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Una vocació amb futur

En coincidència amb la festa de Sant Josep, aquest dissabte i aquest
diumenge celebrem el Dia del Seminari, marcat aquest any per una
ordenació de preveres a la basílica de la Sagrada Família. El lema

del Dia del Seminari d’aquest any és «El sacerdot, do de Déu per al món».
Però sembla que el món d’avui, sobretot als països de l’Europa Occi-

dental, no estigui gaire disposat a acceptar aquest do. El Sant Pare, amb
motiu de la celebració de l’Any Sacerdotal, va decidir, l’octubre de l’any

passat, escriure una carta a tots els
seminaristes de l’Església catòlica. 

Benet XVI inicia aquesta car ta
amb una anècdota de la seva jo-
ventut. Quan el desembre de 1944,
el jove Joseph Ratzinger fou cridat
al servei militar, el comandant de
la companyia els va preguntar a ca-
dascú què volien ser en el futur. Ell
va respondre que volia ser sacer-
dot catòlic. El subtinent va replicar:
«Doncs heu de triar una altra cosa.
A la nova Alemanya ja no calen ca-
pellans.»

«Jo sabia —diu el Sant Pare—
que aquesta nova Alemanya estava
arribant a la fi, i que després de les
devastacions tan enormes que aque-
lla bogeria havia portat al país, hi
hauria més que mai necessitat de

sacerdots.» Benet XVI afegeix que «també ara hi ha molta gent que, d’una
manera o d’una altra, pensa que el sacerdoci catòlic no és una professió
amb futur, sinó que pertany més aviat al passat».

Malgrat aquest sentiment d’avui, la realitat és que el sacerdoci té futur
perquè —com diu el mateix Sant Pare en l’inici de la seva carta als semi-
naristes— «també en l’època del domini tecnològic del món i de la globalit-
zació, les persones continuaran tenint necessitat de Déu, del Déu mani-
festat en Jesucrist i que ens reuneix en l’Església universal, per aprendre
amb ell i per mitjà d’ell la vida veritable, i tenir presents i operatius els cri-
teris d’una humanitat vertadera».

Déu és vivent i necessita homes que visquin per a ell i que el portin
als altres. El sacerdot té futur perquè ens ofereix la Paraula i els sa-
graments, perquè ens porta Jesucrist, la seva gràcia, el seu per-

dó, i amb això un sentit superior a la vida i una esperança ferma de vida
eterna en Déu.

Per això, dirigint-me als preveres ordenats amb motiu d’aquest Dia del
Seminari, i pensant en els nostres seminaristes i en els sacerdots que els
acompanyen en la seva formació humana, intel·lectual, espiritual i pasto-
ral, els dic les mateixes paraules de Benet XVI: «Vosaltres, benvolguts
amics, heu decidit entrar al Seminari i, per tant, us heu posat en camí cap
al ministeri sacerdotal a l’Església catòlica. Heu fet bé. Sí, té sentit ser sa-
cerdot: el món, mentre existeixi, necessita sacerdots i pastors, avui, demà
i sempre.»

Dono les gràcies als joves del nostre Seminari, que es preparen per es-
devenir un do de Déu al servei de les nostres comunitats cristianes. Dono
les gràcies als sacerdots ordenats en aquesta festa de Sant Josep. El
nostre Seminari és una institució ben viva que compleix amb fidelitat a
l’Església la funció de formar els sacerdots del present i del futur. Per
això, amb motiu del Dia del Seminari, us demano per al Seminari el re-
colzament humà i espiritual, i també l’ajut material que necessita perquè
pugui continuar complint la seva missió al servei de tota la diòcesi. I in-
vito els esposos cristians que preguin demanant al Senyor que, si és la
seva voluntat, cridi a algun dels seus fills per a aquesta vocació. I als nos-
tres joves cristians que es preguntin si aquest pot ser el seu camí en la
seva vida.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Visita de cortesia al president de la Generalitat
◗◗ El passat 10 març, el Dr. Lluís Martínez Sistach es va traslladar al Palau de la Ge-
neralitat, on fou rebut pel Molt Honorable president de la Generalitat, Sr. Artur Mas
i Gavarró. L’entrevista, que va durar més d’una hora, fou l’ocasió —per part del car-
denal de Barcelona— de realitzar la primera visita de cortesia al president de Catalu-
nya. En el decurs de l’entrevista es va conversar sobre diversos temes d’interès co-
mú per a l’Església i per al país, amb especial insistència en l’aportació de l’Església
al bé de la nostra societat, sobretot en els camps de la cultura, l’assistència als més
desafavorits, l’educació, l’espiritualitat i la religió. També es va comentar la recent vi-
sita del Sant Pare a Barcelona i els efectes positius que aquesta visita ha tingut tant

per a l’Església com per a Catalunya.

La Moreneta somriu

Un mossèn jove és a Montserrat,
amb la seva mare, passant-hi uns
dies. El pare traspassà ja. Els

veig junts, passejant, aprofitant el sol del
migdia; anant cap a la basílica, responent
al toc de les campanes... Mare i fill, l’un al
costat de l’altre. La figura petita de la ma-
re viu la seguretat de la proximitat del fill:
veure’l concelebrar l’Eucaristia, seguir
junts la litúrgia de les hores, compartir el
diàleg en unes sobretaules sense pressa,
gaudir de la natura que, propera, acull les
caminades. 

Els pensaments de la mare: els re-
cords de quan el fill era infant, l’aprenen-
tatge de les primeres pregàries; la vivèn-
cia de la soledat, sabent que el fill és per
als altres. Passejar agafada al seu braç
for t, suport en la vellesa; el temor de
perdre’l quan va anar al Seminari, la joia
del dia de l’ordenació; l’emoció de la mis-
sa nova i de la comunió de mans del fill;
les primeres responsabilitats del senyor
vicari, la seva preocupació pels joves i
pels més desvalguts de la parròquia...
«El pare em tractava realment com un fill,
la mare m’estimava tendrament» (Pr 4,3).

Els pensaments del fill: fer costat a
la mare en la vellesa tot recordant el que
ha fet per mi, tot el que m’ha donat; l’a-
propament a Déu, tot just despertant a
la vida, agafat de la seva mà i a la seva

GLOSSA

◗◗ El sentíem (el Sacrifici) com mai l’haguéssim sentit i ens penetrava amb una
virtut nova i actual com sols poguessin haver-la experimentada els primers cris-
tians perseguits i amagats en un racó de les catacumbes, delitant-se majorment
entre el perill i la negació, en la iniciació del Misteri redemptor.

I llavors m’assaltà el pensament, el sentiment que la Missa sempre hauria
d’oir-se així, tremolant, i me semblà que després d’oferir el Sacrifici, el capellà
se girava de cara a la gent que anaven entrant encara pel portal sense porta,
la gent del carrer, corpresos al passar de veure al descobert la celebració del
Sant Misteri i aturant-s’hi encantats; que el capellà —dic— es girava i els deia,
cridant, a la gentada: «Entreu, entreu, la porta és ben oberta.»

(«L’Església cremada». La Veu de Catalunya, 18-12-1909)
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pietat senzilla i arrelada; passejar i en-
totsolar-nos, embolcallats per la grande-
sa del Déu de la vida; sentir-nos a prop
l’un de l’altre en la paraula i en el silen-
ci carregats de densitat i sentit; recordar
quan vaig compartir amb ella el sentiment
de crida, de seguiment, que m’envaïa;
el pa i el vi que oferiren la mare i el pare
per celebrar l’Eucaristia tot just ordenat...
«Honra la teva mare. No l’abandonis mai
mentre visqui. Que es pugui complaure
en tot el que facis, no li donis cap dis-
gust en res» (Tb 4,3).

En aquests dies d’estada a la munta-
nya santa, Maria de Montserrat acull les
seves pregàries: Mare, et demano per
les nostres mares. Pel que han fet i fan
per nosaltres. Per les qui et donen gràcies
pels seus fills. Per les que, donant-te les
gràcies, et demanen paraules i silencis
encertats per acompanyar-nos... Mare,
us demano pels fills sacerdots, que sota
l’esguard del vostre Fill siguin fidels a la
seva crida i que, construint Església, es
lliurin al servei dels qui els envolten, que
en el lliurament trobin la pau i l’amor del
Pare...

I la Moreneta, que sap molt bé el que
és tenir un fill per als altres, s’ho mira
amb tendresa. I somriu.

Enric Puig Jofra, SJ



Avegades la vida pot resultar
monòtona, grisa, rutinària, sen-
se sentit. O fins i tot pot ser

plena de sofriments, d’incerteses i
de maldecaps. 

Quanta gent veu les coses de tal
manera que cau en el desànim i la
depressió. Una constatació dels pro-
blemes i les limitacions de la pròpia
realitat porta moltes persones a sen-
tir-se sense forces per continuar llui-
tant. I en canvi, la vida sempre té
sentit i sempre val la pena.

Jesús també tenia motius sufi-
cients per fer una lectura negativa de
la seva situació. De fet, els seus se-
guidors estaven desconcertats. Jesús
s’havia fet conscient de quin seria el
seu destí. Havia anunciat ja als dei-

◗◗ Lectura del llibre del Gènesi (Gn 12,1-4a)

En aquells dies, el Senyor digué a Abram: «Vés-te’n del teu país, del
teu clan i de la casa del teu pare, cap al país que jo t’indicaré. Et conver-
tiré en un gran poble, et beneiré i faré gran el teu nom, que servirà per
a beneir. Beneiré els qui et beneeixin, però els qui et maleeixin, els malei-
ré. Totes les famílies del país es valdran de tu per beneir-se.»

Abram se n’anà tal com el Senyor li havia dit.

◗◗ Salm responsorial (32)

R. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai; aques-
ta és l’esperança que posem en vós.

La paraula del Senyor és sincera, / es manté fidel en
tot el que fa; / estima el dret i la justícia, / la terra
és plena del seu amor. R.

Els ulls del Senyor vetllen els qui el veneren, / els qui
esperen en l’amor que els té; / ell els allibera de la
mort, / i els retorna en temps de fam. R.

Tenim posada l’esperança en el Senyor, / auxili nos-
tre i escut que ens protegeix. / Que el vostre amor,
Senyor, no ens deixi mai; / aquesta és l’esperança
que posem en vós. R.

◗◗ Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu
(2Tm 1,8b-10)

Estimat: Tot el que has de sofrir juntament amb
l’obra de l’Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna. Ell
ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, no perquè les nos-
tres obres ho hagin merescut, sinó per la seva pròpia decisió, per la gràcia
que ens havia concedit per Jesucrist abans dels segles, i que ara ha estat
revelada amb l’aparició de Jesucrist, el nostre salvador, que ha despos-
seït la mort del poder que tenia i, amb la Bona Nova de l’Evangeli, ha
fet resplendir la llum de la vida i de la immortalitat.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Mateu (Mt 17,1-9)

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, el germà de Jau-
me, els dugué dalt una muntanya alta, i es transfigurà davant d’ells. La
seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com
la llum. També se’ls aparegueren Moisès i Elies, que conversaven amb
ell. Pere va dir a Jesús: «Senyor, que n’estem, de bé, aquí dalt! Si voleu,
hi faré tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a
Elies.» Encara no havia acabat de dir això, quan els cobrí un núvol llumi-
nós i del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu esti-
mat, en qui m’he complagut; escolteu-lo.» En sentir-ho els deixebles, es-
glaiats, es prosternaren de front a terra. Jesús, s’acostà, els tocà i els
digué: «Aixequeu-vos, no tingueu por.» Ells alçaren els ulls i no veieren nin-
gú més, sinó Jesús tot sol.

Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no diguessin res
a ningú d’aquella visió fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’en-
tre els morts.

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro del Génesis (Gn 12,1-4a)

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra y de la casa
de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te
bendeciré, haré famoso tu nombre, y será una bendición. Bendeciré a los
que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se ben-
decirán todas las familias del mundo.» 

Abrán marchó, como le había dicho el Señor.

◗◗ Salmo responsorial (32)

R. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

La palabra del Señor es sincera, / y todas sus accio-
nes son leales; / él ama la justicia y el derecho, / y
su misericordia llena la tierra. R.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en
los que esperan en su misericordia, / para librar sus
vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de ham-
bre. R.

Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxi-
lio y escudo. / Que tu misericordia, Señor, venga so-
bre nosotros, / como lo esperamos de ti. R.

◗◗ Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo
a Timoteo (2Tm 1,8b-10)

Querido hermano: 
Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de

Dios. 
Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos,

sino porque, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia,
por medio de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado al apa-
recer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz
la vida inmortal, por medio del Evangelio.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 17,1-9)

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su herma-
no Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante
de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvie-
ron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversan-
do con él. 

Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se
está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías.» Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los
cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el
amado, mi predilecto. Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos cayeron de bru-
ces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos,
no temáis.»

Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando ba-
jaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión has-
ta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.

xebles que, un cop arribats a Jerusa-
lem, seria rebutjat per les autoritats
i condemnat a una mort injusta i vio-
lenta. Tot plegat resultava prou incom-
prensible i dur d’acceptar. Després
d’haver passat fent el bé i procla-
mant un missatge d’amor i de perdó,
es trobava a punt de ser perseguit i
maltractat.

La transfiguració és un moment
de llum intensa en aquest camí de
foscor. Els deixebles que pugen amb
Jesús a la muntanya tenen l’oportu-
nitat de tastar una anticipació de la
glòria de Jesús ressuscitat. Perquè,
efectivament, ell mateix els havia
anunciat també que la mort no seria
el final. Més enllà del sepulcre ell hi
entreveia amb certesa la perspecti-

va de la resurrecció. Era capaç de
creure i de confiar contra totes les
aparences, perquè sabia que Déu
era amb ell.

Segur que tots hem tingut alguna
experiència, petita o gran, de transfi-
guració, i hem vist escletxes de llum
en situacions de desconcert. 

Hem de treure’n la força i l’espe-
rança per continuar endavant amb
decisió i amb il·lusió. Les dificultats
del camí, les reals i les aparents, no
han de ser suficients per fer perdre
la confiança en el sentit i en el des-
tí positiu de la vida. Posar la mirada
en Jesús ha d’ajudar a vèncer qual-
sevol temptació de desànim.

Agustí Borrell

Llum i força
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DIUMENGE II DE QUARESMA

La Transfiguració (fragment), pintura de Giovanni Be-
llini. Museu Nacional de Nàpols (Itàlia)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 2a
setm.): Dn 9,4b-10 / Sl 78 /
Lc 6,36-38 �� dimarts: Is 1,
10.16-20 / Sl 49 / Mt 23,1-12
�� dimecres: Jr 18,18-20 / Sl
30 / Mt 20,17-28 �� dijous: Jr
17,5-10 / Sl 1 / Lc 16,19-31

divendres: Is 7,10-14;8,
10 / Sl 39 / He 10,4-10 / Lc
1,26-38 �� dissabte: Mi 7,14-
15.18-20 / Sl 102 / Lc 15,1-
3.11-32 �� diumenge vinent,
III de Quaresma (lit. hores: 3a
setm.): Ex 17,3-7 / Sl 94 /
Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-42 (o
més breu: 4,5-15.19b-26.39a.
40-42).
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ENTREVISTA

E l llibre Històries i personatges és
el resultat dels cursos i conferèn-
cies que he impartit durant els dar-

rers anys sobre els temes bíblics. Els
contextos han estat ben diferents: alum-
nes d’institucions de formació teològica,
comunitats religioses, mestres i profes-

sors, grups de pregària, agents de pastoral… L’objec-
tiu era sempre el mateix, establir un diàleg entre l’expe-
riència quotidiana i la Bíblia per mostrar-ne la vigència;
perquè, sovint, en la societat de les tecnologies de la in-
formació, ens preguntem pel sentit d’aquest llibre mil·le-
nari.

En especial vull destacar un curs en concret. Vaig ac-
ceptar un repte prou temptador: acompanyar un grup de
joves, procedents de diversos entorns eclesials, en el
complicat procés de discerniment de les seves vocacions
particulars. Acompanyar aquests nois i noies en un curs
de formació representava un repte extraordinari.

En aquest context va néixer un curs titulat «Una es-
piritualitat encarnada». L’objectiu principal era presen-
tar com diversos personatges bíblics eren capaços de
descobrir la presència de Déu en la seva història.

Durant unes quantes setmanes vam treballar diver-
sos fragments bíblics a partir del testimoni de diferents
personatges. 

La preparació de les classes significava per a mi
un temps de reflexió sobre textos que ja havia analitzat
anteriorment, però la repercussió sobre unes vides con-
cretes m’obligava a no centrar-me únicament en els as-
pectes acadèmics. A més, les qüestions plantejades
en cada sessió em van orientar per adaptar les exposi-
cions a les seves inquietuds i d’aquesta manera articu-
lar la reflexió bíblica a partir de continguts molt viven-
cials.

Josep Otón
(Històries i personatges. 

Ed. Claret, Barcelona 2009)

BÍBLIA I SOCIETAT ACTUAL

En las ocho bienaven-
turanzas nos indica Je-
sús el camino hacia

la cima sobre la que Dios
ilumina todo cuanto hay en
nosotros. Si somos ilumi-
nados por Dios, hemos lle-
gado a la meta, y nuestra vi-

da se ha logrado de verdad.
En la interpretación de la Biblia, la Igle-

sia primitiva tuvo siempre presentes tam-
bién la filosofía y la sabiduría griegas. Para
ella, el camino cristiano es un camino de sa-
nación. San Benito, el padre del monacato
occidental, no sólo reflexionó sobre ello
desde el punto de vista teórico, sino que
además formuló una regla según la cual
deben vivir los monjes.

Ahora bien, esta regla corresponde al
arte de vivir de una manera sana. Benito
establece un orden que hace bien al mon-
je, que introduce el orden en su vida. Beni-
to está convencido de que quien confía en
el orden que él propone, asume un orden
interior y, de este modo, vive sanamente.

En el capítulo 4 de su Regla, enumera
Benito 74 instrumentos de las buenas
obras. Los define como instrumentos del
ars spiritualis, el «arte espiritual». Los ins-
trumentos que Benito enumera correspon-
den a los diez mandamientos, las obras de
misericordia y los consejos espirituales, to-
mados en su mayor parte de la Sagrada
Escritura. De este modo retoma las ocho
bienaventuranzas, pero no literalmente, si-
no según el sentido. Benito comprende,
por tanto, las bienaventuranzas como ins-
trumentos importantes para dominar el ar-
te espiritual.

La tradición espiritual es, para él, un ar-
te de la vida espiritual y, en definitiva, tam-
bién de la vida sana. De hecho, Benito no
separa la vida espiritual de la vida sana
o feliz. Considera decisivo que el monje
aprenda la alegría de vivir. Para conseguir-
lo, ha de acudir a la escuela del Señor. Allí
aprende el monje a vivir espiritualmente y,
a la vez, a vivir sanamente.

Anselm Grün
(Las bienaventuranzas. Un camino de

plenitud. Ed. Sal Terrae, 2009)

LAS BIENAVENTURANZAS

Mn. Josep Rodríguez s’ha sentit,
des de molt jove, cridat per
Déu. No obstant això, el seu

procés vocacional ha transcorregut
«com un riu, que ara surt i ara no surt»,
però ha anat vivint la seva fe i la seva
resposta a la crida en un entorn
favorable i molt marcat per l’exemple
de preveres que l’han posat 
«en el camí». Arran d’una conversa
amb el cardenal Lluís Martínez Sistach,
durant un viatge d’avió entre Madrid 
i Barcelona, a 24.000 peus d’alçada,
va acabar de veure clar que havia de
deixar la seva ocupació professional 
i entrar al Seminari. Ahir va rebre
l’ordenació sacerdotal, als 55 anys, 
al costat de Ramon Santos i José
Fernando Campoverde, a la Basílica de
la Sagrada Família de Barcelona, 
de mans del cardenal Lluís.

El seu procés vocacional el va iniciar
en un monestir...
Sí, l’any 1982 vaig iniciar el noviciat 
al Monestir de Solius, on vaig viure 
una experiència curta, però intensa. 
En especial, l’experiència del silenci,
tant l’interior com l’exterior —que són
els que ajuden a aprofundir i a viure 
la vida en plenitud—, i l’experiència 
de la pregària, totes dues viscudes
intensament en un entorn natural i
comunitari molt adequat per a l’escolta
del diàleg amb Déu que és la vocació.
De nou la ruta no fou fàcil i el camí 
de Déu i el de l’home era diferent, 
però tinc la certesa que quan Déu 
et crida no et deixa a mig camí, 
per difícil que siguin les seves rutes.

I va demanar d’entrar al Seminari. 
Per què?
Perquè era conscient de tenir les
condicions personals adequades per
consolidar el discerniment vocacional
obert al Sagrament de l’Orde, i això
estava avalat per les actituds i aptituds
per fer el procés vocacional, i per 
les garanties d’una vida de fe i
cristiana, conscient que el temps 
del Seminari és per discernir i enfortir
la vocació i que és també una
Comunitat educativa en camí 
per enfortir els pilars bàsics.

Haver tingut una vida professional
prèvia l’ha ajudat a fer aquest pas?
I tant! L’experiència viscuda ha estat
molt important perquè prens
consciència, en el meu cas mitjançant 
el dolor i el patiment, que realment
Déu t’ofereix de nou una oportunitat
per a la teva vida i t’adones que 
Ell mai t’abandona i vol continuar 
amb aquella obra que ja havia
començat en mi de jove. 
A partir d’aquí, la meva vida 
es transforma i pren un únic rumb:
l’entrega a la persona de Jesús, al
servei de la Comunitat i de l’Església.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ JOSEP RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Una crida 
a 24.000 peus

Una espiritualitat encarnada

Espiritualidad y salud

J.E. Lacordaire, fraile dominico, célebre orador sagrado, miembro
de la Real Academia Francesa y conferenciante, escribió sobre
el sacerdote:

—«Vivir en medio del mundo, pero sin ser del mundo.
—Ser miembro de cada familia, sin atarse a ninguna.
—Participar de todos los sufrimientos.
—Ser el confidente de todos los secretos.
—Sanar todo tipo de heridas.
—Ir de los hombres a Dios, para ofrecerle sus trabajos y sus ple-

garias.
—Volver de Dios a los hombres, ofreciéndoles el perdón y la es-

peranza.
—Tener un corazón ardiente de caridad. 
—Un corazón firme como el bronce en medio del vicio.
—Enseñar y perdonar; consolar y sanar.
—Bendecir siempre...
—¡Qué vida, Dios mío!
—Y esta es tu vida, ¡oh sacerdote de Jesucristo!»

Paul Claudel pedía: «Necesitamos sacerdotes que nos den el al-
ma y el cuerpo de Dios, juntamente con su propia alma y cuerpo.»

San Ignacio de Antioquía, mártir en Roma el año 107, afirmaba:
«Hay una cosa importante en la vida: haber encontrado a Cristo
Jesús y seguirle.»

J. M. Alimbau

El sacerdote

20. c Diumenge II de Quares-
ma. Sant Ambròs de Siena, rel.
dominicà; sant Martí de Dumio,
bisbe; santa Fotina, mr. samari-
tana; santes Eufèmia i Alexan-
dra, mrs.

21. Dilluns. Sant Filèmon o File-
mó, mr. (287) a Egipte; santa
Fabiola (†399), matrona romana.

22. Dimarts. Sant Zacaries, pa-
pa (grec, 741-752); sant Octavià,
mr. d’origen africà; sant Deogrà-
cies (s. V), bisbe de Cartago; sant
Benvingut (Bienvenido, †1282),
bisbe; santa Lea (†384), rel. viu-
da romana.

23. Dimecres. Sant Josep Oriol
(1650-1702), prev. de Barcelo-

na, beneficiat del Pi. Sant Toribi
de Mogrojevo (†1606), bisbe de
Lima.

24. Dijous. Sant Agapit (†341),
bisbe de Ravenna; sant Simó,
nen mr.; santa Caterina de Suè-
cia, vg., filla de santa Brígida.

25. Divendres. Solemnitat de l’A-
nunciació del Senyor per l’arcàn-
gel Gabriel a Maria de Natzaret,
anomenada també Encarnació,
i algunes advocacions: Portal,
etc. Sant Ireneu, bisbe; sant
Humbert, abat; santa Dula, màr-
tir.

26. Dissabte. Sant Brauli, bisbe
de Saragossa (631-651); santa
Màxima, mr.

SANTORAL
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PALABRA Y VIDA

ra hay mucha gente que, de un modo u otro, piensa
que el sacerdocio católico no es una profesión con fu-
turo, sino que más bien pertenece al pasado».

A pesar de este sentimiento actual, la realidad es
que el sacerdocio tiene futuro porque —como dice el
mismo Papa en el inicio de su carta a los seminaris-
tas— «también en la época del dominio tecnológico del
mundo y de la globalización, las personas continuarán
teniendo necesidad de Dios, del Dios manifestado en
Jesucristo y que nos reúne en la Iglesia universal, pa-
ra aprender con él y por medio de él la vida verdade-
ra, y tener presentes y operativos los criterios de una
humanidad verdadera».

Dios está vivo y necesita hombres que vivan para
él y que le lleven a los demás. El sacerdote tiene futu-
ro porque nos ofrece la Palabra y los sacramentos,
porque nos aporta a Jesucristo, su gracia, su perdón,
y con ello un sentido superior a la vida y una esperan-
za firme de vida eterna en Dios. 

Por eso, dirigiéndome a los presbíteros ordenados
con motivo de este Día del Seminario, y pensando
en nuestros seminaristas y en los sacerdotes que les
acompañan en su formación humana, intelectual, es-
piritual y pastoral, les digo las mismas palabras de
Benedicto XVI: «Vosotros, queridos amigos, habéis

Coincidiendo con la fiesta de San José, este sá-
bado y este domingo celebramos el Día del Se-
minario, marcado este año por una ordenación

de presbíteros en la basílica de la Sagrada Familia. El
lema del Día del Seminario de este año es «El sacer-
dote, don de Dios para el mundo».

Pero parece que el mundo de hoy, sobre todo en
los países de la Europa Occidental, no esté muy dis-
puesto a aceptar este don. El Santo Padre, con mo-
tivo de la celebración del Año Sacerdotal, decidió en
octubre del año pasado escribir una carta a todos los
seminaristas de la Iglesia católica.

Benedicto XVI inicia esta carta con una anécdota
de su juventud. Cuando en diciembre del 1944, el
joven Joseph Ratzinger fue llamado al servicio militar,
el comandante de la compañía preguntaba a cada uno
qué quería ser en el futuro. Él respondió que quería
ser sacerdote católico. El subteniente replicó: «Tendrá
que elegir otra cosa. En la nueva Alemania ya no ha-
cen falta sacerdotes.»

«Yo sabía —dice el Santo Padre— que esta nueva
Alemania llegaba a su fin, y que después de las de-
vastaciones tan enormes que aquella locura había
traído al país, los sacerdotes serían más necesarios
que nunca.» Benedicto XVI añade que «también aho-

decidido entrar en el Seminario y, por tanto, os ha-
béis puesto en camino hacia el ministerio sacerdo-
tal en la Iglesia católica. Habéis hecho bien. Sí, tiene
sentido ser sacerdote: el mundo, mientras exista, ne-
cesita sacerdotes y pastores, hoy, mañana y siem-
pre.»

Doy las gracias a los jóvenes de nuestro Semina-
rio, que se preparan para llegar a ser un don de Dios
al servicio de nuestras comunidades cristianas. Doy
las gracias a los sacerdotes ordenados en esta fies-
ta de San José. 

Nuestro Seminario es una institución bien viva que
cumple con fidelidad en la Iglesia la función de formar
a los sacerdotes del presente y del futuro. Por eso,
con motivo del Día del Seminario, os pido para nues-
tro Seminario el apoyo humano y espiritual, y también
la ayuda material que necesita para que pueda con-
tinuar cumpliendo su misión al servicio de toda la dió-
cesis. E invito a los esposos cristianos a que recen
pidiendo al Señor que, si es su voluntad, llame a algu-
no de sus hijos para esta vocación. Y a nuestros jóve-
nes cristianos que se pregunten si este puede ser el
camino a seguir en su vida.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Una vocación con futuro
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Jordi Abel i Fabre. Morí a
Barcelona el 3 de març
a l’edat de 74 anys. Era
membre del Patronat de
l’Institut Químic de Sar-
rià i vicepresident de l’o-
bra beneficosocial Nen
Déu. Com a advocat ajudà
molt aquesta institució
diocesana i ens deixà un gran testimoni de
solidaritat amb les persones discapacita-
des.

◗ LLIBRES

Llibre sobre la Mare de
Déu de la Mercè. Mn.
Joan Galtés és l’autor
del llibre Per vostra mer-
cè. Meditacions maria-
nes, editat per Claret,
que fou presentat el pas-
sat 16 de febrer a la ba-
sílica titular. L’acte es
va obrir amb un breu
concert d’orgue, d’Hèctor París, i varen par-
lar Jordi Farré, Ignasi Ricart i l’autor. El llibre,
pulcrament editat, inclou 15 meditacions
pronunciades per Mn. Galtés en diver-
ses festes marianes. Inclou diverses imat-
ges de la Mare de Déu, sobretot del gòtic
català.

Missa per la vida a la Sagrada Famí-
lia. El proper dia 25 de març, festivi-
tat de l’Encarnació, se celebra el dia
a favor de la vida. Per aquest motiu,
el diumenge dia 27 de març (17 h),
a la Basílica de la Sagrada Família, el
Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, presidirà l’Eucaris-
tia per demanar Déu que la vida sigui
estimada i respectada tal com diu el
lema d’aquest any: «Sempre hi ha una
raó per a viure.»

Els fidels que vulguin participar en
la celebració hauran de sol·licitar la
invitació d’accés a la Basílica, que es
lliurarà gratuïtament, a l’edifici del Se-
minari Conciliar (c/ Diputació, 231),
a partir del dia 21 de març (10 a 14 h
i 16 a 20 h).

Els mossens que vulguin conce-
lebrar han de comunicar-ho a la Dele-
gació Diocesana de Pastoral Familiar
per correu electrònic: secretaria@pas-
toralfamiliarbcn.cat o bé per telèfon
al 934 358 659, de dilluns a divendres
de 9 a 15 h.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Arxiprestat de la Cisa. Conferència del
cardenal Lluís Martínez Sistach sobre «El
cristià en la societat actual» a Ca n’Humet
(c/ Fontanills, 77 - El Masnou). Dilluns 21
de març (21.30 h).
Primer centenari de la institució teresia-
na. Per commemorar-ho, entre d’altres ac-
tes, el Card. Martínez Sistach presidirà una
missa el divendres dia 25 març (20 h), a la
basílica de la Mare de Déu de la Mercè.
Monestir de Sant Pere de les Puel·les (c/
Anglí, 55). Conferència de Mons. Sebastià
Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, sobre
«Noves situacions culturals, nous areòpags
d’evangelització», divendres 25 març (19.30
h). Les Vespres s’avancen a les 19 h.
Dia de les Facultats - Jornada acadèmica
sobre Jaume Balmes. Dia 23 març (9.30-
13.30 h). Intervencions de: Ramon Corts
i Blay sobre «El context històric, social i re-
ligiós en temps de Jaume Balmes»; Con-
rad Vilanou, sobre «Importància de Bal-
mes pel als estudis de Filosofia i Teologia».
Taula rodona i diàleg, moderats per Vicent
Igual, amb la participació dels ponents i
del prof. Norbert Miracle. Acte obert a tot-
hom (c/ Diputació 231, Aula I). 
Catedral de Barcelona. Cada últim dis-
sabte de mes a les 10.30 h conferència
a la Sala de la Mercè. La propera serà el
26 de març sobre «Els terrats i els campa-
nars de la catedral». Activitat gratuïta que
pot servir per a esdevenir monitor i volun-
tari de la catedral. Més informació en aca-
bar la conferència, o al tel. 933 152 213
o a voluntariscatedral@yahoo.es.
Parròquia Mare de Déu dels Àngels (c/
Balmes, 78). Activitats quaresmals: Tots
els divendres (20 h) Viacrucis amb refle-
xió i pregària per diverses intencions. El
25 de març per les persones consagra-
des i l’1 d’abril pels perseguits. Tots els
dissabtes (19 h) Vespres i meditació. El
26 de març, «Llençar la primera pedra» i
el 2 d’abril «Conversió contínua». 
Claus de lectura de les notícies del mes
per Luis Sols i Òscar Mateos. Dia 22 de
març (19.30 h) a l’auditori de Cristianis-
me i Justícia (c/ Roger de Llúria, 13).
Parròquia Santa Maria del Pi (Pl. del Pi).
Dia 26 març (11 h) missa amb motiu de la
festa de la Mare de Déu de la Cinta. Du-
rant l’ofertori, les mares que esperen fills

i les famílies que tenen nens podran ofe-
rir-los a la Mare de Déu. Informació: Tel.
932 014 723.
Pregària itinerant del IV diumenge. Diu-
menge 27 març (18 a 19 h), 43a trobada
a la parròquia de Sant Ramon Nonat (Av.
Sant Ramon Nonat, 1).
Església de Sant Gaietà (P. Teatins - c/
Consell de Cent, 293). Dissabte 26 març
(21 h), concert de la Durham University Or-
chestral Society. Diumenge 27 març (18 h)
concert de cant dels alumnes de M. Àngels
Miró. Interpreten obres de Giordani, Pucci-
ni, Fauré, Toldrà... acompanyats al piano
per M. Teresa Monclús. 
«Aprendamos a amar. Deseo querer y ser
querido. Deseo vivir y dar vida.» Presenta-
ción de materiales pedagógicos de educa-
ción afectiva y sexual, publicados por la
Dra. Nieves González Rico. Participarán
la autora, Mons. Agustí Cortés Soriano i Da-
niel Arasa, presidente de la GEC y coordi-
nador de «Barcelona Debat Familiar», 24
marzo (19 h), en Diagonal 648.
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Mont-
serrat. Conferència del P. Berbabé Dal-
mau, OSB, sobre l’Eucaristia: «De l’acció
de gràcies jueva a l’ofrena de Jesucrist», 25
març (19 h), c/ Duran i Bas, bxs. 2a.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Recés de Quaresma. Dirigit per Marcel
Capellades sobre «La salvació: projecte de
Déu», al Monestir de St. Pere de les Puel·les
(c/ Anglí, 55), dia 26 març (10 a 17 h).

◗ PELEGRINATGES

Pelegrinatge a Fàtima i Guadalupe. Orga-
nitzat per l’Apostolat Mundial de Fàtima,
dies 19 al 24 maig, amb sortida de Bar-
celona o Manresa. Informació i inscrip-
cions: Tels. 938 725 548 o 938 729 294
(16 a 17 i de 21 a 22 h).

Grup Claret d’Ecumenisme. Amb guiatge
bíblic del P. Anton M. Vilarrubias, cmf, or-
ganitza els següents pelegrinatges: «Anà-
fora a l’Egipte copte», del 18 al 25 de juny;
«Viatges de sant Pau: Atenes i Corint», del
7 al 14 d’agost; Campus bíblic: «Sinaí
2011», del 12 al 19 de novembre. Informa-
ció i inscripcions: Viatges Magister, tel. 934
879 423 i info@viajesmagister.com.

◗ IN MEMORIAM

Ramon Sugranyes de
Franch. Morí el 26 de
febrer a Barcelona als
99 anys. Ramon Sugra-
nyes (Capellades 1911),
fou professor a la Univer-
sitat Catòlica de Friburg
(Suïssa), president de
Pax Romana, de la Conferència de les Or-
ganitzacions Catòliques Internacionals i
auditor laic del Concili Vaticà II. «Esperem
que la seva memòria i el seu llegat siguin
testimoni eficaç i motor per a una renovada
evangelització a favor de la nostra socie-
tat», va escriure el bisbe de Sant Feliu de
Llobregat, Agustí Cortés Soriano, en una
comunicació amb motiu del seu traspàs.

Visita del Sr. Cardenal a l’obra del Nen Déu

El divendres dia 18 de
febrer, el Sr. Cardenal
arquebisbe de Barce-

lona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, visità l’obra benefico-
social del Nen Déu al barri
del Guinardó de Barcelona,
que aquell dia celebrava l’Eu-
caristia de la seva festa pa-
tronal. El Sr. Cardenal presi-
dí la celebració acompanyat
de Mn. Josep A. Arenas, pre-
sident de l’obra del Nen Déu.
Acabada l’Eucaristia, com
mostra la fotografia, la su-

periora de la comunitat de les religioses Franciscanes dels Sagrats Cors, germana Rosario
Hidalgo, oferí al cardenal un àlbum fotogràfic de la visita del Sant Pare Benet XVI a aques-
ta obra el passat 7 de novembre. A la capella hi havia també el quadre de la Sagrada Fa-
mília que el Sant Pare va regalar a aquesta obra en la seva visita.


