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Cinquanta anys de ruta
GLOSSA

Un matrimoni celebra el cinquantè
aniversari de casament. Marit i mu -
ller comparteixen aquesta reflexió

amb familiars i amics: «Al començament
de la ruta, els ulls se’ns omplien de les me -
ravelles del món i de les nostres pròpies
persones. Semblava que al món només
hi érem nosaltres dos. De sobte, una veu
ens convida a anar més lluny: és la veu de
Déu, que vol conduir-nos a l’infinit, jun ta -
ment amb els fills que arriben, amb tots
els nostres germans, amb tota la huma-
nitat. Ja no podem fer sols la ruta. 

»En alguns moments no sabíem on anà-
vem, ens han envaït els dubtes, la nostra
fe ha trontollat en els temps de confusió.
Malgrat tot, Senyor, Tu saps que la volun-
tat de cercar l’hem mantingut sempre,
a voltes entusiasta, a voltes molt es mor -
 teïda, perquè no ens ha estat fàcil viure
se guint la teva crida. Com ens hi ajudà
l’e quip de matrimonis! Pas a pas vàrem
entendre que escoltar la teva crida, Pare,
era assumir la veu de Jesús, el Crist, la veu
dels que pateixen per pena o dolor, dels
oprimits, dels pobres per causa de les di -
fe rències de la nostra societat, la veu de
tots els que ens han estimat i ens esti-
men. I aquí, Senyor, és on demanem el
teu perdó per tot el mal que hem fet, a tu
i als germans, per no escoltar la teva veu.
Hem viscut moments de duresa: per des -
amor, per incomprensions, per malaltia...

Però també grans moments amables de
reconciliacions, de reconquestes, d’ale-
gries i, sobretot, perquè hem tingut la cer -
tesa que sempre ens hem estimat i que hi
ha moltes persones que ens estimen. 

»En la nostra ruta hem vist marxar sants
cap a Tu, Senyor. Han estat ben a la vo-
ra de nosaltres i ens han servit d’exem-
ple de resposta a la teva veu! Tant de bo
tinguéssim disposició i capacitat per se-
guir les empremtes que han deixat a la
pols de la nostra ruta. Avui fa cinquanta
anys que la iniciàrem. Està arribant al bosc.
Lenta però inexorable, la llum del nostre
dia s’està enfosquint. Podem dir que, plà -
cidament i sense cap por, perquè tenim
l’esperança, Senyor, d’escoltar la teva veu
ben a prop nostre. Et volem demanar,  Se -
nyor, que el tras pàs sigui tan plaent al nos -
tre esperit com ho és als ulls una es plèn -
dida posta de sol.» «Vulgues apiadar-te de
nosaltres dos, fes que arribem plegats a
la vellesa. Llavors van afegir tots dos alho -
ra: Amén, amén» (Tb 8,7-8). Fa cinquanta
anys que construïren una comunitat de
vida cridats a l’amor. Esdevin gueren, l’un
per a l’altre, imatge de l’amor de Déu a la
humanitat. Han seguit, com ex pressen,
una ruta, compartint joies i dificultats, ven -
cent els egoismes personals i de parella,
obrint-se als altres, esdevenint testimonis.
Amén, amén.

Enric Puig Jofra, SJ

Memòria del beat Josep Tous a la catedral
de Barcelona

◗ El dissabte 31 de març el cardenal Lluís Martínez Sistach va presidir una solemne
eucaristia a la catedral de Barcelona amb motiu de la cloenda del bicentenari del nai-
xement del beat Josep Tous, nascut a Igualada l’any 1811, caputxí i fun dador de les
Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. El P. Tous fou beati ficat en una ceri -
mònia celebrada a la basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona, el 25 d’abril de
2010, presidida pel cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat. Després de la cele-
bració eucarística presidida pel cardenal de Barcelona, aquest va beneir l’escultura del
beat pare Tous, realitzada per l’escultor Ramon Cuello i col·locada en una de les cape- 

lles del claustre de la catedral de Barcelona.

Joan XXIII: Els fruits esperats del Concili
El dia 8 de desembre de 1962 —se’n compleixen ara els 50
anys—, Joan XXIII pronuncià el discurs de clausura de la pri-
mera sessió del Concili Vaticà II, l’única sessió que ell visqué,
perquè morí el 3 de juny de 1963, acompanyat de l’emoció
i l’afecte del món sencer.

«Déu vulgui que els fruits del Concili no els experimentin no-
més els fills de l’Església catòlica, sinó que redundin tam-

bé en els nostres germans que porten el nom de cristians, i també en aquells
homes innombrables que es glorien d’un patrimoni molt antic i gloriós de civilit -
zació rebut dels seus avantpassats i que encara ni tenen la llum cristiana.»

«Art, bellesa 
i transcendència»

L ’anomenat Atri dels Gentils és una iniciativa encara molt jove. Fa poc
temps que es va presentar a Bolonya. Els propers dies 17 i 18 de maig
celebrarem a Barcelona una sessió, centrada en les relacions entre les

arts, la bellesa i la fe cristiana, que té aquest lema: «Art, bellesa i trans-
cendència». En l’elecció del tema ha tingut importància la bellesa de la ba-
sílica de la Sagrada Família.

Benet XVI, en el missatge enviat a la trobada de París, va dir que «s’o-
bria un gran atri per donar un nou impuls a la trobada respectuosa i amis-
tosa entre persones de conviccions diferents». Aquesta finalitat és sens
dubte molt necessària en els moments actuals. Per això, el Sant Pare va di -
rigir-se als joves —especialment presents a la trobada a Nôtre-Dame—
dient-los: «Depèn de vosaltres, estimats joves, aconseguir que al vostre

país i a Europa creients i no creients trobin
el camí del diàleg. Es tracta de construir
un món de llibertat, d’igualtat i de frater-
nitat, en el qual creients i no creients han
de sentir-se lliures de ser-ho, iguals en els
seus drets de viure la vida personal i co-
munitària en fidelitat a les seves convic-
cions, i han de ser germans entre ells.»

Aquest esperit de diàleg amistós i res-
pectuós volem que presideixi també la
sessió de l’Atri dels Gentils que se cele-
brarà els propers dies 17 i 18 de maig
a la nostra ciutat de Barcelona. Aquesta
sessió de l’Atri dels Gentils la dedicarem

a dialogar creients i no creients sobre «Art, bellesa i transcendència» i s’ar-
ticularà en tres moments de diàleg acadèmic entre experts —al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, a la Universitat de Barcelona i a l’Institut d’Es -
tudis Catalans—, per concloure amb un acte a la basílica de la Sagra da
Família, titulat «El diàleg de les veus: poesia i música».

Sant Pere diu a la comunitat cristiana: «Estigueu sempre a punt per a
donar una resposta a tothom qui us demani raó de la vostra esperança».
Això motiva també aquests espais o atris de diàleg entre creients i no
creients. Una de les finalitats de l’Atri dels Gentils és reunir els seus inter-
locutors creients i no creients, creant un pont d’obertura i de trobada en-
tre ells. La qüestió de Déu no ha d’estar absent dels grans interrogants
del nostre temps.

E ns acompanyarà el cardenal Gianfranco Ravasi, president del Pon ti -
fici Consell per a la Cultura, que és l’ànima d’aquestes trobades. Ell
va ser el promotor de la trobada de Benet XVI amb 300 artistes con-

temporanis el 21 de novembre de 2009, a la Capella Sixtina de la Ciutat del
Vaticà. Observant el present amb realisme, es constata la veracitat d’allò
que va dir Pau VI: que el divorci entre la fe i la cultura és un dels drames del
nostre temps. És forta la temptació dels creients d’aïllar-se, de tancar-se
en l’àmbit de la vivència de la fe, de dedicar les seves energies només al tre -
ball intraeclesial. Ho he dit en diverses ocasions i ho repeteixo ara: per fide -
litat a la nostra fe, no podem tancar-nos en un gueto. Això seria anar con tra
la tradició secular de l’Església, que sempre s’ha confrontat amb les cultu -
res de les diverses èpoques. Volem obrir-nos al diàleg amb la cultura —o
les cultures— d’avui amb humilitat i realisme. Però també amb il·lusió i
confiança.

Al voltant d’aquestes institucions tan importants de la nostra ciutat i de
la nostra cultura, ens trobarem, els propers dies, creients i no creients,
per dialogar sobre com l’art i la bellesa poden ser avui un camí d’accés a
la trans cendència i, en definitiva, a Déu, ja que, com diu Benet XVI, aques-
ta és la veritable «qüestió capital». Em plau convidar el món cultural de Bar -
celona i de Catalunya, que ha estat terra de grans artistes i on les arts
plàs tiques tenen molta tradició, a participar en aquest esdeveniment d’un
diàleg amistós i respectuós entre les arts i la fe cristiana, entre creients
i no creients. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El disseny d’aquest logotip és de
Pe rico Pastor. S’ha creat un web
amb informacions sobre l’Atri dels
Gentils: www.atridelsgentils.net



LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

� Dilluns (litúrgia hores: 2a
setm.): Ac 1,15-17.20-26 / Sl
112 / Jn 15,9-17 dimarts:
Ac 16,22-34 / Sl 137 / Jn 16,
5-11 dimecres: Ac 17,15.
22-18,1 / Sl 148 / Jn 16,12-15

dijous: Ac 18,1-8 / Sl 97 /
Jn 16,16-20 divendres: Ac
18,9-18 / Sl 46 / Jn 16,20-23a

dissabte: Ac 18,23-28 / Sl
46 / Jn 16,23b-28 diumen-
ge vinent, l’As cen sió del Se nyor
(lit. hores: 3a setm.): Ac 1,1-
11 / Sl 46 / Ef 1,17-23 / Mc
16,15-20. La 2a lectura pot ser
Ef 4,1-13 (o més breu: 4,1-7.
11-13).

A vui llegim dos fragments de la
tradició joànica que estan ben
lligats per dins i que ofereixen

un petit tractat sobre l’amor. La se-
gona lectura ens recorda que l’amor
té la seva font en Déu: «L’a mor és
això: no som nosaltres qui ens hem
avan çat a estimar Déu; ell ha estat
el primer d’estimar-nos, tant, que ha
enviat el seu fill com a propiciació pels
nostres pecats» (1Jn 4,10). Per la se -
va banda, l’evangeli ens fa avinent que
Jesús ha estimat els humans perquè
també ell ha estat objecte de l’amor
de Déu (15,9).

Subratllem dues coses arran d’a-
quests textos. En primer lloc, que l’a-
mor és donació plena i incondicional.

Això potser ja ho sabem, però és es-
sencial recordar que aquesta és l’ex-
periència fonamental i fundacional de
Jesús. Jesús ha viscut donant vida i
donant-la amb plenitud («havent esti-
mat els seus que eren al món, els es -
ti mà fins a la mort», 13,1), perquè s’ha
sen tit a bastament i plenament esti -
mat per aquell a qui només pot donar
el nom de Pare estimat (més de cent
textos de l’Evange li de Joan). L’E  van -
ge li de Joan ho subratlla quan diu que
«el Pare estima el fill i li ho posa tot a
la mà» (3,35b), text precedit per l’afir -
mació cabdal: «(El Pare) li dó na l’Es -
pe rit sense mesura» (3,35a).

Segon subratllat: el paral·lel de l’a -
mor del cristià amb el model de Je -

sús és estricte: el creient només po -
drà estimar si és estimat, és a dir,
si acull l’amor de Jesús. Perquè no-
més el qui és estimat pot estimar.
És una estructura de cadena: el Pa -
re estima el fill. El fill, estimat pel Pa re,
estima els humans. Els humans, es-
timats per Je sús, poden estimar-se
els uns als altres. L’amor ve de Déu,
si no el deixem venir no podrem esti-
mar. 

Vet aquí el missatge de la Pas qua:
és més important deixar-se estimar
que estimar. És més important que
Jesús ens renti els peus que no pas
rentar-nos els peus els uns als al tres
(13,1-20).

Oriol Tuñí, SJ

Petit tractat sobre l’amor
COMENTARI

◗ Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,25-26.34-35.44-48)

Així que Pere entrà, Corneli sortí a rebre’l i es prosternà als seus peus.
Pere el féu aixecar dient-li: «Posa’t dret, que jo sóc home, igual que tu».
Llavors Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa
diferències a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el
bé, de qualsevol nacionalitat que sigui». Mentre Pere deia això, l’Esperit
Sant vingué sobre tots els qui escoltaven la seva predicació. Els jueus
creients que havien vingut amb Pere s’estranyaren molt en veure que el do
de l’Esperit Sant era vessat fins i tot sobre els qui no eren jueus. De fet, els
sentien parlar en llenguatges misteriosos i proclamar les grandeses de Déu.
Llavors Pere digué: «Qui pot excloure de l’aigua del baptisme aquests que
han rebut l’Esperit Sant igual que nosaltres?» Tot seguit manà que els ba-
tegessin en el nom de Jesucrist. Després li pregaren que es quedés amb
ells uns quants dies.

◗ Salm responsorial (97)

R. El Senyor ha revelat la seva ajuda, i els pobles contem -
plen la salvació.
Canteu al Senyor un càntic nou: / ha fet obres prodigio-
ses, / la seva dreta i el seu braç sagrat / han sortit vic-
toriosos. R.
El Senyor ha revelat la seva ajuda, / i els pobles contem-
plen la salvació. / L’ha mogut l’amor que ell guarda fi-
delment / a la casa d’Israel. R.
Tothom ha vist d’un cap a l’altre de la terra, / la salvació
del nostre Déu. / Aclameu el Senyor arreu de la terra, /
esclateu en cants i en crits d’alegria. R.

◗ Lectura de la primera carta de sant Joan (1Jn 4,7-10)

Estimats meus, hem d’estimar-nos els uns als altres,
perquè l’amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de
Déu: ha nascut d’ell i el coneix. Els qui no estimen no co-
neixen Déu, perquè Déu és amor.

Hem vist clarament l’amor que Déu ens té quan ell ha
enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a
ell. L’amor és això: no som nosaltres qui ens hem avan -
çat a estimar Déu; ell ha estat el primer d’estimar-nos, tant, que ha en-
viat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 15,9-17)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us estimo tal com
el Pare m’estima. Manteniu-vos en l’amor que us tinc. Si observeu els
meus manaments, us mantindreu en l’amor que us tinc, com jo també
observo els manaments del meu Pare i em mantinc en l’amor que em té.
Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una alegria ben ple-
na. El meu manament és que us estimeu els uns als altres tal com jo
us he estimat. Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels
seus amics. Vosaltres sou els meus amics si feu el que jo us mano. Ja no
us dic servents, perquè el servent no sap què fa el seu amo. A vos al -
tres us he dit amics, perquè us he fet saber tot allò que he sentit del meu
Pare. No sou vosaltres els qui m’heu escollit. Sóc jo qui us he escollit per
confiar-vos la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, un fruit que durarà
per sempre. I el Pare us concedirà tot allò que demanareu en nom meu.
Això us mano: que us estimeu els uns als altres.»
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DIUMENGE VI DE PASQUA

◗ Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (Ac 10,25-26.34-
35.44-48)

Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus
pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, diciendo: «Levántate, que soy
un hombre como tú.» Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios
no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de
la nación que sea.» Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíri -
tu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en
lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circunci -
sos, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Es -
píritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: «¿Se
puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo
igual que nosotros?» Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le
rogaron que se quedara unos días con ellos.

◗ Salmo responsorial (97)

R. El Señor revela a las naciones su salvación.

Cantad al Señor un cántico nuevo, / porque ha hecho ma -
ravillas; / su diestra le ha dado la victoria, / su santo bra -
zo. R.

El Señor da a conocer su victoria, / revela a las naciones
su justicia: / se acordó de su misericordia y su fidelidad /
en favor de la casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado / la victoria de
nuestro Dios. / Aclama al Señor, tierra entera; / gritad,
vitoread, tocad. R.

◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (1Jn
4,7-10)

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que
el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios
y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, por -
que Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios
nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único,
para que vivamos por medio de él. En esto consiste el

amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó
y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados.

◗ Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 15,9-17)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha ama -
do, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis man-
damientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de
esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a pleni -
tud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os lla-
mo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a cono -
cer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he ele-
gido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure.
De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os man-
do: que os améis unos a otros.»

Faç de Jesucrist. Pintura de Rodrigo
d’Osona, Museu Provincial de València 
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ENTREVISTA

Aliment per al desig infinit és el
darrer treball del Dr. Francesc
Grané; un llibre «que calia que

s’escrivís, i que s’escrivís així»,
afirmava Mn. Rovira Belloso el dia de
la presentació. El també teòleg Francesc
Torralba afegia en el mateix acte que
està escrit «en un llenguatge proper, 
a la vegada místic i quotidià». I és que,
com assegura l’autor, que és doctor en
comunicació i humanitats i llicenciat 
en filosofia, «el nostre punt de partida
és el desig, el desig vital que no en té
prou amb allò que viu, que necessita
alguna cosa més, el desig que demana
que la vida tingui algun sentit, que hagi
valgut la pena néixer, existir... patir,
dubtar, desencisar-se. L’Eucaristia 
és l’Aliment per al desig infinit».

Per què calia un llibre com aquest,
com diu Mn. Rovira?
Perquè em sembla que no s’acaba
d’entendre. Es diu que és —o que
hauria de ser— el centre de la vida
cristiana, però, en la realitat
quotidiana, no ho és. No s’entén. 
Des de fa unes dècades ens dediquem
a mirar de fer-la entenedora a base de
fer canvis de lectures, cants, de mirar
que «siguin divertides». Però canviant
els llenguatges no canviem gran cosa.
El mateix Jesús diu sovint que no ens
preocupem dels llenguatges, que ja
se’ns donaran: que ens preocupem 
de l’experiència fonamental.

I què és allò essencial, l’experiència
fonamental?
Primer, la consciència real, plena,
d’estar mantenint una Relació. 
Una relació amb Déu. L’Eucaristia és,
primer, relació individual amb Déu.
Segon: l’Eucaristia expressa tot
l’itinerari de transformació personal. 
Tu t’ofereixes a Déu —metàfora 
de l’altar—: el que ets, el que fas, 
el temps, les relacions... Només en 
la mesura que tu et dónes Ell se’t
dóna. Donant-te, Déu se’t dóna. És 
el teu pa, el teu Aliment. L’Eucaristia
és el símbol d’aquesta experiència
espiritual profunda, i quotidiana, 
molt quotidiana si volem, és clar.

Com presenta l’Eucaristia?
Cal superar un seguit de tòpics. 
El primer, el de l’avorriment: tot allò
essencial, en la vida, és lent, requereix
temps i esforç, perquè l’Eucaristia
suposa una immersió en generacions 
i cultures molt diverses, que van viure 
fa segles. És una trobada amb el Text i
un treball actiu per fer que allò expressat
recreï, reconstrueixi la nostra vida. 
El text interpretat, la Paraula, adreçada
a la racionalitat, juntament amb el pa i
vi, fa que puguem anar incorporant, 
i digerint, convertint en carn de la
nostra carn la pròpia vida de Déu. 
Per això, no podem viure l’Eucaristia
des de la ignorància de l’Evangeli.

Òscar Bardají i Martín

◗ FRANCESC GRANÉ

L’Eucaristia 
és l’Aliment

N o oblidem que la comparació del cep
(evangeli del diumenge passat) es tro-
ba en el context del darrer sopar de Je -

sús. Després de la multiplicació dels pans,
Jesús va parlar del veritable pa del cel que ell
donarà, i això era un anunci del pa eucarístic
que donaria. És difícilment pensable que  Je -
sús, en parlar del cep, no pensés en el vi nou

que ja va anunciar a Canà i que ara dóna, el vi que sortiria de
la seva passió, del seu «amor fins a l’extrem» (Jn 13,1), «l’a-
mor més gran... del qui dóna la vida pels seus amics» (Jn 15,
13, evangeli d’avui).

En aquest sentit, la comparació del cep té ben bé un fons
eucarístic. Senyala el fruit que Jesús dóna: el seu amor que es
dóna a la creu, amor que és el nou vi bo que pertany al men-
jar de noces de Déu amb els homes. L’eucaristia, sense que
s’esmenti expressament, s’entén així en tota la seva grande-
sa i profunditat.

L’eucaristia ens remet al fruit que nosaltres, com a sar-
ments en Crist, podem donar i cal que donem: el fruit que el
Senyor espera de nosaltres és l’amor que fa prendre amb ell
el misteri de la creu i esdevé participació en el lliurament que
fa d’ell mateix, i esdevé la justícia veritable que Déu vol de
nosaltres i que prepara el món per al regne de Déu.

Neteja i fruit són coses que van juntes; només per la nete-
ja de Déu podrem donar el fruit que desemboca en el misteri
eucarístic i així condueix a la festa de noces que és la meta
de Déu en la història. Fruit i amor van junts. El fruit veritable és
l’amor que passa per la creu, per la neteja de Déu.

Si el fruit que hem de donar és l’amor, el seu pressupòsit
és justament aquest romandre, que és el que els pares de l’Es -
glésia anomenen perseverantia, aguantar amb paciència en
la comunitat del Senyor a través de totes les confusions de la
vida.

Joseph Ratzinger-Benet XVI
(Jesús de Natzaret, 1a part, Ed. Claret)

JESÚS DE NATZARET, PER BENET XVI

20. El fruit que podem donar i cal que donem

13. c Diumenge VI de Pasqua. Mare de
Déu de Fàtima (Portugal); sant Pere Rega -
lat, rel. franciscà; sant Muç o Muci, prev. i
mr.; sant Miquel de Garikoitz (†1863), prev.
basc, fund. cong. del Sagrat Cor de Bétha -
ram; santa Maria-Dominica Mazzarello, vg.,
fund. Salesianes (FMA 1872).

14. Dilluns. Sant Maties o Macià, apòstol
afegit (Ac 1,15-26); santa Gemma Galgani,
vg. seglar; sant Pasqual I, papa.

15. Dimarts. Sant Isidre (s. XI-XII), llaurador,
de Madrid, casat amb María de la Cabeza,
patró de la pagesia; sant Torquat, bisbe de
Guadix i mr.; santa Joana de Lestonnac, rel.
viuda, fund. Companyia de Maria, de Bor -
deus (ODN, 1607); sant Eufrasi, bisbe i mr.
(també es pot celebrar l’endemà, dia 16).

16. Dimecres. Sant Honorat, bisbe, patró
dels forners o flequers; sant Joan Nepomu -

cè, prev. de Praga i mr. del secret de con-
fessió; sant Simó Stock, prev. carmelità;
santa Margarida de Cortona, terciària fran-
ciscana; sant Germer, bisbe.

17. Dijous. L’Ascensió del Senyor; sant Pas -
qual Bailon (1540-1592), rel. franciscà mort
a Vila-real, patró d’associacions i congres-
sos eucarístics; santa Restituta, vg.

18. Divendres. Sant Joan I, papa (523-526)
i mr.; sant Pròsper (s. VIII), bisbe de Tarrago -
na; sant Fèlix de Cantalici, rel. caputxí; san-
ta Rafaela-Maria Porras, rel., fund. Esclaves
del Sagrat Cor, a Madrid (ACJ, 1877); beat
Joan Gilbert, rel. mercedari, de Reus.

19. Dissabte. St. Francesc Coll (1812-1875),
prev. dominicà, de Gombrèn (Ripo llès), fund.
Dominiques de l’Anunciata, a Vic (RDA, 1856);
St. Pere Celestí, papa dimissionari (Celestí
V), abans monjo i fund.; Sta. Ciríaca.

SANTORAL

L a Congregació per als Bisbes ha ratificat els acords entre l’arxidiòcesi de Bar -
celona, la diòcesi de Terrassa i la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, que for -
men la Província Eclesiàstica de Barcelona, sobre el repartiment dels béns amb

motiu de la divisió de l’arxidiòcesi de Barcelona.
Les esmentades noves diòcesis foren creades sense que hi hagués cap estudi

pre paratori sobre la divisió dels béns de l’arxidiòcesi de Barcelona.
La Santa Seu envià uns principis d’obligat compliment per a la divisió dels béns

mobles i immobles de l’antiga arxidiòcesi de Barcelona. Els esmentats principis es -
tablien que el repartiment dels béns mobles s’havia de fer proporcionalment al nom -
bre d’habitants de cada diòcesi en el moment de la partició (56,85% Barcelona,
24,04% Terrassa i 19,11% Sant Feliu de Llobregat). Pel que fa als béns immobles
aquells principis normatius aconsellaven que cada diòcesi tingués aquells béns que
es trobaven en el seu respectiu territori.

Per tal que les dues noves diòcesis rebessin més béns immobles que els que te -
nien en el propi territori, es demanà a la Congregació per als Bisbes que modifiqués
aquells principis normatius pel que fa a la divisió dels béns immobles i que aques-
ta divisió es pogués fer proporcionalment al nombre d’habitants de cadascuna de
les tres diòcesis. La Congregació per als Bisbes va aprovar aquesta petició.

Fins l’any 2006 no es va disposar de l’inventari de tots els béns immobles. Per
aquesta raó la Comissió Tècnica nomenada pel Sr. Nunci no pogué abordar de ma-
nera efectiva la divisió fins a aquesta data. La Comissió Tècnica treballà intensa-
ment fins arribar a elaborar una proposta. Posteriorment, aquesta proposta fou es-
tudiada i aprovada pels Srs. Bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona i
envia da pel Sr. Cardenal Arquebisbe Metropolità de Barcelona a la Congregació per
als Bisbes. Aquesta Congregació ha ratificat l’acord dels Srs. Bisbes de la Província
Eclesiàstica de Barcelona.

La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol continuarà estant al servei dels cape -
llans dels tres bisbats.

La Congregació per als Bisbes també ha determinat que els béns propietat del
Seminari Conciliar de l’arxidiòcesi de Barcelona en el moment de la divisió, es re-
parteixin entre les tres diòcesis segons el nombre d’habitants.

Barcelona, 19 d’abril de 2012

PROVÍNCIA ECLESIÀSTICA DE BARCELONA

La Santa Seu ratifica els acords
dels bisbes sobre la divisió de béns

La crisis y su posible 
función

E stá claro que la
vi da en pareja fa   -
ci lita la madura-

ción de cada uno de sus
miem bros, pero tam-
bién ofrece un marco
protector para el hom-
bre y la mujer. El enri-

quecimiento espiritual de cada miem-
bro de la pareja contribuye a reforzar
la cohesión de esta.

Hay unas fuerzas centrípetas (que
actúan hacia dentro), y el amor es la
más importante de ellas, que inciden
en la pareja y que deben conjugarse y
aprovecharse para contrarrestar las
fuerzas centrífugas (que se dirigen
ha cia fuera) de cada uno de los com-
ponentes que, al contrario, tienden a
des hacer la unión de la pareja. Todos
sabemos que los puntos de ruptura son
numerosos en la vida de una pareja
y constituyen abundantes situaciones
de crisis.

Al igual que el individuo, la pareja
evoluciona a través de conflictos y cri-
sis que deben servir para fortalecer su
estructura, superando las eventualida -
des que se presenten, y de esta mane -
ra la pareja va madurando.

Se dice que todo conflicto es madu -
rador, y es cierto, pero con la condición
de que sea reconocido como tal por la
pareja y se busque el mantenimiento
de la cohesión entre los cónyuges.

He aquí el relato de unos esposos:
«Tuvimos hace un año una crisis muy
fuerte y estuvimos en un tris de man -
dar lo todo a paseo. En un momento de
lu cidez para ambos, nos propusimos
reflexionar cada uno por nuestra cuen -
ta, sin prisas y desapasionadamente,
pidiendo consejo y las ayudas externas
que hicieran falta. Luego, nos senta-
mos a hablar; eso sí, con voluntad de
rehacer lo que estuvo a punto de rom-
perse. Aclaramos malentendidos y nos
pedimos mutuamente disculpas. Des -
de entonces, nuestro matrimonio ha sa -
lido fortalecido.»

Dr. Paulino Castells
(En pareja, Ed. Planeta; 

En parella, Ed. Pòrtic)

EN PAREJA



19). Hi intervindran Javier Velasco-Arias,
professor de Bíblia a l’ISCREB i al CEP;
Joan Ferrer i Costa, degà de la Facultat
de Lletres de la Universitat de Girona;
i l’autora, doctora en Sagrada Escrip tu -
ra i professora a la Pontifícia Universi tat
Gregoriana de Roma.

Institut Sant Tomàs de la Balmesia -
na. Conferència a càrrec del Dr. Enrique
Martí nez, membre ordinari de la Pontifí -
cia Acadèmia de Sant Tomàs: «El rostre
del Verb encarnat als Pares de l’Esglé -
sia». Dimecres dia 16 de maig (19 h) al
saló d’ac tes de Balmesiana (c/ Duran i
Bas, 9).

Trobada anual de l’Apostolat de l’O -
ració. Diumenge 20 de maig al temple
del Tibidabo. Amb l’Assemblea General
s’hi celebrarà també l’Eucaristia.

Unió Espiritual de Mares. Dimecres dia
16 de maig, missa (16.30 h) i confe rèn -
cia (17.30 h): «Què volem aportar la gent
gran? Volem aportar reconciliació», amb
el Dr. Josep M. Gasch. Lloc: c/ Riera
Sant Miquel, 1 bis.

◗ PELEGRINATGES

Grups d’Oració i d’Amistat. Pelegri na t -
ge marià d’acció de gràcies pels 40 anys
dels G.O.A. Dissabte 2 de juny, a Mont -

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Estació d’enllaç. Trobada mensual per
a joves: «Busques l’autèntica alegria?
Vine a la festa! Prega, balla, canta amb
nosaltres». Divendres 18 maig (21 h) a
l’església de Sant Felip Neri (pl. St. Fe -
lip Neri, 5). Organitza Delegació Pas to -
ral de Joventut (t. 934 121 551).

Celebració del número 1.000 de Docu -
ments d’Església. L’acte commemora-
tiu, previst inicialment per al 14 de maig
al Seminari Conciliar, s’ha ajornat al dia
22 de maig (19.30 h), al mateix lloc.

Mes de Maria al Tibidabo. Dissabte 19
de maig (21.30 h), Eucaristia i proces-
só de Maria Auxiliadora amb la tradicio-
nal tómbola de tots els participants. Tots
els dies de maig (18 h), mes de Maria,
Vespres i Rosari.

Llibres que marquen època. Presenta -
ció del llibre Finitud i culpabilitat de Paul
Ricoeur a càrrec de Pere Sols. Dilluns
14 maig (19.30-21 h), al centre Cristia -
nisme i Justícia (c/ Llúria, 13). Cal ins-
cripció prèvia al t. 933 172 338.

Asociación de Adoradoras (c/ Mallor -
ca, 232). Tercer jueves de mes: 17 de
mayo, oración ante el Santísimo (12 h)
y Eucaristía (12.30 h). 

Concert de Marata. Diumenge 20 de
maig (10 h), a la parròquia de Santa Co -
loma de Marata (Les Franqueses del Va -
llès), el duet Fononèsia interpretarà can -
çons i melodies occitanes del segle XVIII.
En acabar el concert, missa celebrada en
occità, presidida per Mn. Jordi Pas se  rat,
de Tolosa de Llenguadoc. 

Presentació de tres llibres de Núria
Calduch-Benages. Dame Señor tu mira-
da. Reflexiones bíblicas sobre la vida
cristiana (PPC); Els Profetes, missatgers
de Déu (CPL) i Saboreando la Pala bra.
Sobre la lectura orante o creyente (Ver -
bo Divino). Dijous 17 de maig (19.30 h)
a la Llibreria Paulines (Rda. Sant Pere

serrat. Inscripcions fins al dimecres 16
de maig. Per a més informa ció: t. 932
181 005.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Casa Betània (c/ Bonavista 37 - Corne -
llà de Llobregat). Recés espiritual dirigit
per Mn. Josep M. Viñolas, diumenge 20
de maig (10-18 h). T. 933 751 102.

Casa «Maria Antònia París» (Misione -
ras Claretianas, c/ Major de Sarrià, 169).
Ejercicios espirituales dirigidos por el P.
Antonio Niño, claretiano, del 6 al 15 de
ju  nio. Información: t. 932 037 212 o mi-
sionerassarria@gmail.com.

«Maria guardava tot això en el seu cor».
Celebrem el mes de Maria amb uns exe r   -
 cicis en règim d’internat i silenci, del 18
al 20 de maig, davant el Santíssim Sa -
grament. Predi cats en castellà per un
missioner de la Unió Lumen Dei (c/ Xu -
clà, 19). Infor ma ció: t. 933 013 194.

◗ BREUS

Ajuts a la formació. Convocats per la
Fundació Joan Maragall per contribuir a
formar futurs intel·lectuals cristians ar -
relats en la fe eclesial, que tinguin ja una
base de cultura universitària i manifes-
tin interès per la recerca. Dotació d’al-
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PALABRA Y VIDA

de mayo en nuestra ciudad de Barcelona. Esta sesión
del Atrio de los Gentiles la dedicaremos a dialogar cre -
yentes y no creyentes sobre «Arte, belleza y trascen-
dencia» y se articulará en tres momentos de diálogo
académico entre expertos —en el Museo Nacional de
Arte de Cataluña, en la Universidad de Barcelona y en
el Institut d’Estudis Catalans—, para concluir con un
acto en la Basílica de la Sagrada Familia, titulado «El
diálogo de las voces: poesía y música».

San Pedro dice a la comunidad cristiana: «Estad
siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza
a todo el que os la pidiere». También esto motiva estos
espacios o atrios de diálogo entre creyentes y no cre-
yentes. Una de las finalidades del Atrio de los Genti les
es reunir a sus interlocutores creyentes y no creyen tes,
creando un puente de apertura y de encuentro en tre
ellos. La cuestión de Dios no ha de estar ausente de
los grandes interrogantes de nuestro tiempo.

Nos acompañará el cardenal Gianfranco Ravasi, pre -
sidente del Pontificio Consejo para la Cultura, que es
el alma de estos encuentros. Él fue el promotor del
encuentro de Benedicto XVI con 300 artistas contem-
poráneos el 21 de noviembre de 2009, en la Capilla
Sixtina de la Ciudad del Vaticano. Observando el pre-
sente con realismo, se constata la veracidad de aque-
llo que afirmó el papa Pablo VI: que el divorcio entre la

E l llamado Atrio de los Gentiles es una iniciativa
todavía muy joven. Hace poco tiempo fue pre-
sentado en Bolonia. Los próximos días 17 y 18

de mayo tendremos en Barcelona una sesión, centra-
da en las relaciones entre las artes, la belleza y la fe
cristiana, que tiene este lema: «Arte, belleza y tras-
cendencia». En la elección del tema ha influido la be-
lleza de la basílica de la Sagrada Familia.

Benedicto XVI, en su mensaje enviado al encuentro
de París, dijo que «se abría un gran atrio para dar un
nuevo impulso al encuentro respetuoso y amistoso en-
tre personas de convicciones diferentes». Esta fina li dad
sin duda es muy necesaria en el momento presente.
Por eso, el Papa se dirigió a los jóvenes —es pe cial -
mente presentes en el encuentro en la catedral de Nô -
tre-Dame— diciéndoles: «De vosotros depende, queri -
dos jóvenes, conseguir que en vuestro país y en Eu ro pa
creyentes y no creyentes descubran el camino del diá-
logo. Se trata de construir un mundo de liber tad, de igual -
dad y de fraternidad, en el que creyentes y no cre yen tes
deben sentirse libres de serlo, iguales en sus derechos
de vivir la vida personal y comunitaria en fide lidad a sus
convicciones, y deben ser hermanos entre sí.»

Queremos que este espíritu de diálogo amistoso y
respetuoso también presida la sesión del Atrio de los
Gentiles que se celebrará los próximos días 17 y 18

fe y la cultura es uno de los dramas de nuestra épo -
ca. Los creyentes se sienten tentados de aislarse, de
encerrarse en el ámbito de la vivencia de la fe, de dedi -
car sus energías tan sólo al trabajo intraeclesial. Lo he
dicho en diferentes ocasiones y ahora lo repito: por fi-
delidad a nuestra fe, no podemos encerrarnos en un
gueto. Esto sería ir contra la tradición secular de la Igle -
sia, que siempre se ha confrontado con las culturas
de las distintas épocas. Queremos abrirnos al diálo-
go con la cultura —o las culturas— de hoy con humil-
dad y realismo. Pero también con ilusión y confianza.

Cobijados por estas instituciones tan importantes
de nuestra sociedad y de nuestra cultura, nos encon-
traremos, los próximos días, creyentes y no creyentes,
para dialogar sobre cómo el arte y la belleza pueden
ser hoy un camino de acceso a la trascendencia y, en
definitiva, a Dios, ya que, como afirmó Benedic to XVI,
esta es la verdadera «cuestión capital». Me complace
invitar al mundo cultural de Barcelona y de Cataluña,
que ha sido tierra de grandes artistas y donde las ar -
tes plásticas tienen mucha tradición, a participar en es -
te acontecimiento de un diálogo amistoso y respetuo-
so entre las artes y la fe cristiana, entre creyentes y no
creyentes. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

«Arte, belleza y trascendencia»
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menys 6.000 euros. Més informació:
fjm@fundaciojoanmaragall.org o t. 934
880 888.

Cicle sobre els 50 anys del Concili. La
Fundació Joan Maragall ha organitzat
un important cicle de conferències a la
seu de Blanquerna-Comunicació-URL,
amb motiu de la celebració dels 50 anys
de la inauguració del Concili Vaticà II.
Va obrir aquest cicle el Dr. Josep M. Ro -
vira Belloso, professor emèrit de teolo-
gia. D’esquerra a dreta, el Dr. Josep M.
Carbonell, president de la Fundació Joan
Maragall, el Dr. Josep M. Rovira Belloso
i el Dr. Pere Lluís Font, coordinador del
cicle. 

◗ IN MEMORIAM

Mn. Francesc Xa -
vier Altés Escribà.
Morí en la pau del
Senyor el divendres
20 d’abril a la Llar
«Mossèn Sol», de
Majada honda (Ma -
drid), on es va cele -
brar la missa exe-
quial l’endemà. Les
seves restes mortals foren traslladades
a Tortosa on també es va celebrar un fu -
neral al Temple de la Reparació. Fill de
Mó ra d’Ebre i de la coneguda família Al -
tés, aquest mossèn dedicà molts anys
del seu ministeri a la formació dels fu-
turs sacerdots, com a membre de la Ger -
mandat de Sacerdots Ope raris Dio ce -
sans. Fou doctor en Teologia i rector del
Seminari Menor i del Seminari Major de
Barcelo na.

Al Seminari Major, el dia 7 de maig,
es va celebrar una eucaristia en sufra-
gi de la seva ànima.

Presentació del Camí ignasià

E l passat dijous 15 de març,
a la Cam bra de Comerç de
Manresa, es va pre sentar

el Camí ignasià. Es tracta d’una
ruta de pelegrinatge que va des
de Loiola, al País Basc, fins a
Man re sa, seguint el camí que va
fer sant Ignasi de Loiola, funda-
dor de la Companyia de Je sús,
l’any 1522. Són uns 650 qui lò -
me   tres, dividits en 27 etapes,
que inclouen lògicament el mo-

nestir de Mont serrat i la ciutat de Barcelona. En l’acte de pre sentació van intervenir
Marian Muro, directora general de Turisme de la Generalitat; Pere Casals, president
de la Cambra de Comerç de Manresa; Christopher Lowney, escriptor i conferenciant;
i Josep Lluís Iriberri, jesuïta. Més informació: www.caminoignaciano.org.
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