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Benet XVI i la llibertat 
religiosa

El Parlament Europeu ha aprovat una resolució en què demana
el respecte a la llibertat religiosa i als grups religiosos minori-
taris en països caracteritzats per la presència d’una religió o

confessió religiosa majoritària. Ens hem de felicitar per aquesta reso-
lució que és una resposta a les recents intervencions del Sant Pare
Benet XVI en defensa de la llibertat religiosa.

La preocupació del Sant Pare per la llibertat religiosa està sem-
pre present, però en els darrers mesos s’ha fet molt més viva. Així
ho manifesten les seves intervencions en ocasió del Sínode per al
Pròxim Orient, el seu discurs al Wesminster Hall, a Londres, durant

el seu viatge apostòlic al Regne Unit, i
les seves crides recents després dels
atemptats tràgics contra esglésies cris-
tianes a l’Iraq i a Egipte. La llibertat re-
ligiosa també ocupà el centre del seu
discurs durant la tradicional audiència
de principi d’any als membres del cos
diplomàtic acreditat davant del Vaticà.
«El dret a la llibertat religiosa —va dir—
no s’aplica plenament allà on només es
garanteix la lliber tat de culte, i a més
amb limitacions», i va demanar «la ple-
na salvaguarda de la llibertat religiosa i

de la resta de drets humans, mitjançant programes que, des de l’esco-
la primària i en el marc de l’ensenyament religiós, ensenyen a respec-
tar tots els germans en humanitat». 

En aquest context, resulta especialment significatiu el missatge
de Benet XVI amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau, que la San-
ta Seu promou cada any el dia 1 de gener. En aquest missatge, el Pa-
pa glossa el lema de la jornada, «La llibertat religiosa, via per a la
pau», i ofereix un ampli panorama sobre els fonaments del dret a
la llibertat religiosa i sobre la necessitat de defensar-lo dels riscs i
els atacs, de les violacions concretes i dramàtiques, com les indi-
cades, però també d’actituds negatives davant del fet religiós, que
poden tenir un origen ideològic i cultural, però que arriben a actua-
cions, de vegades silencioses i sofisticades, d’oposició als creients
i als símbols religiosos. «Els cristians —diu el Papa— són actual-
ment el grup religiós que pateix el nombre més gran de persecucions
a causa de la seva fe.»

És de justícia reconèixer la manera explícita i valenta amb la qual
el Papa Benet porta a terme el seu servei de proposar el dret
a la llibertat religiosa, no només per als cristians sinó també

per a tothom, i cal remarcar aquest per a tothom. Per això, no dub-
ta a encoratjar el diàleg interreligiós i el compromís de totes les
autoritats religioses i civils, amb el desig de servir així eficaçment la
dignitat de la persona humana i la pau. I passant de les declaracions
als fets, cal remarcar la iniciativa ja anunciada pel mateix Sant Pare
de convocar els representants de les principals religions del món a
una nova jornada de pregària i de compromís per la pau a la ciutat
d’Assís, el proper mes d’octubre, al complir-se el vint-i-cinquè aniver-
sari de la trobada que Joan Pau II convocà a la ciutat de sant Fran-
cesc l’any 1986.

Amb aquestes actuacions el Papa es col·loca en el cor de la seva
missió, com ha declarat el director de la sala de premsa de la Santa
Seu. En el primer discurs del seu pontificat va assenyalar que Déu i
la relació de l’home amb Déu seria la primera de les seves prioritats.
Així ho està fent, com també ho hem pogut veure en els missatges
que ens ha deixat en el seu recent viatge a Santiago de Compostel·la
i a Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Imatge de Crist, amb la sang
de les víctimes de l’atemptat
contra l’església i la comuni-
tat copta d’Alexandria (Egipte)

El cardenal Martínez Sistach rebé 
la presidenta del moviment dels Focolars

◗◗ El 17 de gener, el Dr. Lluís Martínez Sistach va rebre la visita de la presiden-
ta del moviment dels Focolars, la italiana Maria Voce, que és la primera presi-
denta del moviment que substitueix la fundadora, Chiara Lubich. En el curs de
l’entrevista, Maria Voce va dir al cardenal que havia seguit amb molt d’interès la
visita del Sant Pare a Barcelona i n’elogià l’organització. El cardenal, per part se-
va, expressà a Maria Voce el seu agraïment pel treball que els membres del mo-
viment dels Focolars realitzen a l’arxidiòcesi de Barcelona i als 88 països dels

cinc continents on estan presents.

Pregar pels fills i amb els fills

Els pares preguen sovint pels seus
fills. Esdevenen objecte de pregà-
ria en els bons moments i en les

dificultats, en la joia i en el dolor. Uns
pares en van escriure una per al mo-
ment de la pregària dels fidels del ba-
teig de la seva filla: «Pare, us dema-
nem pels nostres fills Bernat, Andreu i
Maria. Que se sentin sempre germans
i estiguin a prop l’un de l’altre, que gau-
deixin junts els bons moments i passin
també plegats les estones difícils. Que
aprenguin a estimar sense esperar res
a canvi i que se sentin estimats pels
qui els envoltem. Que siguin humils i
evitin qualsevol forma d’egoisme. Que
prenguin consciència de tot el que te-
nen a l’abast i pensin que molts altres
nens i nenes no disposen ni del que
és imprescindible. Que sàpiguen com-
partir entre ells, amb els amics i tam-
bé amb els necessitats. Que esmercin
esforç i treball en la seva formació i no
defugin les dificultats. Que descobrei-
xin l’amor de Déu Pare present en el
món i lloïn la seva grandesa, que cada
dia coneguin més Jesús i amb amor el
segueixin, que sempre siguin dòcils a la
força de l’Esperit. Que continuïn donant
llum i sentit a les nostres vides, que
puguem gaudir-los molts anys.» 

L’Escriptura ens parla de germans
poc avinguts, però Jesús ens tracta de
germans. Perquè el lligam de l’amor
entre germans que s’estimen és pode-
rós i protector. 

Per això, aquests pares preguen per-
què els seus fills siguin bons germans.
I perquè vagin adquirint un seguit d’ac-
tituds evangèliques —caritat, genero-
sitat, abnegació...—, perquè Déu els
parli al cor i facin seu el manament de
l’amor. I el bon desig de viure el seu
creixement i acompanyar-lo amb la me-
sura i intensitat que cada moment re-
quereixi. «Veniu, fills meus, escolteu-
me; us ensenyaré de venerar el Senyor»
(Sl 34,12). 

És bo que els pares preguin sempre
pels fills, que, arribat el moment, els
iniciïn en la pregària i que preguin,
també, amb ells. És bo que els apropin
al Senyor i els facin conèixer el seu
amor i la seva misericòrdia. Que els fa-
cin present el Regne de Déu, on tots
serem lliures... i germans! «Que el Se-
nyor et beneeixi i et guardi. Que et fa-
ci veure la claror de la seva mirada i
s’apiadi de tu. Que fixi damunt teu la
seva mirada i et doni la pau» (Nm 6,
24-26).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

A mig aire de la serra
veig un ametller florit:
Déu te guard, bandera blanca,
dies ha que t’he delit!
Ets la pau que s’anuncia
entre el sol, núvols i vents…
No ets encara el millor temps,
pro en tens tota l’alegria.

(L’ametller, Barcelona, 1904)
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Una determinada mentalitat
molt estesa en les societats
modernes pretén que les creen-

ces religioses siguin un afer individual,
i que han de restar en l’àmbit privat.
Les manifestacions públiques de la
fe s’haurien d’abandonar. En aquest
context, molts cristians es mantenen
callats, ja sigui per respecte, per por,
o per falta de convicció. Sovint viuen
la seva fe amb sinceritat, però de
manera reservada i anònima, sense
que ho sàpiguen ni tan sols aquells
amb qui es relacionen habitualment.
El resultat de tot plegat és que el
tresor de la fe resta amagat, quan
segurament moltes persones s’hi
entusiasmarien si el coneguessin de
debò.

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 1a
setm.): Gn 1,1-19 / Sl 103 /
Mc 6,53-56 �� dimarts: Gn 1,
20-2,4a / Sl 8 / Mc 7,1-13
�� dimecres: Gn 2,4b-9.15-17 /
Sl 103 / Mc 7,14-23 dijous:
Gn 2,18-25 / Sl 127 / Mc 7,
24-30 �� divendres: Gn 3,1-8 /
Sl 31 / Mc 7,31-37 �� dissab-
te (�� Barcelona): Gn 3,9-24 /
Sl 89 / Mc 8,1-10 �� diumen-
ge vinent, VI de durant l’any
(lit. hores: 2a setm.): Sir 15,
16-21 (grec 15-20) / Sl 118 /
1Co 2,6-10 / Mt 5,17-37 (o
més breu: 20-22a.27-28.33-
34a.37).

◗◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 58,7-10)

Diu el Senyor: «Comparteix el teu pa amb els qui passen fam, acull
a casa teva els pobres vagabunds, si algú no té roba, vesteix-lo; no
els defugis, que són germans teus. Llavors esclatarà en la teva vida
una llum com la del matí, i es tancaran a l’instant les teves ferides;
tindràs per avantguarda la teva bondat, i per rereguarda, la glòria del
Senyor. Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà, quan cridis auxili,
ell et dirà: “Aquí em tens.” Si no intentes de fer caure els altres, ni els
assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dónes
el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels in-
digents, s’omplirà de llum la teva foscor, i el teu cap-
vespre serà clar com el migdia.»

◗◗ Salm responsorial (111)

R. L’home just és llum que apunta en la fosca.

L’home just, compassiu i benigne, / és llum que apunta
en la fosca. / Sortós l’home que presta de bon grat, /
que disposa a consciència els seus afers. R.

El just no caurà mai, / i deixarà un record inesborra-
ble. / Viu sense por de les males noves, / se sent ferm
confiant en el Senyor. R.

Té el cor incommovible, res no tem, / reparteix el que té,
ho dóna als pobres, / la seva bondat consta per sem-
pre, / pot alçar el front amb dignitat. R.

◗◗ Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians
de Corint (1Co 2,1-5)

Germans, quan vaig venir a vosaltres, no us vaig
anunciar el misteri de Déu amb el prestigi de l’eloqüèn-
cia i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber
res més que Jesucrist, i encara clavat a la creu. I em vaig
presentar davant vostre feble, esporuguit i tremolós.
En tot allò que us deia i us predicava, no hi entraven paraules que
s’imposessin per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l’Es-
perit, perquè la vostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes,
sinó en el poder de Déu.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 5,13-16)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la
sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, ¿amb què la tornarien sa-
lada? No serà bona per a res. La llençaran al carrer i que la gent la
trepitgi.

Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d’una muntanya no es
pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una
mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igual-
ment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veu-
re el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel.»

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de Isaías (Is 58,7-10)

Así dice el Señor: «Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los
pobres sin techo, viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia
carne. 

Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la
carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Se-
ñor. Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gritarás, y te di-
rá: “Aquí estoy.” Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amena-

zador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el
hambriento y sacies el estómago del indigente, brilla-
rá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá me-
diodía.»

◗◗ Salmo responsorial (111)

R. El justo brilla en las tinieblas como una luz.

En las tinieblas brilla como una luz / el que es justo, cle-
mente y compasivo. / Dichoso el que se apiada y pres-
ta, / y administra rectamente sus asuntos. R.

El justo jamás vacilará, / su recuerdo será perpetuo. /
No temerá las malas noticias, / su corazón está firme
en el Señor. R.

Su corazón está seguro, sin temor. / Reparte limosna
a los pobres; / su caridad es constante, sin falta, / y
alzará la frente con dignidad. R.

◗◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios (1Co 2,1-5)

Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros
el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuen-
cia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié
de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucifi-
cado. Me presenté a vosotros débil y temblando de

miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría
humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que
vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el po-
der de Dios.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 5,13-16)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la
sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No
sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois
la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de
un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del
celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos
los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el
cielo.»

Jesús convida els deixebles a ser
visibles, a no restar amagats ni espo-
ruguits. Com tantes vegades, usa
imatges del seu temps, ben gràfi-
ques i entenedores. Diu als seus se-
guidors que són, o han de ser, com
una ciutat dalt d’una muntanya, que
es veu de lluny estant. O que han de
ser com un llum que es posa en un lloc
alt dins de la sala, perquè il·lumini tots
els qui hi són presents. Jesús els ha
fet conèixer un missatge tan impor-
tant que no se’l poden quedar per a
ells sols. Han d’anunciar-lo, l’han de
fer conèixer a tothom qui puguin.

És interessant, d’altra banda, que
aquest anunci l’han de fer, segons
Jesús, per mitjà del seu comporta-
ment. Les bones obres són el testi-

moniatge que han de donar els se-
guidors de Jesús, i que serà molt més
eloqüent i atractiu que qualsevol dis-
curs. La seva manera de viure ha de
ser suficient per por tar els qui els
veuen a interessar-se pels motius de
la seva actuació.

Els cristians no hem de dissimu-
lar la nostra fe. L’hem de viure amb
entusiasme i l’hem de proclamar amb
convicció, sabent que és el millor
que tenim. Hem de desitjar que tot-
hom la conegui i la pugui compar-
tir. Sense cap imposició i sense cap
proselitisme, però sí amb un testi-
moniatge valent i decidit, fet amb les
obres més que amb les paraules. 

Agustí Borrell

Visibles
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DIUMENGE V DE DURANT L’ANY

Jeuscrist, Salvador del món. Pintura de
Quentin Metsijs. Museu d’Anvers



El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, padre de la Logoterapia,
profesor de neurología de la Universidad de Viena y de la Cáte-
dra Internacional de San Diego (EE.UU.), que estuvo preso en

cuatro campos de concentración nazis, y que en ellos perdió a sus
padres, hermanos y a su esposa en las cámaras de gas, concluyó
que: tanto él como sus compañeros de infierno, así como posterior-
mente sus pacientes, le decían que aquello que les mantuvo en vi-
da, que más les ayudó fue tener fe y esperanza de volver a ver a sus
hijos, a su esposa; la religiosidad, una buena espiritualidad, una vi-
da interior rica. En una palabra: haberle dado sentido a la vida, al do-
lor, a la muerte.

Etienne Lamy decía: 
«La miseria mayor de las personas no es su pobreza, ni la en-

fermedad, ni la hostilidad de cuanto les sucede, ni incluso la mis-
ma muerte… Es la desgracia de ignorar por qué han nacido, por qué
sufren y por qué mueren; de no haber sabido darle sentido a su
vida.»

«El sueño y el fin de mi vida —afirmaba Dutil— es realizar el sueño
que mi madre y Dios tuvieron sobre mi cuna.»

J. M. Alimbau 
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ENTREVISTA

6. c Diumenge V de durant l’any.
Sant Pau Miki, prev. jesuïta japonès,
i companys (franciscans, jesuïtes i
laics), mrs. a Nagasaki (Japó, 1597);
sants Pere Baptista, Martí de l’As-
censió i Francesc de Sant Miquel,
mrs.; santa Dorotea, vg. i mr. a Ca-
padòcia, patrona dels floricultors;
sant Amand, bisbe; festa del Sant
Misteri de Cervera. 

7. Dilluns. Sant Ricard, rei d’Angla-
terra; sant Teodor, mr.; santa Julia-
na, viuda; santa Coleta, vg. francis-
cana.

8. Dimarts. Sant Jeroni Emiliani (Ve-
nècia 1486 - Somasca 1537), pre-
vere, fund. somascos; santa Elisen-
da, vg.

9. Dimecres. Sant Sabí, bisbe; sant
Nicèfor, màrtir; sant Miquel Febres,

rel. La Salle; santa Apol·lònia, ver-
ge d’Alexandria i màrtir (249), patro-
na dels odontòlegs i els ortodoncis-
tes.

10. Dijous. Santa Escolàstica (s. V-
VI), vg., germana de sant Benet; san-
ta Sotera, verge i màrtir; sant Silvà,
bisbe. 

11. Divendres. Mare de Déu de Lour-
des, apareguda a la cova de Massa-
bielle (1858); sant Desideri, bisbe;
santa Eloïsa, vg.; sant Benet d’Anià,
abat benedictí. 

12. Dissabte. Santa Eulàlia (o Eulà-
ria), vg. i mr., patrona de Barcelona i
cotitular de la catedral; sant Gau-
denç o Gaudenci, bisbe; sant Damià,
soldat mr.; beat Reginald d’Orleans,
prev. dominicà; beata Humbelina,
viuda.

SANTORAL

Oriol: —Què em passarà després de la
mort?
Gràcia: —No ho sabem, fill. Ningú no ha
tornat per explicar-nos-ho. 
—Però, tu què creus que em passarà?
—Deixaràs de ser com ets ara, però no

deixaràs de ser tu. Experimentaràs in-
tensament la presència de Déu en el
teu ésser. Seràs u amb Ell i amb tots.

—I què veuré després de la mort?
—Un cel nou i una terra nova. Serà aquest món d’ara,

però totalment transformat. Tu et sentiràs plenament
present en les coses.

—Què vols dir quan dius «plenament present en les co-
ses»?

—Que no et sentiràs davant del món, com un especta-
dor, separat de les altres criatures, sinó unit a elles,

Veuré Déu després de la mort?
formant un gran tot. Ballaràs a l’uníson amb totes
les realitats.

—Però, seré jo?
—Sí, seràs tu, però no seràs com ara. Et podràs reco-

nèixer i els altres també et reconeixerem.
—Veuré Déu després de la mort?
—Sí. Però més que veure’l: sentiràs plenament la seva

presència en la teva vida i en tots els éssers. No par-
lo d’una visió purament intel·lectual. Et sentiràs com
abraçat per Déu. Experimentaràs una plenitud d’a-
mor que es fa difícil d’imaginar ara i aquí. Seràs tu ma-
teix, però estaràs ple de Déu.

—Ple de Déu?
—Sí, ple de bones intencions, d’amor, de pau, de sere-

nitat, de llum.
Francesc Torralba

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

DIÀLEGS SOBRE LA FE

Bienaventurados 
los mansos, 

porque poseerán 
en herencia la tierra

La amabilidad no de-
termina el clima de
la convivencia en

nuestra sociedad, que es
una sociedad muy compe-
titiva y violenta. Por ejem-
plo, la violencia en la es-
cuela preocupa a padres

y educadores. La violencia ha pasado a
ser un fenómeno diario. En este contex-
to, las palabras de Jesús sobre la dulzura
y la mansedumbre parecen ciertamente
palabras de otro mundo.

En el ambiente de agresividad que rei-
na en nuestro mundo, Jesús anuncia la
bienaventuranza de los benignos, los no
violentos y bondadosos. Frente a las ten-
dencias negativas con respecto a nues-
tra propia persona, Jesús nos invita a ser
dulces y amables con nosotros mismos.
Cuanto más positiva sea la relación con-
migo mismo, tanto mayor será la paz que
se difunda en mí. La paz es el clima en el
que los aspectos positivos que hay en mí
puedan desarrollarse.

Las palabras de Jesús me exigen ex-
presar también hacia fuera la mansedum-
bre que experimento dentro de mí. En me-
dio de este mundo agresivo, cambio el clima
cuando me dirijo a otros con amabilidad.
Algunas personas piensan que la manse-
dumbre no tiene posibilidad alguna en el
duro mundo del trabajo. Sin embargo, la
experiencia de vida muestra lo contrario.

En la tercera bienaventuranza Jesús
nos muestra un camino para tener una re-
lación mejor con nosotros mismos, para
poder alcanzar la paz con nosotros mis-
mos y una vida plena. La felicidad que pro-
viene de la virtud de la benevolencia y de
la mansedumbre es descrita por Mateo
con estas palabras «porque heredarán la
tierra», «porque poseerán en herencia
la tierra». Si me irrito conmigo mismo, esta-
ré siempre interiormente desgarrado. Si, por
el contrario, me trato a mí mismo de un
modo dulce y afable, todo lo que percibo
dentro de mí me pertenece. Heredo la tie-
rra, es decir, tengo terreno suficiente bajo
los pies. Es la tierra de la bondad y del
amor. En esta tierra se habita mejor que
en la tierra donde rigen las leyes del éxito
y de la posesión.

Anselm Grün
(Las bienaventuranzas. Un camino de

plenitud. Ed. Sal Terrae, 2009)

LAS BIENAVENTURANZAS Arran de la publicació de
l’encíclica de Benet XVI Caritas
in veritate, Mn. Domènec

Melé, catedràtic d’Ètica Empresarial,
ha coordinat una obra col·lectiva que
recull comentaris del document des
de vessants teòriques i pràctiques.
Desarrollo Humano Integral (Ed. Iter)
és el títol del llibre, en el qual 
hi col·laboren vint professors 
de sis institucions universitàries de
Catalunya que ajuden a «estudiar 
a fons els continguts de l’encíclica, 
cercar la continuïtat i la innovació
amb la doctrina social de l’Església
anterior, descobrir el contrast 
i les convergències amb idees
contemporànies, i veure 
les implicacions pràctiques 
de les seves propostes».

Per què és important el missatge de
l’encíclica Caritas in veritate?
L’encíclica té present la crisi actual,
que no solament és econòmica, sinó
també cultural i moral. Però també la
globalització i molts altres problemes
socials actuals, com ara la pobresa 
i la manca de desenvolupament, 
la vida humana, l’ecologia, els drets
humans i la seva fonamentació
transcendent, el relativisme moral,
les noves tecnologies... Tot això
requereix una orientació moral, 
i l’encíclica la dóna des de la
centralitat cristiana i humana de
l’amor en la veritat i la necessitat 
de treballar per un desenvolupament
humà integral.

Com està estructurat el llibre?
En tres parts. A la primera
s’estudien els fonaments
antropològics i ètics proposats per
l’encíclica. Després, temes
relacionats amb aspectes morals
dels àmbits social, jurídic i polític 
als que fa referència el document. 
I, finalment, qüestions relacionades
amb l’economia i el món de l’empresa.

Com pot ajudar-nos aquesta
encíclica en la vida diària?
Penso que és una encíclica de gran
projecció per enfocar els problemes
socials des de la perspectiva del
desenvolupament personal i dels
pobles. Però també té continguts
importants per a la vida ordinària.
L’amor cristià, que esdevé fraternitat
i esperit de servei, no s’ha d’oblidar
mai. Això inclou les relacions
professionals, empresarials i
comercials. I tot això en un món que
s’ha fet global. L’amor —la caritat—
té com a primera exigència 
la justícia, però va més enllà.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ DOMÈNEC MELÉ

Aprofundir 
en l’encíclica

Darle sentido a la vida 
es vital
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PALABRA Y VIDA

programas que, desde la escuela primaria y en el
marco de la enseñanza religiosa, enseñen a respetar
a todos los hermanos en humanidad».

En este contexto, resulta especialmente significa-
tivo el mensaje de Benedicto XVI con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Paz, que la Santa Sede promue-
ve cada año el día 1 de enero. En este mensaje, el
Papa glosa el lema de la jornada, «La libertad religio-
sa, vía para la paz», y ofrece un amplio panorama so-
bre los fundamentos del derecho a la libertad religiosa
y sobre la necesidad de defenderlo de los riesgos y los
ataques, de las violaciones concretas y dramáticas,
como las indicadas, pero también de actitudes nega-
tivas ante el hecho religioso, que pueden tener un ori-
gen ideológico y cultural, pero que llegan a actuacio-
nes, a veces silenciosas y sofisticadas, de oposición
a los creyentes y a los símbolos religiosos. «Los cris-
tianos —dice el Papa— son actualmente el grupo
religioso que sufre el mayor número de persecuciones
a causa de su fe». 

Es de justicia reconocer la forma explícita y valien-
te con la que el Papa Benedicto lleva a cabo su ser-
vicio de proponer el derecho a la libertad religiosa, no
sólo para los cristianos sino también para todos, y

E l Parlamento Europeo ha aprobado una resolu-
ción que pide el respeto a la libertad religiosa
y a los grupos religiosos minoritarios en países

caracterizados por la presencia de una religión o con-
fesión religiosa mayoritaria. Nos tenemos que felici-
tar por esta resolución, que es una respuesta a las
recientes intervenciones del Santo Padre Benedicto
XVI en defensa de la libertad religiosa. 

La preocupación del Santo Padre por la libertad re-
ligiosa está siempre presente, pero en los últimos
meses se ha hecho mucho más viva. Así lo manifies-
tan sus intervenciones con ocasión del Sínodo para
Oriente Próximo, su discurso en el Wesminster Hall,
en Londres, durante su viaje apostólico al Reino
Unido, y sus recientes llamadas después de los trági-
cos atentados contra iglesias cristianas en Irak y Egip-
to. La libertad religiosa también ocupó el centro de su
discurso durante la tradicional audiencia de primeros
de año a los miembros del cuerpo diplomático acredi-
tado ante el Vaticano. «El derecho a la libertad religio-
sa —dijo— no se aplica plenamente allí donde sólo
se garantiza la libertad de culto, y además con limita-
ciones», y pidió «la plena salvaguarda de la libertad
religiosa y del resto de derechos humanos, mediante

hay que remarcar este para todos. Por ello, no duda
en alentar el diálogo interreligioso y el compromiso de
todas las autoridades religiosas y civiles, con el deseo
de servir así eficazmente a la dignidad de la persona
humana y a la paz. Y pasando de las declaraciones a
los hechos, hay que remarcar la iniciativa ya anuncia-
da por el mismo Santo Padre de convocar a los repre-
sentantes de las principales religiones del mundo a
una nueva jornada de oración y de compromiso por la
paz en la ciudad de Asís, el próximo mes de octubre,
al cumplirse el vigésimo quinto aniversario del encuen-
tro que Juan Pablo II convocó en 1986 en la ciudad donde
nació san Francisco. 

Con estas actuaciones el Papa se coloca en el co-
razón de su misión, como ha declarado el director de
la sala de prensa de la Santa Sede. En el primer dis-
curso de su pontificado, señaló que Dios y la relación
del hombre con Dios sería la primera de sus priori-
dades. Así lo está haciendo, como también lo hemos
podido ver en los mensajes que nos ha dejado en
su reciente viaje a Santiago de Compostela y a Barce-
lona. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Benedicto XVI y la libertad religiosa
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de Portugal. Es una
obra muy documenta-
da que se ha actuali-
zado en su cuarta edi-
ción. El subtítulo del
libro dice así: «El se-
creto de Fátima: su re-
percusión en el mun-
do de hoy y los últimos
acontecimientos en
la Iglesia y en el mundo». Distribuye el li-
bro: Aviper. Apartado de Correos n.o 8.
2496-908. Fátima (Portugal). 

Jornades d’Ètica i món contemporani.
Tema: «La pau, clam i exigència del nos-
tre temps.»

• Dilluns, 14 de febrer: La situació con-
flictiva del món. 

—19.00 h. Inauguració: cardenal Lluís
Martínez Sistach, arquebisbe de Bar-
celona i gran canceller de la Facultat.
Intervenció del Dr. Antoni Babra (FTC-
SEDASE).

—19.10 h. Anàlisi dels conflictes mun-
dials, per Senén Florensa (Institut Eu-
ropeu de la Mediterrània).

—19.45 h. Els processos mediadors per
la pau, per Federico Mayor Zaragoza
(Fundació Cultura de la Pau) (Fòrum
Mundial de la Societat Civil).

—20.30 h. Diàleg entre ponents, mode-
rat per Arcadi Oliveres (Justícia i Pau,
Barcelona).

• Dimarts, 15 de febrer: Pensament ètic
i acció eclesial.

—19.00 h. Intervenció del Dr. Joan Cos-
ta (FTC-SEDASE).

—19.10 h. Ètica de la Pau, per Flaminia
Giovanelli (Consell Pontifici Justícia i
Pau, Roma).

—19.45 h. Obligacions i compromisos
en favor de la pau, per Mario Giro (Co-
munitat de Sant’Egidio, Roma).

—20.20 h. Diàleg entre ponents, moderat
per Concepció Huerta (FTC-SEDASE).

—20.55 h. Cloenda de les Jornades.

Lloc: Aula Magna Seminari Conciliar de
Barcelona, 19.00-21.30 h.

Informació i inscripcions: Secretaria FTC,
telèfon 934 534 925, congresos@ teolo-
gia-catalunya.cat.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Conferència «Els dilluns del Drets Hu-
mans». Dedicada al tema «Causes i con-
seqüències de l’actual desordre financer
mundial», el 7 febrer (19 h) a l’auditori
de Cristianisme i Justícia, c/ Roger de Llú-
ria, 13.

Encontre matrimonial. Moviment dirigit
a parelles, sacerdots i religioses que vul-
guin millorar la seva relació matrimonial
o amb la comunitat. Dies 11, 12 i 13 de
febrer a la Casa d’Exercicis «Sant Ignasi
Sarrià». Informació i inscripcions: 932
188 876 i 936 500 721.

Antiguas Alumnas Colegio Esclavas del
Sdo. Corazón. El próximo día 9 de este
mes, celebración de la Eucaristía en me-
moria de las A.A. y los familiares difun-
tos a lo largo de los años, en la Iglesia
de la calle Mallorca, 234 (12.30 h). Con-
tamos con vuestra presencia.

Testament vital. El Dr. Josep M. Forca-
da, metge, prior de l’Hospital de Sant Pau,
parlarà d’aquest tema el dia 9 de febrer
(18.30 h) al Centre d’Estudis Pastorals
(c/ Rivadeneyra, 6, 3a planta). Aportació:
3 euros. Informació: Delegació de Pasto-
ral de la Salut, tel. 933 171 597.

Hospitalitat de la M. D. de Lourdes. Ce-
lebra la festivitat de la seva patrona del
9 a l’11 de febrer. Dia 9, als locals de
l’Hospitalitat (Consell de Cent 224): con-
ferència del bisbe auxiliar de Barcelona,
Mons. Taltavull: «Maria, font de la salut,
identitat de l’Hospitalitat». Tot seguit,
Eucaristia pels difunts de l’Hospitalitat.
Dia 10 (20.30 h), vetlla de pregària a la
parròquia del Sant Àngel Custodi (Vilar-
dell 48). Dia 11, a la Catedral: 9.30 o
11.30 h, misses a l’Altar de la M. D. de
Lourdes (al claustre); 18 h, Sant Rosari;
19 h, missa solemne a l’altar major pre-
sidida pel cardenal Martínez Sistach. Des-
prés processó de les torxes fins a l’Altar
de la M. D. de Lourdes.

◗ CURSETS

Diplomatura i llicenciatura en Ciències
Religioses per Internet a l’ISCREB. Des-
prés de cursar el batxillerat/diplomatu-
ra, l’alumne pot, amb dos cursos més,
obtenir la llicenciatura en Ciències Re-
ligioses, especialitat en Identitat Cris-
tiana i Diàleg. Virtual: Matrícula oberta

del 7 al 15 de febrer. Informació: de di-
lluns a divendres, de 17 a 21 h. Horari
classes presencials de 18.30 a 21.00
h. C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona,
telèfon 934 541 963, www.iscreb.org,
secretaria@iscreb.org.

Cristianisme i Justícia. Anuncia els se-
minaris: «Curar ferides, refer l’autoesti-
ma» per Eduard Fonts, els dimecres del
9 febrer al 16 març; i «La revelació de la
Justícia de Déu a la carta als Romans»
per Xavier Alegre, els dilluns del 21 febrer
al 28 març. Informació i inscripcions:
C/ Roger de Llúria, 13, tel. 933 172 338
o info@fespinal.com.

Aules d’història eclesiàstica de Cata-
lunya. A la Biblioteca Balmes. «La guerra
del Francès 1808-1814: la seva reper-
cussió a l’Església, particularment a Bar-
celona», amb Jordi Cassà, CR. 3 sessions.
Djous, 3, 17 i 24 de febrer, de 19 a 20.30
h (c/ Duran i Bas, 9, Barcelona). Contin-
guts al web: balmesiana.org (cursos).

◗ BREUS

Agraïment als voluntaris de la visita del
Sant Pare. El 22 de desembre, el carde-
nal Lluís Martínez Sistach rebé un ampli

grup representatiu de tots els voluntaris
que varen ajudar al bon desenvolupa-
ment de la visita del Sant Pare a Barce-
lona els dies 6 i 7 de novembre de 2010.
«Gràcies de tot cor —els va dir el carde-
nal. Sense l’esforç de tots l’Església de
Barcelona no hauria pogut assolir un es-
deveniment del qual n’esperem molts
fruits». Entre els presents hi havia el P. En-
ric Puig, coordinador de la visita pontifí-
cia, Xavier Gambús i Rosa Maria Fama-
des, responsables dels voluntaris. 

◗ PUBLICACIONS

Orar por los difuntos.
Cuadernos Phase, co-
lección del Centre de
Pastoral  L i túrg ica
de Barcelona que diri-
ge Mn. Josep Urdeix,
ha publicado ya 197
pequeños volúmenes
con los temas más bá-
sicos de la liturgia cris-
tiana. En este número
197 trata un tema de perenne actuali-
dad: la plegaria por los difuntos. Hay que
destacar, entre los trabajos recogidos,
el de Mons. Pere Tena, «En las manos
de Dios. La oración de la Iglesia por los di-
funtos».

El mensaje profético de Fàtima continua
vivo. Este libro de Jaime Vilalta Berbel,
un catalán que colabora desde hace 40
años en el santuario de Fátima, es una
actualización del mensaje de las apari-
ciones de la Virgen a unos pastorcillos

Ensenyament de la religió catòlica

En les properes setmanes tindrà lloc a Catalunya l’anomenat «període de preins-
cripció», en què les famílies podran sol·licitar plaça per als seus fills en centres
docents sostinguts amb fons públics; és a dir, tant a les escoles públiques com

a les privades concertades.
Des de la Delegació diocesana d’Ensenyament recordem que la Constitució espa-

nyola diu: «Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares per tal que
els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves con-
viccions.» Els pares poden exercir aquest dret en el moment d’inscriure el seu fill o la
seva filla en una escola concreta. 

L’ ensenyament de la religió catòlica, avui, té ple sentit perquè respon a les grans
preguntes sobre l’home i la vida, dóna a conèixer el valor i la influència del cristianis-
me en la cultura europea i aporta raons per saber com actuar. En definitiva, és un ele-
ment fonamental també en el procés de la formació integral de l’alumne.

Per aquest motiu animem tots els pares i les mares que sol·licitin la formació religio-
sa catòlica per als seus fills per al nou curs 2011-2012, segons ho reconeix la norma-
tiva vigent.

Dr. Ramon Corts i Blay
Delegat diocesà d’Ensenyament


