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La beatificació de Joan Pau II

E l pròxim 1 de maig, a Roma, serà beatificat el Papa Joan Pau II
en una cerimònia que presidirà Benet XVI, el qual durant molts
anys va ser un proper col·laborador seu com a prefecte de la

Congregació per a la Doctrina de la Fe. La beatificació coincidirà amb
el segon diumenge de Pasqua, anomenat també «de la Divina Mi-
sericòrdia», nom donat pel mateix Joan Pau II, que va dedicar a la
misericòrdia de Déu una de les seves encícliques, la titulada Dives
in misericordia. 

En el missatge de Quaresma de l’any 2005, la Quaresma ante-
rior al seu traspàs, Joan Pau II deia el que segueix: «Cada any, la Qua-

resma ens proposa un temps
propici per intensificar l’oració
i la penitència i per obrir el cor
a l’acollida dòcil de la voluntat
divina. Ella ens invita a recór-
rer un itinerari espiritual que
ens prepara a reviure el gran
misteri de la mort i resurrecció
de Jesucrist.»

Aquest misteri, el Sant Pare
el va viure sobretot en ocasió

de la seva darrera malaltia i es va evidenciar en les emotives parau-
les que va dir als que l’envoltaven en aquells moments de sofriment:
«Deixeu-me anar a la casa del Pare.»

La beatificació d’un Sant Pare que gairebé tots hem conegut i
hem seguit en el seu llarg pontificat, té la conseqüència de fer-nos
la santedat més propera. El reconeixement de la santedat, en aquest
cas, no recau sobre persones llunyanes en el temps, que coneixem
gràcies a la història i a les seves biografies. Aquesta beatificació
ens posa davant dels ulls un exemple de santedat d’un Sant Pare
que ha estat contemporani nostre, a qui hem vist i que en certa ma-
nera tots —gràcies sobretot als mitjans de comunicació— podem
dir que hem conviscut amb ell.

És bo que la santedat se’ns faci propera, perquè la santedat
és el tresor de l’Església i, com va dir el Concili Vaticà II, és la
vocació de tots els cristians, sigui quin sigui el seu estat de

vida dins de l’Església. Amb el testimoniatge dels sants es mani-
festa la mateixa santedat de l’Església i es continua l’obra de la
salvació. Els sants i les santes són veritables testimonis de la fe
i sempre han estat font i origen de renovació en els moments més
difícils.

Cal donar gràcies a Déu per la qualitat dels darrers pontífexs de
l’Església catòlica. Pel que fa a Joan Pau II, cal agrair tot allò que va
fer dintre i fora de l’Església en el seu pontificat de vint i set anys
de duració, que ha estat un dels més llargs de la història de l’Esglé-
sia. En el seu servei al món d’avui, cal remarcar la seva aportació
a la caiguda del Mur de Berlín i tot el que aquest fet significà per a
la unitat de l’Europa Oriental i Occidental. I també la seva defensa
de la pau, de la dignitat de cada persona humana i del respecte als
drets humans.

La nostra Arxidiòcesi de Barcelona ha estat sempre present en
els grans esdeveniments de l’Església celebrats a Roma. Aquesta
presència ja ha esdevingut una constant en la nostra història reli-
giosa. Per això, amb motiu de la propera beatificació de Joan Pau II,
la nostra Arxidiòcesi ha organitzat un pelegrinatge a Roma que tin-
dré el goig de presidir i en el qual us invito a participar. La nostra pre-
sència a Roma en aquesta ocasió serà una expressió d’agraïment
a Joan Pau II, que visità Barcelona l’any 1982, i també a Benet XVI,
que ens ha visitat recentment.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Pancartes demanant la beatificació 
de Joan Pau II els dies del seu traspàs,

l’abril de l’any 2005

Crec, confio, espero. Endavant!

Un advocat, afectat per una ma-
laltia irreversible, envoltat per la
família, rebé la unció dels ma-

lalts. En acabar, els lliurà el seu testa-
ment espiritual amb el prec que fos lle-
git en la seva missa exequial. Així es
va fer: «En aquest moment, per a mi,
allò que era misteri (l’altra vida, Resur-
recció, Eucaristia, Trinitat…) ha deixat
de ser un acte de fe. Ja és presència,
coneixement. En la meva medalla es-
capulari, hi tinc gravat el lema de la me-
va vida: “Crec, confio, espero”. Crec en
Jesús, fill de Déu. Confio en les seves
promeses. Espero que em doni la gràcia
necessària per gaudir de la vida eter-
na». «Simó Pere li respongué: Senyor,
a qui aniríem? Tu tens paraules de vida
eterna, i nosaltres creiem i sabem que
tu ets el Sant de Déu» (Jn 6,68-69).
«Dono gràcies a la meva família pel su-
port que m’ha donat en tot moment per
mantenir-me en la fe i, d’una manera
especial, a la meva esposa... La sepa-
ració física és dolorosa a nivell humà,
però la comunió dels sants, el cos mís-
tic de l’Església, continuarà reforçant
els nostres vincles d’amor.» 

«Demano perdó a tots aquells que
he conegut al llarg de la vida si en al-
guna cosa els he ofès i, en general, tam-
bé demano perdó per les flaqueses,
capricis i debilitats que he tingut. Con-
fio que la misericòrdia de Déu superi
amb escreix les faltes comeses. I, als
meus amics, els dono les gràcies per

GLOSSA

Nou document dels bisbes de Catalunya
Al servei del nostre poble és el títol del document que acaben de fer

públic els bisbes de Catalunya per commemorar els 25 anys d’Arrels cris-
tianes de Catalunya. Aquest document s’ha publicat a la col·lecció «Docu-
ments del Magisteri», promoguda per la Conferència Episcopal Tarraconense
i editada per Ed. Claret. Es pot trobar també, en versió catalana i castella-
na, al web www.tarraconense.cat. 

El dimecres 6 d’abril de 2011 (12.15 h), a l’Aula Magna de la Facultat
de Teologia de Catalunya, es farà una presentació d’aquest document en
la qual intervindran: el Dr. Armand Puig, el Dr. Francesc Torralba, Mons. Jau-
me Pujol, arquebisbe de Tarragona, i el cardenal Lluís Martínez Sistach, ar-
quebisbe de Barcelona. Accés lliure.

totes les bones estones que hem pas-
sat junts. Si algú plora la meva mort,
que es consoli pensant que, no sé com
ni de quina manera, us continuaré esti-
mant. Sé que també seré jutjat per
tots aquells que he trobat en el meu
camí i als quals no he donat l’empen-
ta per guarir-se, com el malalt de la
piscina de Betzata». «Vols curar-te? El
malalt li respongué: Senyor, no tinc
ningú que em tiri a la piscina en el mo-
ment que es remou l’aigua i, mentre
jo hi vaig, un altre hi baixa abans que jo.
Jesús li diu: Aixeca’t, pren la teva llite-
ra i camina. A l’instant, aquell home va
quedar curat, prengué la llitera i cami-
nava» (Jn 5,5-9).

«En aquest últim pensament, no puc
menys que confessar que, al llarg de
la vida, són moltes les vegades que he
tingut dubtes de fe. A l’Evangeli, però,
hi ha una bona nova que, només se-
guint el seu guiatge, porta a la verita-
ble felicitat ja en aquest món; per això
m’heu sentit a dir moltes vegades que
el món és nostre. Endavant!»

Aquest és un testimoni des d’una fe
provada i agraïda envers Déu i els al-
tres, assumida com a vida, amb cons-
ciència de les pròpies limitacions i la
necessitat del perdó, amb l’amor i l’es-
perit de servei que porten al lliurament
als altres. Ressoni en nosaltres: Crec,
confio, espero. Endavant!

Enric Puig Jofra, SJ

Joves francesos visitaran Barcelona el proper estiu
◗◗ El passat 8 de febrer varen visitar el cardenal Martínez Sistach el bisbe auxiliar de
París, Mons. Jean-Yves Nahmias, que estava acompanyat del sacerdot Christophe
de Lussy. El bisbe auxiliar de París i aquest sacerdot són els encarregats de prepa-
rar la participació de l’arxidiòcesi parisenca a la Jornada Mundial de la Joventut que
se celebrarà, presidida per Benet XVI, a Madrid del 16 al 21 del proper agost. Del 12
al 15 d’agost, en les anomenades «Jornades a les diòcesis», uns 10.000 joves de
diversos països, sobretot de França i concretament de les diòcesis de París i Mar-
sella, tenen previst visitar Barcelona. La Delegació de Pastoral de Joventut demana

voluntaris, famílies i centres que puguin ajudar a acollir aquests joves. 



Tots volem tenir bona salut. Procu-
rem evitar i superar per tots els mit-
jans les malalties i les limitacions

físiques. La nostra societat dedica molts
recursos i molts esforços a la salut i al
benestar corporal. En canvi, general-
ment no ens preocupem tant de la salut
interior. I de fet és més important que la
purament corporal.

Llegint els evangelis, pot semblar
que Jesús també es limita a guarir les
malalties físiques. Li porten els malalts,
i, de forma sorprenent, sense necessi-
tat de medicaments ni de tractaments,
fa que els cecs hi vegin, que els sords
hi sentin, que els coixos caminin... Ara
bé, és evident que ell es preocupa tam-

◗◗ Lectura del primer llibre de Samuel (1Sa 16,1b.6-7.10-13a)

En aquells dies, el Senyor digué a Samuel: «Omple d’oli el corn i vés-te’n.
T’envio a casa de Jesè, el betlehemita: entre els seus fills veig el qui jo vull per
rei.» Quan arribà, va veure Eliab i pensà: «Segur que el Senyor digué a Samuel:
“No et fixis en el seu aspecte ni en l’alçada de la seva talla. L’he descartat. Allò
que l’home veu no és allò que val; l’home veu només l’aspecte exterior, però Déu
veu el fons del cor.” Jesè va fer passar davant Samuel els set primers dels seus
fills, però Samuel li digué: «D’aquests set, el Senyor no n’escull cap.» I Samuel
afegí: «No queda cap més fill?» Jesè respongué: «Encara queda el més petit: és
a pasturar el ramat.» Samuel li digué: «Aneu a buscar-lo. No ens posarem a taula
que no sigui aquí.» Jesè el féu anar a buscar. Tenia el cabell roig i els ulls bo-
nics; tot ell feia goig de veure. El Senyor digué a Samuel: «Ungeix-lo, que és ell.»
Samuel va prendre el corn de l’oli, el va ungir enmig dels seus germans, i des d’a-
quell dia l’Esperit del Senyor s’apoderà de David.

◗◗ Salm responsorial (22)

R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, / em fa des-
cansar en prats deliciosos; / em mena al repòs vora l’ai-
gua, / i allí em retorna; / em guia per camins segurs, / per
l’amor del seu nom. R.

Ni quan passo per barrancs tenebrosos / no tinc por de res, /
perquè us tinc vora meu; / la vostra vara de pastor, / m’asse-
rena i em conforta. R.

Davant meu pareu taula vós mateix, / i els enemics ho
veuen; / m’heu ungit el cap amb perfums, / ompliu a vessar
la meva copa. R.

Oh, sí! La vostra bondat i el vostre amor / m’acompanyen to-
ta la vida, / i viuré anys i més anys / a la casa del Senyor. R.

◗◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes (Ef 5,8-14)

Germans, en altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el
Senyor, sou llum. Viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum
són tota mena de bondat, de justícia i de veritat. Mireu bé quines coses són les
que agraden al Senyor i no us feu solidaris de les obres infructuoses que ells come-
ten en la fosca; més aviat, denuncieu-les, perquè el que fan en secret ens avergo-
nyiria fins de dir-ho. Però tot allò que la llum ha denunciat queda clarament visible,
ja que les coses són clares i visibles quan són llum. Per això diuen: «Desvetlla’t,
tu que dorms, ressuscita d’entre els morts i el Crist t’il·luminarà.»

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 9,1-41) (versió abreujada)

En aquell temps, Jesús veié tot passant un cec de naixement, escopí a terra,
va fer amb la saliva una mica de fang, l’estengué sobre els ulls del cec i li digué:
«Vés a rentar-te a la piscina de Siloè.» Aquest nom significa «Enviat». Ell hi anà, s’hi
rentà i tornà veient-hi. La gent del veïnat i els qui l’havien vist sempre captant
deien: «No és aquell home que vèiem assegut captant?» Uns responien: «Sí que
és ell.» Altres deien: «No és pas ell; és un que s’hi assembla.» Ell digué: «Sí que el
sóc.»

Dugueren als fariseus l’home que abans era cec. El dia que Jesús havia fet fang
i li havia obert els ulls era dissabte, dia de repòs. També els fariseus li pregunta-
ren com havia arribat a veure-hi. Ell els digué: «M’ha estès fang sobre els ulls, m’he
rentat, i ara hi veig.» Alguns dels fariseus deien: «Aquest home que no guarda el
repòs del dissabte no pot ser de Déu.» Però altres responien: «Com és possible
que un pecador faci tals miracles?» I es dividiren entre ells. S’adreçaren al cec al-
tra vegada i li digueren: «Ja que és a tu, que ell t’ha obert els ulls, tu, què en dius,
d’ell?» Ell contestà: «Que és un profeta.»

Li respongueren: «Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?» I el van
excloure de la sinagoga.

Jesús va sentir dir que l’havien exclòs de la sinagoga i, quan el trobà, li digué:
«Creus en el Fill de l’home?» Ell respongué: «I, qui és, Senyor, perquè hi pugui creu-
re?» Jesús li diu: «Ja l’has vist: és el mateix que parla amb tu.» Li diu ell: «Hi crec,
Senyor.» I l’adorà.

COMENTARI

◗◗ Lectura del primer libro de Samuel (1Sa, 16,1b.6-7.10-13a)

En aquellos días, el Señor le dijo a Samuel: «Llena la cuerna de aceite y vete, por
encargo mío, a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey.»
Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: «Seguro, el Señor tiene delante a su ungido.» Pero
el Señor le dijo: «No te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo.
Porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia; el Señor ve el corazón.»
Jesé hizo pasar a siete hijos suyos ante Samuel; y Samuel le dijo: «Tampoco a es-
tos los ha elegido el Señor.» Luego preguntó a Jesé: «¿Se acabaron los mucha-
chos?» Jesé respondió: «Queda el pequeño, que precisamente está cuidando las
ovejas.» Samuel dijo: «Manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no
llegue.» Jesé mandó a por él y lo hizo entrar: era de buen color, de hermosos ojos
y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: «Anda, úngelo, porque es este.»
Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel
momento, invadió a David el espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante.

◗◗ Salmo responsorial (22)

R. El señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes praderas
me hace recostar, / me conduce hacia fuentes tranquilas / y
repara mis fuerzas. R.

Me guía por el sendero justo, / por el honor de su nombre. /
Aunque camine por cañadas oscuras, / nada temo, porque tú
vas conmigo: / tu vara y tu cayado me sosiegan. R.

Preparas una mesa ante mí, / enfrente de mis enemigos; /
me unges la cabeza con perfume, / y mi copa rebosa. R.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan / todos los días
de mi vida, / y habitaré en la casa del Señor / por años sin
término. R.

◗◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (Ef 5,8-14)

Hermanos: En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad
como hijos de la luz —toda bondad, justicia y verdad son fruto de luz—, buscan-
do lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas,
sino más bien denunciadlas. 

Pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas.
Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y todo descubierto es luz.
Por eso dice: «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo
será tu luz.»

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 9,1-41) (versión abreviada)

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escu-
pió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve
a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).» 

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo
pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?» Unos de-
cían: «El mismo.» Otros decían: «No es él, pero se le parece.» Él respondía: «Soy
yo.»

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que
Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban có-
mo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me la-
vé, y veo.»

Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque
no guarda el sábado.» Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejan-
tes signos?» Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué
dices del que te ha abierto los ojos?» Él contestó: «Que es un profeta.»

Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lec-
ciones a nosotros?» Y lo expulsaron. 

Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo
del hombre?» Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le di-
jo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ese es.» Él dijo: «Creo, Señor.» Y se
postró ante él.

bé per la salut mental o espiritual de la
gent. Així ho indiquen, per exemple, les
guaricions del que en el seu temps en
deien endimoniats o posseïts per espe-
rits malignes. D’altra banda, també es
veu sovint que les guaricions corporals
són un signe de la capacitat i la volun-
tat de Jesús d’oferir una salut més im-
por tant: guarint els leprosos els rein-
tegra a la societat que els rebutjava, al
paralític abans de fer-lo caminar li per-
dona els pecats...

L’episodi del cec de naixement en l’E-
vangeli de Joan mostra encara amb més
claredat que Jesús no es limita a tornar
als malalts la salut del cos. A través del
procés de guarició i de diàleg, el cec de

naixement acaba no tan sols veient-hi,
sinó que també creu en Jesús i l’adora.
Ha rebut la visió física, i sobretot ha des-
cobert qui és aquell que l’ha guarit. Men-
trestant, els adversaris de Jesús, que
judiquen segons la tradició i segons les
normes, són incapaços d’adonar-se de
qui tenen al davant: malgrat els signes
que veuen, es neguen a acceptar que Je-
sús vingui de Déu.

La salut del cos és important, la de
l’esperit és totalment necessària. Veu-
re-hi amb els ulls és útil, veure-hi amb el
cor és imprescindible. La visió corporal
permet veure la bellesa del món, la visió
interior mostra la veritat. 

Agustí Borrell

Veure-hi clar
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DIUMENGE IV DE QUARESMA

La curació del cec de naixement. Pintura d’un ar-
tista anònim, Escola de Casino (segle XI). Esglé-
sia de Sant Àngelo in Formis (Caserta, Itàlia)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 4a setm.):
Is 65,17-21 / Sl 29 / Jn 4,43-54
�� dimarts: Ez 47,1-9.12 / Sl 45 /
Jn 5,1-3.5-16 �� dimecres: Is
49,8-15 / Sl 144 / Jn 5,17-30
�� dijous: Ex 32,7-14 / Sl 105 /
Jn 5,31-47 �� divendres: Sv 2,
1a.12-22 / Sl 33 / Jn 7,1-2.10.
14.25-30 �� dissabte: Jr 11,18-
20 / Sl 7 / Jn 7,40-53 �� diumen-
ge vinent, V de Quaresma (lit. ho-
res: 1a setm.): Ez 37,12-14 / Sl
129 / Rm 8,8-11 / Jn 11,1-45
(o més breu: 3-7.17.20-27.33b-
45).
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ENTREVISTA

E l que és incoherent, contradictori i
fragmentari no és el discurs bíblic
en si mateix, sinó la naturalesa

humana; i la Bíblia la retrata fidelment.
Per això els redactors utilitzen sovint la
tècnica del relat. No es tracta per tant
d’un manual científic ni de teologia sis-

temàtica. Més aviat és un text de teologia viscuda amb
totes les limitacions que això suposa.

Així, per exemple, la Bíblia ens mostra les relacions
humanes no des del punt de vista d’un model idíl·lic
en el qual hem d’emmirallar-nos. Ben al contrari, des-
criu la realitat amb tota la seva cruesa, sense ama-
gar res.

Cal tenir en compte que la veritat està arrelada en
el món real. Aquest és un dels grans descobriments de
la Modernitat. En la Bíblia aquesta afirmació també se-
ria vàlida per entendre les relacions entre els éssers
humans i Déu. Cal afrontar els problemes sense ma-
quillar-los.

En aquest sentit, trobem un altre punt de contacte
entre la societat actual i la Bíblia: el valor de l’experièn-
cia subjectiva i emocional. El món d’avui, avorrit d’un
racionalisme fred que aporta dades indiscutibles i insul-
ses, ha optat, i les generacions joves en són una bona
prova, pel valor de la vivència, del que commou per
dins, del que fa vibrar.

Els personatges bíblics, tot i ser hereus d’una tradi-
ció, la reactualitzen a partir de les seves experiències
personals. La seva vida és un laboratori en el qual ex-
perimenten què vol dir creure. D’aquesta manera enri-
queixen la tradició amb les seves aportacions perso-
nals. El dipòsit de la revelació es renova. El contenidor
de la revelació no pot ser un llibre amb una sèrie de fór-
mules teòriques, això ens conduiria a un gnosticisme
desencarnat. Ha de ser la vida humana amb tots els
seus dinamismes. Per això la Paraula de Déu s’ha fet
Home en Jesucrist. Josep Otón

(Històries i personatges. 
Ed. Claret, Barcelona 2009)

BÍBLIA I SOCIETAT ACTUAL

Las bienaventuranzas
son afirmaciones de
contraste y contradic-

ción, frases alentadoras y
de esperanza. Desde que
Jesús pronunció estas pa-
labras sobre el monte, el

mundo ha cambiado. Esas palabras no
pueden ser revocadas. Son una melodía
que sigue resonando, aunque a menudo
sea acallada por los ritmos duros e inhu-
manos de una música que desprecia a la
humanidad.

Es saludable exponerse una y otra vez a
esta melodía. Si estas palabras penetran
en nosotros nos ponen en contacto con las
posibilidades que dormitan en nuestra al-
ma. Y estas palabras nos infunden la fuer-
za de Dios para que bajemos del monte a
los valles y abismos oscuros de este mun-
do y, llenos de esta melodía, transforme-
mos nuestro mundo y lo hagamos más hu-
mano, más manso y misericordioso.

Jesús nos muestra un camino realista
hacia una vida feliz. Al hacerlo, no exclu-
ye la dimensión oscura y negativa de este
mundo. No pasa por alto los dolores, la de-
sesperación y la depresión que afligen hoy
a muchas personas.

Para Jesús, la verdadera felicidad con-
siste en ser partícipes de Dios. Esta concep-
ción se expresa en Mateo con las siguientes
palabras: «Vosotros, pues, sed perfectos
como es perfecto vuestro Padre celestial»
(Mt 5,48). Si dejamos que las promesas
de Jesús penetren en nosotros y practica-
mos las actitudes de las bienaventuranzas
en la vida cotidiana, entonces participamos
de la perfección de Dios, de su totalidad.

Lucas lo formula de otro modo: «Sed
compasivos como vuestro Padre es compa-
sivo» (Lc 6,36). Si somos misericordiosos,
entonces tenemos parte en Dios. Enton-
ces, a través de Jesús, nos hacemos hijos
e hijas de Dios que están llenos del amor
y la fuerza de Dios y que existen en el mis-
mo Dios.

Anselm Grün
(Las bienaventuranzas. Un camino de

plenitud. Ed. Sal Terrae, 2009)

LAS BIENAVENTURANZAS

L ’Obra Salesiana de Sabadell 
té l’origen l’any 1958, quan
l’empresari Josep Garcia-Planas

va voler donar una formació humana,
cristiana i professional als seus
treballadors, per als quals va construir
el barri de Nostra Llar, que comptava
amb una parròquia i dues escoles 
—una femenina (1959) i una
masculina (1961)—, que va confiar,
respectivament, a les Filles de Maria
Auxiliadora i als Salesians, que es 
van unificar el 1995. Avui, 50 anys
després de la seva creació, a l’Obra
Salesiana de Sabadell col·laboren 
171 persones que impulsen una
escola, dos esplais, una parròquia 
i una ONGD amb 2 cooperants de
llarga durada. El P. Josep M. Maideu
és el titular de l’Obra dels Salesians
de Sabadell i rector de la parròquia de
Sant Oleguer.

Què ha aportat a la societat, l’obra
salesiana? 
Aquests 50 són anys lliurats al jovent 
i a la gent del barri per part 
de salesianes, de salesians i,
darrerament, de molts laics que
treballen amb il·lusió —estil familiar—
per educar aquests joves —Don Bosco
els volia fer bons ciutadans— obrint-los
al Déu de Jesús —per fer-los també
bons cristians. I això, tot i que sempre
és difícil, va esdevenint possible i real.

Quin valor afegit ofereix el salesià 
en l’educació dels joves? 
L’Obra Salesiana de Sabadell té 
dues grans referències: el campanar 
de l’església, que segueix essent far 
per als qui hi van viure al costat 
o hi van celebrar algun esdeveniment 
a la parròquia —«sóc antic alumne, 
em vaig casar aquí, vull batejar el meu
fill aquí...»—; i el que es va viure 
a les escoles i als patis, que ha deixat
empremta en les vides de milers 
de joves, avui pares o avis.

Com difoneu el carisma de Don Bosco
entre els diferents moviments i cases
que teniu a Sabadell?
El 2 de març, l’Ajuntament de la
ciutat, a petició nostra, va canviar 
el nom del carrer que hi ha davant de
la parròquia i que a partir d’ara es diu
avinguda de Don Bosco. Tot un signe.
Ens cal seguir amb l’estil de 
Don Bosco, home de fe, de l’alegria 
i dels joves, projectant-nos cap a
l’esdevenidor i fent que l’escola i la
parròquia esdevinguin casa dels joves
que saben valorar els grans, i casa
dels grans que, amb esperit salesià,
són conscients que no poden anar
endavant sense els joves.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ JOSEP M. MAIDEU

Don Bosco 
a Sabadell

Valor de l’experiència i les emocions

Caminos de esperanza

Se llama Rosa Porta Vilagrasa. Ha sido durante 30 años la mé-
dico lepróloga del Hospital-Leprosería de Surat (India). Perte-
nece a la Compañía Misionera. Nació en Barcelona. Durante

una entrevista a través de Radio Barcelona (O.M. 666, domingos
de 22 a 23 h), me contó: 

—«Al ingresar en la Compañía Misionera hice la petición de ir a
las misiones a cuidar enfermos de lepra allí donde se me necesi-
tara. Tenía 22 años. Me enviaron a la Leprosería de Fontilles. La
superiora del centro me destinó a la sala de curas. Allí había una mu-
jer leprosa que tenía un cáncer en la cara y en la boca, con el ros-
tro totalmente deformado, con una úlcera que despedía un mal olor
terrible que me tiró, físicamente, hacia atrás. Durante unos segun-
dos quería irme, salir de allí. Me dije: 

—¿Cómo puedo yo dejar esto cuando quiero dedicar mi vida a
estos enfermos de lepra? Me acerqué a ella y me puse a curarla.
Eran pocas las personas que aguantaban el hedor de aquella en-
ferma. Había una hermana que cada día le daba de comer. Enton-
ces me ofrecí también a ir con ella. Y lo aguanté. Aquello me sirvió
para que nunca más tuviera ningún asco ni repugnancia alguna.»
Y la lepróloga famosa en India, la doctora Rosa, añadía: 

—«¡Cómo influye la voluntad en un ideal! Yo podía echarme atrás
y no lo hice. Era novicia. Un día el médico preguntó quien había
curado a una enferma. Le dijeron que había sido yo. El médico me
llamó y me dijo:

—«Le voy a enseñar a curar estas úlceras purulentas.» Así apren-
dí. Así lo he enseñado, durante 30 años, en el Hospital Leprosería
de Surat.

J. M. Alimbau

Vencer repugnancias

3. c Diumenge IV de Quaresma.
Sant Sixt I, papa, mr.; sant Nice-
tas, abat.

4. Dilluns. Sant Plató, abat; sant
Benet de Palerm, rel. franciscà.

5. Dimarts. Sant Vicenç (o Vi-
cent) Ferrer (1350-1419), prev.
dominicà, de València (on se ce-
lebra el dilluns de la segona set-
mana de Pasqua); santa Emília,
vg. i mr.; santa Maria-Crescència
Höss, vg. franciscana.

6. Dimecres. Sant Marcel·lí,
màrtir; sant Sixt I, papa (romà,

115-125) i màrtir; sant Guillem,
abat.

7. Dijous. Sant Joan Baptista de
La Salle (Reims 1651 - Rouen
1719), prev., fundador dels Ger-
mans de les Escoles Cristianes
(FSC); sant Epifani, bisbe; sant
Germà, monjo.

8. Divendres. Sant Joan d’Orga-
nyà, monjo premonstratès; san-
ta Macària, verge.

9. Dissabte. Santa Maria de Cleo-
fàs, parenta de la Verge Maria;
sant Marcel, bisbe.

SANTORAL
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PALABRA Y VIDA

La beatificación de un Papa, al que casi todos he-
mos conocido y seguido en su largo pontificado, nos
aproxima a la santidad. El reconocimiento de la santi-
dad no recae en este caso sobre alguien lejano en el
tiempo, al que conocemos gracias a la historia y a sus
biografías. Esta beatificación pone ante nuestros
ojos un ejemplo de santidad de un Papa que ha sido
contemporáneo nuestro, al que hemos visto y con
quien podemos afirmar que hemos convivido, sobre
todo gracias a los medios de comunicación.

Es bueno que la santidad se nos haga cercana,
porque la santidad es el tesoro de la Iglesia y, como
dijo el Concilio Vaticano II, es la vocación de todos
los cristianos, sea cual sea su estado de vida den-
tro de la Iglesia. Con el testimonio de los santos se
manifiesta la santidad misma de la Iglesia y se con-
tinúa la obra de la salvación. Los santos y las santas
son verdaderos testigos de la fe y han sido siempre
fuente y origen de renovación en los momentos más
difíciles.

Hemos de agradecer a Dios la calidad de los úl-
timos pontífices de la Iglesia católica. En cuanto a
Juan Pablo II, hemos de agradecer lo que hizo den-

E l próximo 1 de mayo será beatificado, en Ro-
ma, el Papa Juan Pablo II en una ceremonia
que presidirá Benedicto XVI, quien durante mu-

chos años fue su primer colaborador como prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La bea-
tificación coincidirá con el segundo domingo de Pas-
cua, llamado también «de la Divina Misericordia»,
nombre dado por el mismo Juan Pablo II, quien dedicó
a la misericordia de Dios una de sus encíclicas, la ti-
tulada Dives in misericordia.

En el mensaje de Cuaresma del año 2005, la Cua-
resma anterior a su traspaso, Juan Pablo II decía lo
siguiente: «Cada año, la Cuaresma nos propone un
tiempo propicio para intensificar la oración y la peni-
tencia, y para abrir el corazón a la acogida dócil de la
voluntad divina. Ella nos invita a recorrer un itinerario
espiritual que nos prepara a revivir el gran misterio
de la muerte y resurrección de Jesucristo.»

Este misterio, el Papa lo vivió sobre todo con oca-
sión de su última enfermedad y se hizo evidente
en las emotivas palabras que dijo a los que le acom-
pañaban en aquellos momentos de dolor. «Dejadme
partir hacia la casa del Padre.»

tro y fuera de la Iglesia en su pontificado de veinti-
siete años de duración, que ha sido uno de los más
largos de la historia de la Iglesia. En su servicio al
mundo de hoy, se ha de remarcar su aportación a la
caída del Muro de Berlín, con todo lo que significó
para la unidad de la Europa Oriental y Occidental.
Y también su defensa de la paz, de la dignidad de
cada persona humana y del respeto a los derechos
humanos.

Nuestra Archidiócesis de Barcelona siempre ha es-
tado presente en los grandes acontecimientos de la
Iglesia celebrados en Roma. Tal presencia ha llega-
do a ser una constante de nuestra historia religiosa.
Por eso, y con motivo de la próxima beatificación de
Juan Pablo II, nuestra Archidiócesis ha organizado una
peregrinación a Roma que tendré el gozo de presidir
y en la que os invito a participar. Nuestra presen-
cia en Roma en esta ocasión será una muestra de
agradecimiento a Juan Pablo II, que visitó Barcelona
el año 1982, y también a Benedicto XVI, quien nos ha
visitado recientemente.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

La beatificación de Juan Pablo II
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yores. Recursos y estrategias de los
cuidados y del cuidador», per Jesús
Miguel Ruiz, coordinador de psicoge-
riatria. Dia 11 d’abril (18.30 h) al c/
Rivadeneyra 6, 3r. Aportació: 3 euros.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Cinc dies d’exercicis a la Cova de
Sant Ignasi de Manresa. Tanda per-
sonalitzada, en català, dirigida prio-
ritàriament a joves, pels P. Llorenç
Puig, s.j. i M.A. Malgosa, rscj, del 15
al 20 d’abril. Informació i inscrip-
cions: 938 720 422 o recepcio@co-
vamanresa.cat.

Recés de Setmana Santa a la Casa
Betània (c/ Bonavista 37, Cornellà
de Llobregat), dirigits pel P. Pere Su-
ñer S.I. Dies 20 al 24 d’abril. Infor-
mació: tel. 933 751 102.

◗ PUBLICACIONS

Salms responso-
rials de Montserrat.
L’Abadia de Mont-
serrat i les Trobades
d’Animadors per al
Cant litúrgic convi-
den a l’acte que tin-
drà lloc el proper di-
jous 7 d’abril (19 h)
a l’església de Sant Felip Neri de Bar-
celona (Pl. St. Felip Neri, 5), presidit
pel P. Josep M. Soler, abat de Mont-
serrat.

Memòries de Mn.
Manuel Tort. Amb
el títol de Viure: qui-
na joia!, Mn. Ma-
nuel Tort i Martí ha
publicat un llibre de
memòries de la se-
va llarga i intensa
vida de dedicació al
servei de la diòcesi i de diverses par-
ròquies, sobretot del barri barcelo-
ní de Gràcia. El llibre ha estat editat
per Claret. Mn. Tort és conegut com
a poeta, però en aquest llibre també
ens ofereix un testimoni d’una voca-
ció sacerdotal viscuda en el ministeri
parroquial, escrit amb una prosa ex-
quisida.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

3a Trobada «Testimonis entre els po-
bres». Organitza el Secretariat de
Marginació, recordant Isabel Rosset,
Miquel Martínez Maine i Mn. Pere
Oliveras l’Apostolet. Al col·legi de les
Teresianes (c/ Ganduxer, 58), dissab-
te 9 d’abril (10.30 h). Conferència
del Sr. Joan Rigol, taula rodona, possi-
bilitat de quedar-se a dinar i a la tarda
un cinefòrum. Informació a la Dele-
gació de Pastoral Social (c/ Rivade-
neyra 6, 8a, tel. 933 176 397).
Parròquia Mare de Déu dels Àngels
(c/ Balmes, 78). Activitats quares-
mals: Tots els divendres (20 hores)
Viacrucis amb reflexió i pregària per
diverses intencions. Dia 8 pels aban-
donats i el 15 pels difunts. Tots els
dissabtes (19 h) Vespres i meditació:
dia 9, «La ceguesa de l’home» i el 16
«Entrada a Jerusalem». 
Estació d’enllaç. La Delegació de
Pastoral de Joventut convoca l’acti-
vitat «Les Creus d’Avui» el divendres
8 d’abril (22 h) a la parròquia de Sant
Joan Bosco, amb Siro López, mim.
(Pl. Ferran Reyes, 2).
Arxiprestat de La Cisa. Conferència
del P. Joan Carles Elvira, prior del Mo-
nestir de Montserrat, sobre «És difícil
ser cristià avui?» Dilluns 4 d’abril
(21.30 h) a la parròquia de Sant Pere
del Masnou.
Concert de Setmana Santa a la Ca-
tedral. Dissabte 9 d’abril (20 h), a
càrrec de la Capella Davídica de la
Catedral de Menorca, dirigida per Biel
Barceló Martí. Interpreten Les set pa-
raules de Crist en la Creu de Theodore
Dubois, La Gallia de Charles Gounod
i altres peces de T. L. de Victoria,
G.P. da Palestrina i G. Salord. 
Església de Sant Gaietà - P. Teatins
(c/ Consell de Cent, 293). Diumenge
10 d’abril (18 h), concert dels pia-
nistes Ariana Guzmán i Héctor Guz-
mán, amb obres de Beethoven, Cho-
pin, Moszkowski, Debussy, Glinka i
Prokofiev. 

Encontre matrimonial. Moviment per
a parelles, sacerdots i religioses que
vulguin millorar la seva relació matri-
monial o amb la comunitat. Cap de
setmana del 8 al 10 d’abril al Centre
d’Espiritualitat Pare Manyanet de Be-
gues. Informació i inscripcions: 932
188 876 i 936 500 721.

CONESTI. Presentació del llibre La ra-
cionalitat procedeix del Creador i la
irracionalitat del Maligne, de Mn. Mi-
quel Rodríguez, a càrrec de Josep Lluís
Boet i de Bruno Pelegrin. Sala Claret
(c/ Roger de Llúria, 5), dimarts 5 d’a-
bril (18.30 h).

Trobada dels nois i noies de l’ESO.
El proper 3 d’abril, a Viladecans, les
delegacions de Joventut i de Cate-
quesi de les diócesis de Barcelona,
Terrassa i Sant Feliu, convoquen els
nois i les noies de l’ESO, sota el lema:
«AMUNT! Arrelats i edificats en Crist».
Informació: www.delejovebcn.com;
www.bisbatjove.info; www.bisbatsant-
feliu.org/santfeliujove.

Renovació carismàtica (RCCeE).
Baptisme en l’Esperit. Seminari dies
9 (10 h acollida) i 10 d’abril a la seu
de la RCCeE (c/ Rosselló 33, 2n), pel

P. Eusebio Martínez O.P. Informació:
Ascen 618 326 534 o Ricard 618
293 992.
Fundació Joan Maragall. Conferència
de Jordi Cervera, caputxí i biblista:
«En camell seguint Moisès i Bonaven-
tura Ubach. Explorant la ruta de l’Èxo-
de». Dijous 7 d’abril (19 h), a l’Audi-
tori de la FJM (c/ València 244, 1r).

Trobada d’escolans a la Sagrada Fa-
mília. El proper 9 d’abril (10 a 14 h)
a la Sagrada Família. Inscripcions a
Mn. David Álvarez, sacerdot del Se-
minari Menor, tel. 934 541 600 o
648 181 505, o escriure a semina-
rimenor@arqbcn.cat. També podeu
consultar www.seminaribarcelona.net.

Pastoral de la Salut. Conferència «Pa-
tología diferencial entre personas ma-

Preparació de la JMJ a la nostra diòcesi

E l passat 9 de març un bon grup de joves de la
nostra diòcesi, entre els quals alguns dels vo-
luntaris i les voluntàries que ja estan prepa-

rant l’acollida dels joves pelegrins de la Jornada
Mundial de la Joventut (JMJ) que viuran una prime-
ra etapa a Barcelona, van iniciar junts la Quaresma
en una celebració jove del Dimecres de Cendra. La
consigna era la frase del profeta Ezequiel: «Us do-
naré un cor nou». Els joves, a través de la Paraula, del gest de la cendra, de les
pregàries i de la litúrgia de l’Eucaristia van oferir el seu cor i van demanar a Déu
que en aquesta Quaresma el faci ben nou. Al final de la celebració els joves van
rebre un perfum, com recomana l’Evangeli, per tal que ells també puguin por-
tar la bona olor de Crist entre els seus amics.

En aquest camí de fe que han emprès els joves de l’arxidiòcesi en la pre-
paració de la JMJ, en la darrera reunió van rebre la carpeta «Sóc Volunta-
ri/Voluntària»; una mena de dossier on cada jove podrà anar recopilant el ma-
terial rebut (missatge de Benet XVI per a la JMJ, catequesis de preparació, etc.)
així com recollir la seva pregària i totes les experiències que els permetrà viu-
re l’esdeveniment de la Jornada Mundial, amb la seva preparació i el seu ca-
mí posterior. Per fer-se voluntari de la JMJ podeu contactar amb la Delegació
de Joventut, al tel. 934 121 551 o djoventut@arqbcn.org.




