies a Crist, l’evangelista hi veu una 
icona narrativa. El protagonista és 
Déu, guia tots els esdeveniments de 
la vida del Senyor Jesús; ningú no alte-
ra l’acció de Déu. Per sant Joan, com 
també per a nosaltres i la nostra fe, 
Déu és Déu i està per sobre de les 
vicissituds d’espai, temps i matèria. 
I el que succeeix en la vida present 
no és aliè a la voluntat última de Déu, 
que vol que participem en prime-
ra persona de la seva santíssima glò -
ria.

En la pesca que fa sant Pere, grà-
cies a Crist, veiem un coprotagonis-
ta: el Senyor Jesús. En efecte, on està 
Déu Pare també hi és el Fill; on actua 
el Pare, també hi actua el Fill. Admi  -
rable unió de voluntats, d’intel·ligèn-
cies i d’actuacions: unitat admirable, 
sense confusió ni barreja. 

En la pesca que fa sant Pere, grà-
cies a Crist, icona narrativa de Déu, 
ens adonem que qui menys importa 
és sant Pere, no perquè sigui prescin-
dible —tots nosaltres, per la nostra 
natura, ho som!— sinó perquè ha 
esdevingut canal obedient, humil i fi-
del de la voluntat de Déu; troba la seva 
màxima identitat en la seva màxima 
humilitat. Com nosaltres: ens (re)tro-
barem a nosaltres mateixos en el nos-
tre amagar-nos amb Crist en Déu. Com 
digué sant Pau: «La nostra vida està 
amagada amb Crist en Déu» (Col 3,3).

La presència 
de Crist és 
abundància 
de gràcia
MN. MARCOS ACEITUNO DONOSO



Assís y lugares franciscanos. Organi-
za: Comisaría de Tierra Santa de los 
frailes franciscanos (c/ Santaló 80, 
t. 932 022 757 / 932 092 090). Pla-
zas limitadas. 

Peregrinaciones a Tierra Santa. Del 9 
al 16 de mayo; del 5 al 12 de septiem-
bre; y del 10 al 17 de octubre de 2019, 
organizadas por la Comisaría de Tierra 
Santa de los frailes franciscanos (c/ San-
taló 80, t. 932 022 757 / 932 092 
090). Plazas limitadas. 

Peregrinación al Santuario de Ntra. 
Sra. de Guadalupe de México. Del 4 
al 12 de septiembre, en acción de gra-
cias por la celebración de los 10 años 
de la Santa Misa Latinoamericana. Or-
ganizada por las Hermanas de Jesús 
Paciente (c/ Gran de Gràcia, 177). In-
formación: t. 932 171 393 y 605 016 
565 (Hna. Belén). Todos los domin-
gos celebración de la eucaristía a las 
12.30 h abierta a todos, especialmen-
te a los latinoamericanos. 

Publicacions
Lectio Divina. Pas-
qua 2019, de Josep 
Roca, cmf. L’Edito-
rial Claret publica 
aquesta guia en for-
mat llibre, de 118 
pàgines, que ajuda 
a pregar a partir dels 
textos bíblics durant 
el temps de Pasqua. 

Activitats del 
cardenal Omella
Diumenge 12 (12.30 h). Presidirà l’Eu-
caristia en la clausura de la celebració 
del 90 aniversari de la parròquia de San-
ta Engràcia.

Agenda
«Digues Sí al som-
ni de Déu». Amb 
aquest lema el 12 
de maig, diumen-
ge del Bon Pastor, 
l’Església celebra-
rà la Jornada Mun-
dial de Pregària 
per les Vocacions 
i la jornada de les 
Vocacions Natives. La Jornada és una 
oportunitat per ajudar amb la nostra 
pregària i els nostres donatius col·la-
borant així en el futur de l’Església 
universal. El Secretariat de Missions 
de l’Arquebisbat de Barcelona recull 
els donatius per a aquesta finalitat. 
Informació: https://www.omp.es/
que-es-jornada-vocaciones-nativas

Cicle de conferències de la Fundació 
Joan Maragall. Tema general: «El com-
promís». Els següents dijous de maig 
(19 h): Dia 9, «El sentit cristià del com-
promís», amb Lluís Font; dia 16, «La 
ciutat com a espai comú de compro-
mís social i cultural», amb Saida Palou; 

 D
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dia 23, «L’art i la literatura com a eina 
de compromís», amb Xavier Antich. 
Al Palau Macaya (pg. de Sant Joan, 
108). Entrada lliure prèvia inscripció a: 
www.fundaciojoanmaragall.org

Festivitat de la Mare de Déu de Fàti-
ma. Dia 13 de maig (17 h), Missa a l’Er-
mita de la Llar Fàtima (c/ Santuari, 94).

Comunitat ecumènica Horeb-Char-
les de Foucauld. Dijous 16 de maig 
(12.30-19 h), trobada per a membres 
i simpatitzants. Al Seminari Conci-
liar (c/ Diputació, 231). Inscripcions: 
foucauld.horeb@gmail.com

Jornades de silenci contemplatiu. 
Des de la tarda de divendres 17 fins al 
diumenge 19 de maig, després de di-
nar. Guiades per Beatrice D’Cunha, 
cm. Al Centre Francesc Palau (c/ Imma-
culada, 55). Informació i inscripcions: 
t. 938 233 108 / 680 384 360, a/e: 
centre@espainterioritatpalau.com 

Novahumanitas (c/ Àliga, 12 - Hosta-
francs). Dimecres 8 de maig (19 h), ses-
sió de formació dinamitzada per Mn. Jo-
sep Font. Cal confirmar assistència al 
t. 616 164 006.

Amics de Sant Francesc. Dia 9 de maig 
(20 h), «Els Cristians contra la tortu-
ra i la pena de mort», amb Montserrat 
Llopart. Als Franciscans del c/ Santa-
ló 80.

Ruta franciscana 2019. Del 29 de 
julio al 5 de agosto, visitando Roma, 

L’autor aporta una espiritualitat molt 
arrelada a la gent, després de 25 anys 
com a missioner al Brasil. El llibre con-
té una introducció amb un text de Be-
net XVI sobre la riquesa de la Lectio 
Divina, una petita guia per seguir aquest 
mètode i una reflexió per a cada dia de 
Pasqua, des de la Vetlla Pasqual fins a 
la Pentecosta. Cada dia inclou el text 
de l’Evangeli que marca el calendari li-
túrgic i unes meditacions per acompa-
nyar cadascun dels sis passos de la 
Lectio Divina.

Reflejos del 
Cántico de 
las criatu-
ras. Fotogra-
fía creativa 
comentada. 
La autora de 
este trabajo 
fotográfico, sor Isaura Marcos, es cla-
risa del Monasterio de Santa Ma-
ría de Pedralbes. Su fascinación por 
El Cántico de las Criaturas de san Fran-
cisco de Asís la ha llevado a una pe-
culiar creación en la que los versos 
del Cántico son interpretados con 
fotografías suyas, realizadas en el 
Monasterio. El resultado ha sido un 
trabajo que sorprende por su belle-
za y que constata, una vez más, la uni-
versalidad y la atemporalidad de san 
Francisco y de su obra. La autora 
de los textos, Rosa Rodríguez Bran-
chat, es doctora en cien -
cias sociales y humani-
dades. Libro de 240 pá-
ginas, editado por San 
Pablo.

Este año 2019 la Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes nos in-
vita a descubrir la sencillez y la po-
breza a través de la figura de San-
ta Bernadette. Es un año especial, 
porque celebramos el 175 aniver-
sario del nacimiento de la Santa y 
el 140 aniversario de su muerte. 
Por este motivo, el Santuario de la Vir-
gen de Lourdes ha declarado que 
este sea el «Año Bernadette» y nos 
anima a descubrir mejor el rostro de 
María a través de esta joven de Lour-
des. 

María, nuestra Madre, nos hizo lle-
gar un mensaje a través de una niña. 
La Virgen escogió una chica sencilla, 
enferma y pobre. La Inmaculada pidió 
a Santa Bernadette que se constru-
yera una capilla para que personas 

fueran en procesión y para que encon-
traran la alegría de vivir. 

Año tras año se organizan peregri-
naciones a Lourdes con voluntarios 
que acompañan a personas enfer-
mas y con diversos problemas. To-
dos, voluntarios y enfermos, van a 
Lourdes con mucha ilusión y vuelven 
con una vivencia entrañable. En Lour-
des encontramos el gozo y la posibi-
lidad de entregarnos gratuitamente a 
aquellos que nos necesitan y a reci-
bir de ellos mucho más de lo que po-
demos dar. 

Bernadette no tuvo una vida fá-
cil, además, sufrió una enfermedad 
que le producía mucho dolor, pero 
gracias a la contemplación del ros-
tro de Jesús en la Cruz, supo recon-
vertir el sufrimiento en amor, el sufri-

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

Amar desde la pobreza que la Hospitalidad de Nuestra Seño-
ra de Lourdes organizará los próxi-
mos meses de junio y septiembre al 
Santuario de Lourdes. También os 
animo a participar en los actos que 
la Hospitalidad organizará para con-
memorar este año dedicado a San-
ta Bernadette, coincidiendo con la 
llegada de las reliquias de la Santa 
los días 5 y 6 de noviembre a Barce-
lona. Se dará cumplida información 
cuando se acerque la fecha. Será una 
oportunidad única para conocer y 
profundizar en la espiritualidad, en la 
pobreza, en la entrega y en la senci-
llez de la pequeña Santa de Lourdes. 
¡Virgen de Lourdes, ruega por noso-
tros!

*  Para informaros o para participar en las 
peregrinaciones a Lourdes, podéis contac-
tar con la Hospitalidad (c/ Consell de Cent 
224, bajos), de lunes a viernes, de 16 a 
20 h, o llamar al tel. 934 874 009 o enviar 
un correo a: info@hospitalitat.org

miento en un acto de entrega a los 
demás.

La Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes nos recomienda presen-
tarnos a María con las manos vacías, 
acercarnos a la gruta, a sus pies, pa-
ra ofrecerle nuestro corazón y decirle: 
«Madre, estoy aquí, te presento mis 
dificultades, mis sufrimientos, ayúda-
me a aceptarlos y a convertirlos en 
amor. Cogido de tu mano, te pido el 
don de aprender a superar, con amor 
y con la alegría del corazón, nuestras 
limitaciones físicas, psicológicas y es-
pirituales. Madre, quiero dejar todo lo 
que me impide estar cerca de ti, quie-
ro desprenderme de mi orgullo para 
darme verdaderamente a los demás.»

Con este espíritu os animo a par-
ticipar en las dos peregrinaciones* 


