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Reflexions per després 
de la visita del Sant Pare

Hem viscut amb joia la visita del Papa Benet XVI a Barcelona
els dies 6 i 7 del passat novembre. Ha estat un autèntic do
de Déu. Novament voldria agrair al Sant Pare la sol·licitud i

l’afecte que ha manifestat envers la nostra Església local i envers
les altres Esglésies particulars que peregrinen a les nostres terres,
com també envers la nostra història cristiana i la nostra cultura.

Puc dir també que el Sant Pare ha estat molt satisfet de l’aco-
lliment que li va mostrar l’arxidiòcesi i tot Catalunya. Al peu de l’a-
vió que el retornava a Roma, el capvespre del 7 de novembre, em
va dir que s’emportava un record inoblidable d’aquesta visita.

En la car ta que va tenir la
deferència d’enviar-me el dia
9 de novembre, a les quaran-
ta-vuit hores de la visita, Be-
net XVI agraeix «l’esplèndida
acollida, l’agradable hospitali-
tat i les contínues atencions
que em foren dispensades en
tots els moments de la meva
agradable estada en aquesta
bella ciutat». I afegia: «Li pre-

go també que faci arribar el meu viu agraïment a tots els seus
col·laboradors, així com a les autoritats, forces de seguretat i vo-
luntaris, per la seva generosa cooperació en la preparació, desen-
volupament i feliç realització d’aquesta entranyable iniciativa».

Nosaltres també conservem un record inoblidable de l’estada
del Sant Pare entre nosaltres. Ara, després de la feliç realització de
l’esdeveniment, el nostre objectiu és assegurar els fruits d’aques-
ta visita. En especial per intensificar, amb una renovada il·lusió,
la nostra fidelitat a Déu i a l’Església. Estimem més el Sant Pare i
valorem el seu ministeri de successor de Pere, creixem en l’amor
a Déu i als germans i treballem amb generositat en la nova evan-
gelització de la nostra societat, especialment en aquells àmbits
que podem considerar com més necessitats de les paraules i del
testimoni dels cristians.

Es tracta que l’esdeveniment espiritual que ha estat l’estada del
Sant Pare es continuï en un caliu que ens renovi i ens porti a
l’acció. Caldrà reflexionar i fer un discerniment. Hem d’encetar

un temps de construcció a partir de la seva visita pastoral. Això ha
de ser una feina feta per tota la nostra comunitat diocesana.

Per tal d’ajudar-hi, el passat 8 de desembre, festa de la Purís-
sima, vaig publicar una exhortació pastoral titulada Preparem amb
el Papa els camins del Senyor. En aquest text repasso alguns dels
temes bàsics que ens ha deixat Benet XVI i invito tots els dioce-
sans a continuar i concretar encara més les reflexions que sugge-
reixo. Per facilitar-ho, proposo també unes pautes per a la reflexió,
feta tant de forma individual com comunitària. El resultat d’aquest
treball caldria fer-lo arribar a la Secretaria General de l’Arquebisbat
i esperem que ens ajudi en la preparació del proper Pla Pastoral
diocesà.

Desitjo que tot aquest treball pugui ajudar-nos a fer realitat el
que ens diu el Sant Pare en la carta que he citat abans: «Que el Se-
nyor enriqueixi els fills i les filles d’aquesta noble terra amb l’a-
bundor dels dons del seu amor i misericòrdia, perquè els siguin un
ajut en la realització dels seus deures personals, familiars i so-
cials.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Exhortació pastoral
sobre la visita del

Sant Pare
◗◗ El cardenal arquebisbe de Bar-
celona, Dr. Lluís Mar tínez Sis-
tach, ha publicat una exhortació
pastoral titulada Preparem amb
el Papa els camins del Senyor. En
aquest document, el nostre ar-
quebisbe recorda i comenta els
temes fonamentals dels missat-
ges que el Sant Pare deixà en la
seva visita a Santiago de Com-
postel·la i Barcelona. L’exhorta-
ció també proposa al final unes
pautes per a la reflexió, tant per-
sonal com en grup, sobre els en-
senyaments de Benet XVI. L’ob-
jectiu del document és afavorir
una reflexió sobre allò que el Sant
Pare ens ha dit per tal de portar-
ho a la pràctica.

Beneïu la nostra taula

Durant les passades festes de
Nadal, un infant anà a casa
dels avis. A l’hora d’asseure’s

per iniciar l’àpat, l’avi prengué la pa-
raula i beneí la taula, com sempre
feia. Aquell dia considerà que la fes-
ta demanava una benedicció espe-
cial. Emprà aquestes paraules: «Be-
neïu, Senyor, els aliments que hi ha
en aquesta taula i la nostra família,
asseguda al voltant. Beneïu, Senyor,
tots els qui passen dificultats i dis-
poseu-nos a compartir el que tenim
amb ells. Beneïu, Senyor, aquesta
taula i feu que tot l’any, seguint Je-
sús joiosament, estimem i ser vim
els altres. Amén». L’infant quedà im-
pressionat per la benedicció, que en
ocasions anteriors li havia passat
desapercebuda, i en retornar a casa
preguntà als pares per què ells no
beneïen la taula. No donaren massa
raons perquè no les tenien. Ho ha-
vien fet al principi del seu matrimoni,
però… ho havien anat deixant. Esta-
ven disposats a reprendre la bene-
dicció dels àpats i així ho han fet.
L’infant espera aquest moment del
migdia i del vespre amb il·lusió des
d’aquell dia.

«Així doncs, tant si mengeu com si
beveu, com si feu una altra cosa, feu-ho
tot a glòria de Déu» (1Co 10,31). Els
àpats són lloc de trobada per compartir,
amb els aliments, els llaços familiars,
d’amistat, de companyonia… Un espai
per restablir allunyaments i llaços tren-
cats, per refer camins i lligams. Beneïm
la taula per agrair el que Déu posa al
nostre abast amb una lloança. Agraïm
els aliments que, assegurant la nostra
subsistència, ens donen vida. 

És bo introduir la benedicció de
taula en les nostres famílies o recu-
perar-la si l’hem abandonat. Beneir
per agrair els aliments materials i, per
sobre de tot, per cantar la vida, per lloar
el Creador i donar-li gràcies, per agrair-
li el seu amor i la seva presència ama-
tent entre nosaltres. A l’hora de seure
a taula, com en tants d’altres mo-
ments, tenir a Jesús, el Crist, com a
referència, ell que ens convida a de-
manar el pa de cada dia, ell que be-
neí i donà gràcies pels aliments. Se-
guim, aquí també, el seu mestratge.
«Beneiré el Senyor en tot moment, tin-
dré sempre als llavis la seva lloança»
(Sl 34,2).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Els Reis
Aquesta nit han passat
i han posat la mà als balcons…
els somnis dels infants
han granat.

Cap a Orient se’n van tornant
a llur reialme confús
a regnar-hi tot pensant
en Jesús.

Heu vist avui el cor
matinejador dels nens?
Heu sentit el rastre d’or,
mirra, encens?

(«El pas de l’any», Barcelona, any 1900)

ANY MARAGALL



En la majoria de societats, per
no dir en totes, hi ha hagut i hi
ha distincions entres classes

socials. Els rics i poderosos se sen-
ten superiors als pobres, i no solen
tenir-hi tracte. En els ambients reli-
giosos, els qui es consideren com-
plidors i piadosos no volen acostar-se
als qui són considerats descreguts
o pecadors. Els bons procuren de
mantenir una distància respectuosa
i autoprotectora amb relació als do-
lents.

Els evangelis expliquen l’episodi
del baptisme de Jesús, i solen ex-
pressar la sorpresa que provoca
aquest gest. Joan Baptista predica-
va un baptisme de conversió. Era un
ritu destinat als pecadors, és a dir,

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Comença el temps de durant
l’any.

�� Dilluns (litúrgia hores: 1a
setm.): He 1,1-6 / Sl 96 / Mc
1,14-20 �� dimarts: He 2,5-
12 / Sl 8 / Mc 1,21-28 �� di-
mecres: He 2,14-18 / Sl 104 /
Mc 1,29-39 �� dijous: He 3,
7-14 / Sl 94 / Mc 1,40-45
�� divendres: He 4,1-5.11 /
Sl 77 / Mc 2,1-12 �� dissab-
te: He 4,12-16 / Sl 18 / Mc
2,13-17 �� diumenge vinent,
II de durant l’any (lit. hores:
2a setm): Is 49,3.5-6 / Sl 39 /
1Co 1,1-3 / Jn 1,29-34.

◗◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui he pres posses-
sió, el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He posat en
ell el meu Esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la
veu, no es fa sentir pels carrers; no trenca la canya que s’esberla, no apa-
ga la flama del ble que vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense defa-
llir, sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que les illes es-
perin les seves decisions.

Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he con-
figurat i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar
la vista als ulls que han quedat cecs, per treure de la presó els encade-
nats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.»

◗◗ Salm responsorial (28)

R. Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el do de
la pau.

Doneu al Senyor fills de Déu, / doneu al Senyor glòria
i honor, / honoreu el Senyor, honoreu el seu nom, /
adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. R.

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües, /
ve el Senyor sobre les aigües torrencials. / La veu
del Senyor és potent, / la veu del Senyor és majes-
tuosa. R.

El Déu majestuós fa esclatar la tempesta / i al seu
palau tot canta: Glòria! / El Senyor té el soli en les
aigües diluvials, / i seu el Senyor, rei per sempre. R.

◗◗ Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara
veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d’uns
o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de
qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel,
anunciant-li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.

Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels
jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent
que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el
va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder, com passà pertot
arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la domina-
ció del diable, perquè Déu era amb ell.»

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 3,13-17)

En aquell temps, Jesús, que venia de Galilea, es presentà a Joan, vo-
ra el Jordà, perquè el bategés. Joan no el volia admetre al baptisme. Li
deia: «Sóc jo el qui necessito que tu em bategis. Com és que tu véns a
mi?» Jesús li respongué: «Accedeix per ara a batejar-me. Convé que com-
plim d’aquesta manera tot el que és bo de fer.»

Llavors hi accedí. Un cop batejat, Jesús sortí de l’aigua a l’instant.
Llavors el cel s’obrí i veié que l’Esperit de Déu baixava com un colom i ve-
nia cap a ell, i una veu deia des del cel: «Aquest és el meu Fill, el meu es-
timat, en qui m’he complagut.»

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de Isaías (Is 42,1-4.6-7)

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegi-
do, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga
el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por
las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo
apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebra-
rá, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan
las islas. 

Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he
formado, y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones. Para
que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y
de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas.»

◗◗ Salmo responsorial (28)

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Hijos de Dios, aclamad al Señor, / aclamad la glo-
ria del nombre del Señor, / postraos ante el Señor
en el atrio sagrado. R

La voz del Señor sobre las aguas, / el Señor sobre
las aguas torrenciales. / La voz del Señor es poten-
te, / la voz del Señor es magnífica. R

El Dios de la gloria ha tronado. / En su templo un
grito unánime: «¡Gloria!» / El Señor se sienta por
encima del aguacero, / el Señor se sienta como
rey eterno. R.

◗◗ Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles
(Ac 10,34-38)

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Está claro que Dios no hace distinciones; acepta

al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su
palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor
de todos. 

Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predica-
ba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó ha-
ciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios esta-
ba con él.»

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 3,13-17)

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a
Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:
«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?» Jesús
le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así lo que Dios
quiere.»

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua;
se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma
y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi hi-
jo, el amado, mi predilecto.»

un signe que indicava la voluntat de
reconèixer els propis pecats i can-
viar de vida. Inesperadament, també
Jesús demana de ser batejat.

Fent-se batejar per Joan, Jesús
manifesta una actitud que serà
constant al llarg de la seva activitat
per Galilea. Efectivament, Jesús
crida l’atenció dels grups més reli-
giosos i de les autoritats perquè
s’acosta als pecadors i arriba a com-
partir la taula amb ells. Ho justifica
dient que els qui necessiten el met-
ge no són els qui estan sans, sinó
els malalts. Jesús ha vingut a portar
l’amor de Déu als qui s’havien apar-
tat del bé i de la bondat. Per tant, no
és estrany que precisament en el
moment de ser batejat, quan Jesús

es posa al costat dels pecadors, se
senti la veu del Pare i es vegi la
imatge de l’Esperit Sant, dos ele-
ments que el mostren com el Fill es-
timat de Déu. El rostre amorós de
Déu es revela en l’acostament de Je-
sús als pobres, als petits i als allu-
nyats.

La proximitat sorprenent, fins i tot
escandalosa, de Jesús als pecadors
indica que ell pensa tan sols en el
bé de les persones. És el pastor que
va a buscar l’ovella perduda, és el
Pare que abraça el fill pròdig que tor-
na a casa, és el Déu que no vol la
mort del pecador, sinó que es con-
verteixi i que visqui.

Agustí Borrell

Enmig dels pecadors
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EL BAPTISME DEL SENYOR

El baptisme de Jesús. Pintura al fresc del Giotto.
Capella dels Scrovegni, Pàdua, Itàlia (vers 1306)
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ENTREVISTA

9. c Diumenge. Baptisme del Senyor.
Sant Eulogi de Còrdova, prev. i mr.
(859) mossàrab; sants Julià i Basilis-
sa, esposos mrs.; sant Andreu Corsini,
bisbe (carmelità); santa Marciana, vg.
i mr.

10. Dilluns. Sant Agató, papa (sicilià,
678-681); sant Pere Ursèol, monjo de
Sant Miquel de Cuixà; beat Gregori X,
papa (1271-1276).

11. Dimarts. Sant Higini, papa (grec,
136-140) i mr.; sant Salvi, bisbe i mr.;
santa Hortènsia, vg.; beats Gonçal d’A-
marante i Bernat Scammacca, prev.
dominicans.

12. Dimecres. Sant Arcadi, mr.; sant
Alfred, monjo, patró de l’amistat; sant Na-
zari, monjo; santa Tatiana, mr.; sant
Martí de Lleó, prev.; sant Victorià, bis-
be; sant Antoni-Maria Pucci, prev. servi-
ta; santa Cesarina, vg; sant Bernat de

Corleone, rel. caputxí; beat Pere-Fran-
cesc Jamet, prev.

13. Dijous. Sant Hilari (†367), bisbe
de Poitiers i doctor de l’Església; sant
Gumersind, mr.; santa Verònica de Be-
nasco, vg.

14. Divendres. Sant Joan de Ribera,
bisbe de València; sant Fèlix de Nola,
prev.; sant Malaquies, profeta (s. V aC);
santa Macrina; beat Pere Donders,
prev. redemptorista. 

15. Dissabte. Sant Pau, ermità a Te-
bes (Egipte, s. IV); sants Maur (Maure
o Mauri) i Plàcid, abats, deixebles de
sant Benet (s. VI); sants Habacuc (s. VII

aC) i Miquees (s. VIII aC), profetes; sant
Efisi, mr.; santa Secundina, vg. i mr.;
beat Francesc Fernández Capillas, prev.
dominicà i mr.; beat Jaume de Villa,
rel. servita.

SANTORAL

Oriol: —Mare, quin és el motor del progrés
social?
Gràcia: —És el desig de justícia per a tot-
hom, d’una qualitat de vida digna per a to-
tes les persones. La indignació davant del
mal, la barbàrie, la crueltat i la inòpia és
el gran motor de progrés social.
—I la fe, què hi té a veure?

—La fe és també anhel de justícia, de bondat, de pau,
d’harmonia. La fe té una dimensió social. Creure en Je-
sús és imitar-lo i no solament admirar-lo; seguir-lo, trans-
formar les estructures del mal.

—Però alguns diuen que la fe en Déu pot ser un obstacle al
progrés social.

—Per què?
—Perquè en creure que hi ha un cel etern, una justícia

en el més enllà, sembla que no té massa sentit, ni
cal treballar per la justícia d’aquest món, pel més
ençà.

El cristianisme i el progrés social
—No sé perquè. Déu no s’oposa al desenvolupament cien-

tífic, ni tecnològic de les societats. Déu estima i estimar
és voler el bé. Si som capaços de construir un món més
confortable per a tothom, això no pot contrariar de cap
manera Déu. Més aviat tot al contrari. El missatge de
l’Evangeli ens empeny a cercar la justícia ara i aquí.

—Però el benestar ens allunya de Déu.
—Depèn. Hem de cercar el benestar per al màxim nombre

de persones. L’hem de cercar sense malmetre irreversi-
blement la naturalesa.

—Però, segons com, la tecnologia por destruir-nos.
—Sí. La tecnologia de què disposem és molt potent. Podem

fer grans coses amb ella, però també podem ingerir-nos
en àmbits que no ens pertanyen i que poden tenir greus
conseqüències per a la humanitat i la naturalesa. Cal ser
responsables i confiar en el seny que Déu ens ha donat.  

Francesc Torralba
(Ah, sí? Com parlar de Déu als infants, Editorial Claret)

DIÀLEGS SOBRE LA FE

Decálogo de las
personas mayores

Para terminar,
brindo un decá-
logo de justas

reivindicaciones de
las personas mayo-
res, que tanto sirven
para que estas exijan
su puesta en práctica

como para que los miembros de sus
familias y la sociedad en general se
las hagan propias:

1. El elevado envejecimiento de la po-
blación es un logro histórico, nun-
ca debe presentarse como una car-
ga o un problema.

2. Toda persona mayor debe sentirse
orgullosa de haber llegado a una
avanzada edad.

3. La vejez es una etapa de la vida
que puede ser y es cada vez más
tan positiva como cualquier otra.

4. No es justo que se fomenten te-
mores y sobresaltos en las perso-
nas mayores, porque han hecho
méritos y esfuerzos para vivir sin
ellos.

5. Tienen que desaparecer todas las
formas de discriminación por la
edad.

6. Las situaciones de incapacidad y
dependencia son cada vez más
frecuentes con la edad y se deben
a problemas de salud, y muchas
situaciones de dependencia nunca
debieran haberse producido.

7. Es posible disminuir la frecuencia
e intensidad de la dependencia.

8. La atención geriátrica es un dere-
cho básico al que hoy en día no
tiene acceso la mayoría de las per-
sonas cuando lo necesita.

9. Es necesaria una Ley de Depen-
dencia justa y que apoye a las fa-
milias en la atención de los mayo-
res.

10. Bajo ningún concepto se debe re-
lacionar la vejez con el concepto
de terminalidad. 

Dr. Paulino Castells
(Queridos abuelos, Ediciones Ceac. 

Estimats avis, Ed. Columna)

QUERIDOS ABUELOS

El Dr. Josep M. Forcada, 
metge i prevere de la diòcesi 
de Barcelona, ha estat elegit

membre de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya. Prior de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona, doctor en medicina i
llicenciat en ciències de la informació,
Mn. Forcada ha estat delegat de
Pastoral de la Salut de Barcelona.
Dins l’Acadèmia ha estat adscrit a la
secció de Medicina Social: «El terreny
és molt ampli i em motiva pensar 
en les aportacions en l’àmbit de la
recerca, de la pedagogia i també 
de la divulgació», assegura. L’acte
d’ingrés se celebrarà properament.

Què fa un sacerdot a la Reial
Acadèmia de Medicina?
La vocació sacerdotal i mèdica, en mi,
sempre han anat força unides. Ser
membre de l’Acadèmia és un honor
que agraeixo. Em preocupa el tot de
la persona. Admiro l’Acadèmia perquè
penso que és una institució que vetlla
d’una manera especial per la relació
entre la medicina i la cultura. Fa més
de trenta anys que celebro l’Eucaristia
a la Reial Acadèmia, especialment en
dates assenyalades i en les defuncions.

De què tractarà el seu discurs d’ingrés?
Una possibilitat és la de desenvolupar
el tema de la dieta mediterrània i la
Bíblia. És una qüestió que considero
prou interessant pel que fa a l’estudi
de molts aliments que han estat
considerats sagrats com són l’oli, 
el vi, el pa, i altres que tenen unes
qualitats alimentàries cardiosaludables
i que avui tenen un lloc especial en
les dietes.

La seva tesi doctoral la va dedicar
als lípids en comunitats tancades.
Què no s’alimenten bé, els religiosos?
Sí, la majoria s’alimenta
correctament. La tesi fa referència 
a les comunitats tancades que no
mengen carn. Aquest aliment, 
en moltes èpoques de la història, 
era considerat un producte que 
no era sa com a aliment. A més, 
la carn estava vinculada a un tipus 
de vida en l’opulència i que repercutia
en la psicologia humana. 
Els cartoixans, els trapencs i algunes
comunitats carmelitanes femenines
de clausura no en mengen. 
Els índexs de colesterol i de
triglicèrids són molt baixos. 
En aquestes dietes aconsegueixen
les proteïnes a través de la llet, 
el formatge i els ous. No oblidem 
que la major part d’aliments i la seva
preparació procedeixen del segle XI.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ JOSEP M. FORCADA I CASANOVAS

Medicina i cultura

T res hermanos fueron a ver a un padre del desierto llamado Antonio. Más
tarde la Iglesia lo proclamaría san Antonio Abad (17 de enero). Le dije-
ron: 

—«Dinos una palabra: ¿Cómo salvarnos?» El abad Antonio repuso:
—«¿Escucháis vosotros la Escritura?» Los tres replicaron: 
—«Nosotros queremos escucharla de ti». Entonces Antonio les propuso: 
—«El Evangelio nos dice: “Si alguno te golpea la mejilla derecha, ofrécele tam-

bién la otra”». Los tres objetaron: 
—«Nosotros no podemos hacer eso». El padre del desierto les dijo: 
—«Si vosotros no podéis ofrecer la otra mejilla, soportad al menos que se os

golpee sobre una mejilla». 
—«Nosotros tampoco podemos hacer lo que nos pides». 
—«Si vosotros no podéis, no devolváis el mal que recibisteis». Expusieron:
—«Nosotros tampoco podemos hacerlo». El abad Antonio dijo a su discípulo: 
—«Prepárales una pequeña papilla de harina, porque están enfermos…». Y di-

rigiéndose a ellos, les dijo:
—«Si vosotros tres no podéis hacer esto y no queréis hacer aquello, ¿qué pue-

do hacer yo por vosotros? Vosotros tenéis necesidad de plegarias.»

Cura más males y enfermedades —del cuerpo y del alma— aguantar pa-
cientemente un bofetón, una ofensa… que un año de rencor. Claro que, todo de-
pende de cómo uno tenga el alma, su interior, su vida espiritual. 

Evidentemente: «No toda mejilla es capaz de soportar un bofetón.»

J. M. Alimbau

No toda persona 
aguanta una ofensa
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PALABRA Y VIDA

ridades, fuerzas de seguridad y voluntarios, por
su generosa cooperación en la preparación, de-
sarrollo y feliz realización de esta entrañable ini-
ciativa.»

También nosotros conservamos un recuerdo
inolvidable de la estancia del Santo Padre entre
nosotros. Ahora, después de la feliz realización
del acontecimiento, nuestro objetivo es asegurar
los frutos de esta visita. En especial para inten-
sificar, con renovada ilusión, nuestra fidelidad
a Dios y a la Iglesia. Amemos más al Papa y
valoremos su ministerio de sucesor de Pedro,
crezcamos en el amor a Dios y a los hermanos, y
trabajemos con generosidad en la nueva evan-
gelización de nuestra sociedad, especialmente
en aquellos ámbitos que podemos considerar co-
mo más necesitados de las palabras y del testi-
monio de los cristianos. 

Se trata de que el acontecimiento espiritual
que ha sido la estancia del Santo Padre se per-
petúe en un rescoldo que nos renueve y nos
mueva a la acción. Tendremos que reflexionar y
hacer un discernimiento. Hemos de iniciar un
tiempo de construcción a partir de su visita pas-

Hemos vivido con alegría la visita del Papa
Benedicto XVI a Barcelona los días 6 y 7
del pasado noviembre. Ha sido un auténti-

co don de Dios. De nuevo quisiera agradecer al
Santo Padre la solicitud y el afecto que ha mani-
festado por nuestra Iglesia local y por las otras
Iglesias particulares que peregrinan en nuestras
tierras, como también por nuestra historia cris-
tiana y nuestra cultura.

Puedo añadir también que el Papa quedó muy
satisfecho por la acogida que le dio la archidió-
cesis y Cataluña entera. Al pie del avión en el que
regresaba a Roma, al anochecer del 7 de noviem-
bre, me dijo que se llevaba un recuerdo inolvida-
ble de esta visita.

En la carta que tuvo la deferencia de enviarme
el día 9 de noviembre, a las cuarenta y ocho ho-
ras de su visita, Benedicto XVI agradece «la es-
pléndida acogida, la agradable hospitalidad y las
continuas atenciones que me fueron dispensa-
das en todos los momentos de mi agradable es-
tancia en esta bella ciudad». Y añadía: «Le ruego
también que haga llegar mi vivo agradecimiento
a todos sus colaboradores, así como a las auto-

toral. Esto ha de ser una tarea realizada por toda
nuestra comunidad diocesana.

Para ayudar a ello, el pasado 8 de diciembre,
fiesta de la Purísima, publiqué una exhortación
pastoral titulada Preparemos con el Papa los ca-
minos del Señor. En ese texto repaso algunos de
los temas básicos que nos ha dejado Benedicto
XVI e invito a todos los diocesanos a continuar y
concretar aún más las reflexiones que sugiero.
Para facilitarlo, también propongo unas pautas
para la reflexión, hecha tanto de forma individual
como comunitaria. El resultado de este trabajo
tiene que ser enviado a la Secretaría General del
Arzobispado y esperamos que nos ayude en la
preparación del próximo Plan Pastoral diocesano.

Deseo que todo este trabajo pueda ayudarnos a
hacer realidad aquello que el Papa nos dice en la car-
ta que he citado antes: «Que el Señor enriquezca a
los hijos e hijas de esta noble tierra con la abundan-
cia de los dones de su amor y misericordia, para que
les sean una ayuda en la realización de sus debe-
res personales, familiares y sociales.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Reflexiones para después de la visita del Papa

A G E N D A
◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Pastoral de la salut. Conferència
sobre «Atenció integral a les perso-
nes amb malalties avançades i als
seus familiars», a càrrec del Dr. Xa-
vier Sobrevia, metge, assessor reli-
giós del projecte social de «la Caixa»
sobre les malalties avançades. Serà
el dia 12 de gener, a 2/4 de 7 de la
tarda, al Centre d’Estudis Pastorals
(c/ Rivadeneyra 6, 3a pl.) Informa-
ció: tel. 933 171 597. 

Missa gitana de Nadal. Els gitanos
catòlics de la diòcesi s’aplegaran el dia
9 de gener (13 h), a la parròquia de
Santa Maria del Gornal, per celebrar la
tradicional Missa gitana de Nadal, que
enguany tindrà un record per als més
petits. Organitzada pel Secretariat de
Pastoral Gitana, l’Eucaristia serà pre-
sidida per Mn. Joan Muñoz, prevere gi-
tano. Després hi haurà un moment
convivencial als locals parroquials.

Presentació de la Verbum Domini,
de Benet XVI. L’Editorial San Pablo,
la Llibreria Paulines i l’Escola d’Ani-
mació Bíblica us conviden a la pre-
sentació de l’exhortació apostòlica
postsinodal Verbum Domini —La
Paraula del Senyor— de Benet XVI.
Hi participaran Salvador Pié-Ninot,
catedràtic de la Facultat de Teologia
de Catalunya i de la Gregoriana de
Roma, expert del Sínode sobre la
Paraula (2008); Javier Velasco Arias,
professor de Bíblia de l’ISCREB i el
CEP; i Mar Galceran, directora pe-
dagògica de l’ISCREB. Presenta Qui-
que Fernández, coordinador de l’Es-
cola d’Animació Bíblica. Dia i lloc: di-
marts 11 de gener (20 h) a la Llibre-
ria Paulines (Rda. Sant Pere 19,
Bcn. Tel. 933 011 488).
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Diumenge 23 se celebrarà un acte diocesà
al Seminari Conciliar

E l dia 16 de gener se celebra la Jornada Mundial de les Migracions, amb
el lema «La feina dóna possibilitats, fem-ho junts». Seria bo que amb
motiu d’aquesta jornada se celebrés a la parròquia algun acte on es

visualitzés que les nostres comunitats estan formades per persones de di-
ferents procedències. Aquesta jornada serà una bona ocasió per anar treba-
llant el punt tercer del Pla Pastoral del Bisbat, que té com a objectiu:
Participar els immigrants en les comunitats cristianes. 

Amb aquest motiu, el diumenge dia 23 de gener el col·lectiu «Caminem
junts en la diversitat» celebrarà un acte diocesà al qual tots som convidats, i
de manera especial però no exclusiva els immigrants, amb les seves famílies.
L’acte tindrà lloc al Seminari Conciliar (Diputació 231), amb l’horari següent:
a les 12, acollida; 12.30 h, conferència de Rafael de Sivatte sobre la Pa-
raula de Déu (1r objectiu del pla pastoral diocesà); 13.30 h, reunió per grups;
14 h, dinar (compartirem el que portem); 15.30 h, moments festius, amb ac-
tuacions, balls, cants de diferents comunitats; 17 h, anirem a la parròquia del
Pi; i 17.30 h, pregària i commemoració dels deu anys de les tancades.

Durant tota la jornada hi haurà activitats per als nens i les nenes. Més
informació: Delegació de Pastoral Social, c/ Rivadeneyra 6, 8a, tel. 933 176
397.

Josep M. Jubany
Delegat de Pastoral Social

vespre). Professor: Jaume Balateu.
Més informació: secretaria del Cen-
tre, tel. 933 174 858 (Rivadeneyra
6, 3r, BCN).

◗ LLIBRES

Juan de la Cruz, ma-
estro espiritual. Her-
der Editorial publica
una colección titula-
da «Maestros espi-
rituales». Unos li-
bros breves, de unas
cien páginas, que
presentan el men-
saje y el testimonio de estos maes-
tros de ayer y de hoy: Hildegarda de
Bingen, Edith Stein, Clara de Asís, el
hermano Roger, el arzobispo Óscar
Romero. Y también Benito de Nur-
sia, Francisco de Asís, H. M. Enomi-
ya-Lasalle, Ignacio de Loyola y Teresa
de Ávila. En esta colección no podía
faltar la figura de Juan de la Cruz.
Wilfrid McGreal nos ofrece una vi-
sión muy realista de este místico y
poeta del Siglo de Oro. 

Sentido teológico
de la muerte, por
Karl Rahner. Este
jesuita fue uno de
los teólogos más
influyentes del siglo
XX. Su amplia expe-
riencia en teología
académica y pasto-
ral lo convirtió en teólogo consultor
del Concilio Vaticano II y en miembro
de la Comisión Teológica Interna-
cional. En esta obra breve, de 120
páginas, editada ahora por Biblio-
teca Herder, nos muestra que el cris-
tiano puede enfrentarse a la muerte
serena y confiadamente. La muer-
te como conmorir con Cristo es el
punto culminante de la apropiación
de la salvación basada en la muerte.

JORNADA MUNDIAL DE LES MIGRACIONS

Aula d’extensió universitària CIC
de la gent gran (Via Augusta 205).
Conferència del professor de l’IS-
CREB Josep Oton sobre «La Felici-
tat». Dilluns 10, a les 17 h, i a con-
tinuació Missa.
Església de Sant Gaietà (P. Teatins-
Consell de Cent 293). Avui diumen-
ge 9 (18 h), concert de Mireia Pla-
nas (violoncel) i Jordi Membrado
(piano) interpretant obres de J. S.
Bach, D. Scarlatti i F. J. Haydn. 

◗ BREUS

El bisbe salesià Joan Godayol rep el
Memorial Joan XXIII per la Pau
2010. El guardó li fou atorgat per
l’Institut Víctor Seix de Polemologia
de Sant Cugat del Vallès el 27 de

novembre passat, reconeixent en
aquest bisbe, que actualment viu a
Barcelona, «la trajectòria de diàleg
i servei als pobles indígenes dels
Andes (Perú)».

◗ CURSETS

Instituto Teología y Humanismo.
«Cómo vivir y participar en la Euca-
ristía, hoy», por el P. Antonio García
Lozano, O.P. Del 17 al 20 de enero,
de 18.45 a 19.45 h, en la Sala Ra-
mon Penyafort (c/ Bailén, 10). Infor-
mación: telèfon 932 463 300.
Les paràboles de Jesús. Curset del
Centre d’Estudis Pastorals de les
diòcesis catalanes en set sessions:
dies 13, 20, 27 de gener i 3, 10, 17
i 24 de febrer (de 7 a 2/4 de 9 del


