
A l’espera de la fumata
blanca

El nostre estimat Sant Pare Benet XVI ha renunciat al seu mi-
nisteri de Bisbe de Roma i Successor de sant Pere. Des del
28 de febrer a les vuit del vespre, l’Església de Jesucrist no

té Papa, hi ha el que en diem seu vacant. L’Església de Roma no té
Bisbe. Aquesta seu està vacant i cal elegir un nou Bisbe de Roma
que és també el Successor de sant Pere.

Feia gairebé sis-cents anys que els Papes no renunciaven, i la
seu de Roma quedava vacant per la mor t del Sant Pare. Benet
XVI ha trencat aquesta llarga tradició a la que estàvem força acos-
tumats i ha renunciat. Per a
tots fou una sorpresa, quel-
com per a nosaltres inèdit.

El Papa Benet XVI va donar
aquesta important notícia l’11
de febrer, festivitat de la Ma -
re de Déu de Lourdes. Ho va
fer amb un escrit breu, però
per fecte i en llatí. Va comen-
çar dient que ho havia reflexio-
nat repetidament en la seva
consciència davant Déu. No
fou una decisió poc pensada.
Ho me intel·lectual, lúcid i de
profunda espiritualitat, no po-
dria prendre d’altra manera
aquesta important decisió per
a l’Es glésia.

El Papa Benet XVI ens ha
explicat les raons per les quals ha renunciat al seu ministeri. Les
menciona dues vegades en la seva curta intervenció. Ha arribat a
la certesa que, per l’edat avançada, ja no té les forces per exercir
de manera adequada el ministeri petri. I ens diu també que per go-
vernar la barca de Sant Pere i anunciar l’Evangeli avui en el nos-
tre món, es necessita el vigor tant del cos com de l’esperit que
en els darrers mesos constata que ha disminuït i reconeix la seva
incapacitat per exercir bé el ministeri que li va ser encomanat.

Aquestes raons posen en relleu clarament la profunda espiri-
tualitat del Sant Pare i també el seu gran amor a l’Església
a la que ha volgut servir sempre bé i de manera adequada.

Aquest amor a l’Església l’ha portat a veure que si no podia conti-
nuar servint-la bé i adequadament, com ja havia anunciat d’algu-
na manera l’any 2010, calia que renunciés i que es pogués elegir
un altre Sant Pare. Benet XVI no ha volgut mai servir-se de l’Es -
glésia, sinó servir l’Església. És tot un testimoniatge per a tota
l’Església i pel món.

La seva renúncia manifesta també la humilitat del Sant Pare
que reconeix —com ens ha dit— la seva incapacitat per exercir
bé el seu ministeri. Humilitat que és el reconeixement de la veri-
tat.

Un cop més ens cal agrair a Benet XVI aquest
nou exemple que ens ha donat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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La fe de l’endemà

LEX ORANDI, LEX CREDENDI

L ’Àngel de Arriba és pare
de família. Té 58 anys,
l’abril de 2011 va haver

de tancar la seva empresa i,
des de llavors, és a l’atur. 
En aquell moment va tenir una
barreja de sentiments, perquè
amb la seva edat i aquesta
greu crisi econòmica va
pensar: la vida laboral s’ha
acabat per a mi. Malgrat tot, 
la fe l’ha ajudat a viure
aquesta nova situació. La seva
experiència l’ha volgut plasmar
en un llibre que ha editat ell
mateix, que pot ajudar a totes
les persones que es trobin 
en la mateixa situació. 
Atur i fe transmet esperança 
i convida a cercar la fe
(http://aturife.blogspot.com).

Com l’ha ajudat la fe a superar
aquesta situació?
M’ha donat força, esperança,
ganes de lluitar i, sobretot,
m’ha ajudat a comprendre més
els altres; a ser més sensible,
més humà, i a estimar Déu
amb més profunditat. Ell és qui
m’ha donat força per continuar
endavant en els moments
pitjors. No m’ha deixat mai sol.

Les persones sense feina 
el poden arribar a entendre?
Em poden entendre si obren 
el seu cor a Déu, si troben
refugi en la fe i tenen un guia
espiritual. Perquè si tenen fe,
Déu proveirà, els donarà forces
per lluitar i per sortir d’aquesta
situació.

Com pot ajudar el llibre 
les persones a l’atur?
Explico com la fe m’ajuda a
superar cada dia a l’atur. Sant
Francesc resumeix molt bé per
què estem patint tant aquesta
crisi, demostra la simplicitat de
la vida: «Jo necessito poques
coses i el poc que necessito
ho necessito poc». La meva
experiència pot servir a tothom,
aturat o no, perquè qui cerqui
la fe i la trobi veurà com la
seva vida canvia i serà més feliç.

Òscar Bardají i Martín

◗ ÀNGEL DE ARRIBA

Atur i fe
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LECTURES MISSA DIÀRIA

I SANTORAL

3. c Diumenge III de Quaresma [(lit. hores 3a setm.):
� Ex 3,1-8a.13-15 / Sl 102 / 1Co 10,1-6.10-
12 / Lc 13,1-9. Aquest diumenge o qualsevol
dia de la setmana, es poden fer: Ex 17,3-7 / Sl
94 / Rm 5,1-2.5-8 / Jn 4,5-42]. Sant Me dir, pa -
gès mr. barceloní; santa Màrcia, vg. i mr. 

4. Dilluns [� 2Re 5,1-15a / Sl 41 / Lc 4,24-30]. Sant
Casimir (1458-1484), príncep polonès; sant Lu -
ci I, papa (romà, 253-254) i mr.

5. Dimarts [� Dn 3,25.34-43 / Sl 24 / Mt 18,21-
35]. Mare de Déu d’Àfrica; sant Focas, mr.; sant
Josep Joan de la Creu, rel. franciscà.

6. Dimecres [� Dt 4,1.5-9 / Sl 147 / Mt 5,17-19].
Sant Oleguer (†1137), bisbe de Barcelona i de la
Tarragona reconquerida; sant Virgili, bisbe.

7. Dijous [� Jr 7,23-28 / Sl 94 / Lc 11,14-23]. San -
ta Perpètua i la seva serventa Felicitat, mrs. a
Cartago (203); sant Teòfil, bisbe.

8. Divendres [� Os 14,2-10 / Sl 80 / Mc 12,28b-
34]. Sant Joan de Déu (1495-1550), rel. portu-
guès, fund. a Granada de l’Orde Hospitalari (OH).

9. Dissabte [� Os 6,1-6 / Sl 50 / Lc 18,9-14]. San -
 ta Francesca Romana (1384-1440), rel. viuda,
fund. oblates benedictines; sant Pacià, bisbe de
Barcelona (s. IV).

Accés al Breviari

L a fe s’ha anat fent concreta i perso-
nalitzant durant el procés catecume-
nal, des del moment en què es dema -

na a l’Església fins al moment mateix del
baptisme en què la fe esdevé la llum que
guia tota la vida del batejat.

Sens dubte, el baptisme rebut amb fe i amb la il·lusió
espiritual de viure com pertoca als qui Déu s’ha adoptat
com a fills, marca una fita en qui comença a viure la vi-
da cristiana, tenint com a nord la fe rebuda.

Però el batejat ha de tenir molt clar que aquesta fita
és un començament. És aleshores quan ha de posar els
cinc sentits per mantenir íntegra la fe que el fa viure fi-
del a Crist, en qui ha nascut de nou. Això ho ha de de-
fensar, lluitant per mantenir la fe.

Dit d’una altra manera, el qui és batejat ha de comp-
tar que viure cristianament no és fàcil. Més aviat és un
combat, un noble combat per no tornar a la vida d’abans
d’haver rebut el do de la fe. Sant Joan recorda i encorat-
ja els qui han estat batejats, dient-los que «els qui han
nascut de Déu vencen el món. La victòria que ha vençut
el món és la nostra fe» (1Jn 5,4). I sant Pau no s’està de
dir al seu deixeble Timoteu: «He lliurat un bon combat,
he acabat la cursa, he conservat la fe» (2Tm 4,7).

Les expressions són les pròpies d’un combatent. Re -
corden que la vida cristiana és un noble combat per no
perdre el do de la fe que s’ha rebut. Quan es beneeix l’o-
li dels catecúmens ja es parla en aquest sentit: aquest
oli és «símbol de fortalesa en el combat», «dóna coratge
per lluitar contra el mal», perquè amb la força i protecció
d’aquest oli, s’emprengui «la lluita de la vida cristiana».
L’endemà del baptisme, cal començar a lluitar més que
mai perquè la fe, com Crist mateix, sigui la llum de la nos -
tra vida. 

Josep Urdeix

QUÈ ÉS LA PERSONA HUMANA

Una visió global del
Sermó de la Muntanya

1. Tot un programa de vida i savie-
sa. El Sermó de la Muntanya és, si fa
no fa, l’autoretrat de Jesús i la carta
magna dels seus seguidors. Frapa un
Mahatma Gandhi. Les actituds més
fon des que proposa són fruit de la grà -

cia de Déu, que ens fa humils i senzills. 
2. Al voltant de la  Benaurança del cor net. Jesús

no ha vingut a abolir la Llei sinó a donar-li plenitud.
La plenitud és la seva persona. La plenitud és l’amor
del primer i el segon manaments que resumeixen to-
ta la Llei i els Profetes. L’Evangeli, i concretament el
Sermó de la Muntanya, assumeix aquest doble mana -
ment en la Regla d’Or: «Feu als altres tot allò que vo-
leu que ells us facin». I afegeix: «Jo us dic que si no
sou més justos que els mestres de la Llei i els fari-
seus, no entrareu pas en el Regne del cel.» 

3. La benaurança de la misericòrdia. és la supe-
ració de la Llei del Talió per l’amor misericordiós que
aixeca el qui està en la misèria del poder, la violèn-
cia i la corrupció. La misericòrdia diu: «Estimeu els
enemics». Exclou la venjança i suposa el perdó i l’o-
blit de l’ofensa. La misericòrdia diu: «Sigueu perfec-
tes (en l’Amor) com el Pare del cel és perfecte (en l’A -
mor)». El Levític deia: «Sereu sants com jo sóc sant».
Es tracta d’imitar Déu. Quin programa per fer-ho en l’a -
mistat amb Déu? Des de l’interior de l’home, fins a
l’exterior del món. Per què ens cal ser més del que apa -
rentem ser? Perquè els nostres pensaments tinguin
el coixí del silenci i puguem rebre l’amor que ve de Déu.

Dr. Josep M. Rovira Belloso
(Déu fa créixer les persones, Edicions Saragossa, 

Barcelona 2012)

Els continguts del
diàleg sobre la fe

LES NOVES ESPIRITUALITATS

P er facilitar un diàleg respectuós
i enriquidor entre el cristianisme i
les noves espiritualitats cal tam -

 bé plantejar-se el problema dels contin -
guts: és a dir, sobre quins temes par lem? 

Una de les principals acusacions que
s’adrecen a les noves formes religioses és la superfi -
cialitat. En general, pateixen un greu dèficit de profun -
ditat, ja que els manquen models fiables destil·lats al
llarg de l’experiència històrica. Molts d’aquests cor -
rents són el resultat de modes psicològiques i encara
cal contrastar-les amb la concreció històrica per des-
triar el gra de la palla. 

Segons Lluís Duch, una de les característiques fo-
namentals del que es considera la Nova Era és la ro-
tunda despreocupació ètica. En canvi, el Déu de Je sús
és el Déu dels pobres i el perill de centrar-se exclusi -
vament en l’espiritualitat és evadir-se de la lluita per
la justícia. L’experièn cia cristiana vincula la pregària
amb la política, la contemplació amb el compromís.
És una crida a la transformació de les condicions so-
ciopolítiques que provoquen un món injust. L’esteti cis -
me postmodern, presentista i egocèntric, pot erosio-
nar l’estructura més íntima de la fe cristiana. Potser
tenia raó Chesterton quan afirmava que l’home que ha
deixat de creure en Déu no és que no cregui en res,
és que s’ho creu tot.

Josep Otón
(El reencantament postmodern,

Ed. Cruïlla-Fundació Joan Maragall, Barcelona 2012)



COMENTARI

DIUMENGE III DE QUARESMA

◗ Lectura del libro del Éxodo (Ex 3,1-8a.13-15)

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote
de Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el
monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zar -
zas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercar-
me a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza.»
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moi -
sés, Moisés.» Respondió él: «Aquí estoy.» Dijo Dios: «No te acerques; quítate las
sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado.» Y añadió: «Yo
soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.»
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. 

El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus que-
jas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos
de los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espa-
ciosa, tierra que mana leche y miel.»

Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los israelitas y les diré: “El Dios de vues-
tros padres me ha enviado a vosotros.” Si ellos me preguntan cómo se llama,
¿qué les respondo?» Dios dijo a Moisés: «“Soy el que soy”; esto dirás a los israe -
litas: “‘Yo-soy’ me envía a vosotros”.» Dios añadió: «Esto dirás a los israelitas:
“Yahvé (Él-es), Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de
Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre: así me llamaréis
de generación en generación.”»

◗ Salmo responsorial (102)

R. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. / Ben -
di ce, alma mía, al Señor, / y no olvides sus beneficios. R.
Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades; / él res-
cata tu vida de la fosa / y te colma de gracia y de ternura. R.
El Señor hace justicia / y defiende a todos los oprimidos; / enseñó sus
caminos a Moisés / y sus hazañas a los hijos de Israel. R.
El Señor es compasivo y misericordioso, / lento a la ira y rico en clemen -
cia; / como se levanta el cielo sobre la tierra, / se levanta su bondad
sobre sus fieles. R.

◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Co 10,1-6.10-12)

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos ba-
jo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la
nube y el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron
la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la
roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos
quedaron tendidos en el desierto.

Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el
mal como lo hicieron aquellos. No protestéis, como protestaron algunos de ellos,
y perecieron a manos del Exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y
fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última
de las edades. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.

◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 13,1-9)

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cu-
ya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó:
«¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque
acabaron así? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo.
Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que
eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y,
si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.»

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a
bus car fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves: tres años
llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué
va a ocupar terreno en balde?” Pero el viñador contestó: “Señor, déjala toda-
vía e s  te año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la
cortas.”»

E l cicle C de lectures quaresmals
gira al voltant de la crida a la con -
versió davant del perdó que Déu

ens ofereix per Jesucrist. En època de
Jesús era freqüent pensar allò de «qui
la fa, la paga», fins i tot davant Déu.

L’a nomenada teologia de la retribució considera que
Déu castiga els dolents i premia els bons, ja en aques-
ta vida. Per això les malalties, els fracassos i els acci -
dents eren vistos com a càstig de Déu.

L’evangeli ens reporta la reacció de Jesús davant les
opinions de la gent a causa de dos fets esfereïdors:
les víctimes mortals d’una revolta contra Pilat i les víc-
times de l’esfondrament de la torre de Siloè. La gent

pensa que aquestes persones mortes ho han estat a
conseqüència del seu pecat. Déu els ha castigat com
a pecadors que eren. Jesús sap, però, de quin fang es-
tem pastats i coneix el pecat que rau en el cor de tota
persona. Tots necessitem de la conversió.

En un segon moment, Jesús posa l’exemple de la fi-
guera que no dóna fruit. Per què ha de continuar xuclant
vitalitat a la vinya, si no és capaç de produir, després
de tres anys, les figues esperades? Sobtada ment, el vi -
nyater proposa a l’amo d’esperar encara un any més,
mentre s’incrementen les atencions a la figuera. Si no,
ja arribarà el moment de tallar-la. En el context de la cri -
da a la conversió, la paràbola ens presenta el moment
actual com una pròrroga que Déu ens concedeix per

veure si, finalment, donem el fruit que ell espera de nos -
altres o no.

D’aquesta manera Déu mostra la seva paciència en-
vers nosaltres. La seva paciència, però, no és il·limita-
da: té data de caducitat. Ens toca a nosaltres respon -
dre -hi responsablement amb el canvi de cor i de vida.
Les expressions de Jesús són dures: «Si no us conver-
tiu, tots acabareu igual... si no ja la podreu tallar». I és
que ens hi juguem molt: la vida amb ell o sense ell!

La crida a la conversió ressona en la Quaresma, men -
tre avancem cap a la Pasqua. Resulta decisiu fer més
evangèlica la nostra vida, per poder participar, també nos -
altres, del misteri pasqual del Crist.

Jordi Latorre, SDB

Si no us convertiu, acabareu malament
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◗ Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 3,1-8a.10.13-15)

En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot madia -
nita. Tot guiant el seu ramat desert enllà, arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu.
L’àngel del Senyor se li aparegué en una flama enmig de la bardissa. Va mirar, i
s’adonà que la bardissa cremava, però no es consumia. Moisès es va dir: «Dei -
xa’m anar a veure aquesta visió extraordinària: què ho fa que no es cremi la bar -
 dissa». El Senyor veié que s’acostava per mirar. Llavors Déu el cridà de la bar dis sa
estant: «Moisès, Moisès». Ell respongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «No t’a cos -
tis aquí. Descalça’t, que el lloc on ets és terra sagrada». I afegí: «Jo sóc el Déu del
teu pare, Déu d’Abraham, Déu d’Isahac, Déu de Jacob». Moisès es cobrí la cara,
perquè no gosava mirar Déu. 

Llavors el Senyor li digué: «He vist les penes del meu poble al país d’Egipte i he
sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. Conec els seus sofriments.
Baixaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d’aquell país cap
a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel».

Moisès digué a Déu: «Quan aniré a trobar els israelites i els diré: “El Déu dels
vostres pares m’envia a vosaltres”, si ells em pregunten quin és el seu nom, què
he de respondre?» Déu li contestà: «Jo sóc el qui sóc». I afegí: «Respon així als
israelites: “Jo-sóc m’envia a vosaltres”». Déu digué encara a Moisès: «Digues això
als israelites: “Jahvè (el qui és), el Déu dels vostres pares, Déu d’Abraham, Déu
d’Isahac, Déu de Jacob, m’envia a vosaltres. Aquest serà el meu nom per sem-
pre, amb aquest nom em tindran present totes les generacions”.»

◗ Salm responsorial (102)

R. El Senyor és compassiu i benigne.
Beneeix el Senyor, ànima meva, / del fons del cor beneeix el seu sant
nom. / Beneeix el Senyor, ànima meva, / no t’oblidis dels seus favors. R.
Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota malaltia; / rescata de la
mort la teva vida / i et sacia d’amor entranyable. R.
El Senyor fa justícia als oprimits, / sentencia a favor d’ells. / Ha revelat
a Moisès els seus camins, / el seu estil d’obrar, als fills d’Israel. R.
«El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, ric en l’amor». /
El seu amor als fidels és tan immens / com la distància del cel a la ter -
ra. R.

◗ Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
(1Co 10,1-6.10-12)

Germans, no vull que us passi per alt una lliçó de la història. Els nostres pares
estaven tots emparats per aquest núvol, tots passaren el Mar Roig i tots, en el núvol
i en el mar, van rebre com un baptisme que els unia a  Moisès. Tots es van alimen -
tar amb el mateix menjar espiritual, tots van beure la mateixa beguda espiritual, ja
que bevien d’una roca espiritual que els acompanyava i aquesta roca significava
el Crist. Malgrat tot, la gran majoria no foren agradables a Déu ja que queda ren
estesos pel desert. Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem allò
que no és bo, com ells ho feren. No murmureu, com ho feren alguns d’ells que
van morir a mans de l’Exterminador. Tot això que els succeïa era un exemple, i va ser
escrit per advertir-nos a nosaltres ja que els segles passats s’encaminaven cap als
temps que vivim. Per tant, els qui es creuen estar ferms, que mirin de no caure.

◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 13,1-9)

Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d’uns
galileus, com Pilat havia barrejat la sang d’ells amb la de les víctimes que ofe-
rien en sacrifici. Jesús els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser
malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us
asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells divuit homes
que van morir quan els caigué a sobre la torre de Siloè, us penseu que eren més
culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: si no
us convertiu, tots acabareu igual». I els digué aquesta paràbola: «Un home que
tenia una figuera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no n’hi trobà. En veure això,
digué al vinyater: “Mira, fa tres anys que vinc a cercar fruit d’aquesta figuera i no
n’hi trobo. Talla-la d’una vegada. Per què la tinc, si no fa més que ocupar la ter -
ra?” Ell li contestà: “Senyor, deixeu-la enca ra aquest any. Cavaré la terra i la fe-
maré, a veure si fa fruit d’ara endavant; si no, ja la podreu tallar”.»

Jesucrist, el Salvador. Obra
de Fernando Gallego (s. XV),
Museu del Prado (Madrid)



da con  sagrada». Dia 11 d’abril:
«La comu nió dels sants». Al Cor de
la Cate dral de Barcelona (19.30-
20 h).
«Retaule de santa Maria de dol».
Pregària escenificada a l’entorn de
la Setmana Santa. Dia 8 de març
(20.30 h), a l’església parroquial
de Sta. Maria de Badalona (c/ Dalt,
47, t. 933 845 804). 
Representación de La Pasión. A
cargo de residentes y voluntarios
de las Hermanitas de los Pobres
(pl. Tetuán, 45-49), días 10 y 17 de
mar zo (17 h). Información: t. 932
655 227.
Ciència, tecnologia, religió i nova
espiritualitat. «Mes enllà de les

identitats, ancoratges espirituals i
postmodernitat. El paradigma d’Et -
 ty Hillesum», a càrrec de F. Gra -
né, director del Centre Edith Stein
i professor de la Facultat de Cièn -
cies de la Comunicació de la URL.
Dia 9 de març (18 hores), al Cen -
tre Pas sat ge (passatge Mercader,
13).

Equips de la Mare de Déu dels
sectors A-L, C y G-E de Barcelo -
na. «Aprenent a pregar amb les
ensenyances del pare Henri Caf -
fa rel». Dia 6 de març (18-19 h), a
la parròquia de la Mare de Déu
dels Àngels (c/ Balmes, 78). In for -
mació: t. 934 675 551 (dimarts i
dijous de 10 a 13 h). 
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repetidamente en su conciencia ante Dios.
No fue una decisión poco reflexionada.
Hombre intelectual, lúcido y de profunda
espiritualidad, no podía tomar de otra ma-
nera esta impor tante decisión para la
Iglesia.

El Papa Benedicto XVI nos ha explicado las
razones por las que ha renunciado a su minis-
terio. Las menciona dos veces en su breve in-
tervención. Ha llegado a la certeza de que,
debido a su edad avanzada, ya no tiene las
fuerzas para ejercer de manera adecuada el
ministerio petrino. Y nos dice también que pa-
ra gobernar la barca de san Pedro y anunciar
el Evangelio hoy en nuestro mundo se nece-
sita el vigor tanto del cuerpo como del espí-
ritu, que el Papa constata que le falta en los
últimos meses y reconoce su incapacidad pa-
ra ejercer bien el ministerio que le fue enco-
mendado.

Estas razones ponen claramente de relie-
ve la profunda espiritualidad del Santo Pa -

N uestro estimado Santo Padre Bene -
dicto XVI ha renunciado a su minis-
terio de obispo de Roma y sucesor

de san Pedro. Desde el 28 de febrero a
las 8 de la tarde, la Iglesia de Jesucristo
no tiene Papa, hay lo que llamamos sede
vacante. La Iglesia de Roma no tiene obis-
po y es preciso elegir un nuevo obispo de
Roma, que es también el sucesor de san
Pedro.

Hacía casi seiscientos años que los Papas
no renunciaban y la sede de Roma quedaba
vacante por la muer te del Santo Padre.
Benedicto XVI ha roto esta larga tradición a la
que estábamos acostumbrados y ha renun-
ciado. Para todos fue una sorpresa, algo iné-
dito.

El Papa Benedicto XVI dio esta importan-
te noticia el día 11 de febrero, festividad de
Nuestra Señora de Lourdes. Lo hizo con un
escrito breve, pero per fecto y en latín. Co -
menzó diciendo que lo había reflexionado

En espera de la fumata blanca
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dre y su gran amor a la Iglesia, a la que
siempre ha querido servir bien y de manera
adecuada. Este amor a la Iglesia le ha lleva-
do a la conclusión de que, si no podía conti-
nuar sir viéndola adecuadamente, como ya
había anunciado de alguna manera el año
2010, era necesario que renunciase y que
se pudiera elegir un nuevo Santo Padre.
Benedicto XVI no ha querido nunca servirse
de la Iglesia, sino servir a la Iglesia. Es un
gran testimonio para toda la Iglesia y para el
mundo.

Su renuncia manifiesta también la humil-
dad del Santo Padre, que reconoce —como
nos ha dicho— su incapacidad para ejercer
bien su ministerio. Una humildad que es el re-
conocimiento de la verdad.

Una vez más, hemos de agradecer a Be -
nedicto XVI este nuevo ejemplo que nos ha
dado.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

L’agenda més com -
pleta de la diòce-
si la tro  bareu al
web, o bé enfocant
el te lèfon mòbil en
aquest codi QR que
hi en  llaça directament.

Pquia. Mare de Déu dels Àngels.
(c/ Balmes, 78). Quaresma: Els
di vendres a les 20 h Viacrucis a
l’interior de l’església amb reflexió
i pregària per diferents intencions.
Els diumenges (19 h), Vespres i
reflexió. (T. 932 152 730).

◗ BREUS

Mil·lenari de Sant Adrià de Be -
sòs. El diumenge 3 de febrer el
cardenal Lluís Martínez Sis tach
presidí la celebració de l’eucaris-
tia a la parròquia de Sant Adrià de
Besòs com a cloenda dels actes
del mil·lenari de la població orga-
nitzats per l’Ajunta ment. En aca-
bar la missa es va fer aquesta fo-
tografia amb els preveres i els
membres de l’escolania.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

«Fes família: Creu i estima!» Set -
mana de la família, de l’1 al 10 de
març. Dilluns 4 de març (19 h), re -
pensar la societat en família: El
árbol de la vida, sessió de cinefò-
rum presentada per Sílvia Cóppu -
lo i comentada per Claustre Solé,
a l’Au ditori de Blanquerna (c/ Vall -
don  ze lla, 1-12). Dijous 7 de març
(20 h), pregària per a la família
i re flexions: «La força de la famí -
lia», «Una pastoral per als divor-
ciats», lectura del «Ma nifest de la
família» i concert de música coral,
a la parròquia Mare de Déu de la
Bonanova (pl. Bonanova, 12). Diu -
 menge 10 de març (19 h), missa
a la Catedral. Organitza: Dele ga -
ció de Pastoral Familiar. Infor ma ció:
t. 934 538 659, c/e: secreta ria@
pas toralfamiliarbcn.cat.

Conferències amb motiu de l’Any
de la Fe. «Crec en la santa Es glé -
sia catòlica», a càrrec de Mn. Jo -
sep Serra. Mes de març. Dia 7:
«El misteri de l’Església». Dia 14:
«L’Església és una, santa, catò -
lica i apostòlica». Dia 21 «Els fi-
dels del Crist. Jerarquia, laics, vi-

Un pessebre català al Vaticà

E l cardenal Tarcisio Ber -
to ne, secre tari d’Estat
del Vaticà, de  ma  nà al

cardenal Lluís Mar tí nez Sis -
tach un pessebre català per
posar-lo a les estances del Pa -
 lau Apos  tò lic amb motiu del
passat Nadal, amb altres pes -
sebres de tot el món. El car-
denal de Bar ce  lona n’hi envià

un fet a Catalu nya i amb signes d’aquí, en què els pastors són membres
d’una comunitat par roquial de nois i noies que porten vestits típics
catalans i els nois la barretina. És una obra del monjo de Solius Gilbert
Galceran, un gran pes sebrista, i del figu ris ta Lluís Carratalà. Segons ha
dit el cardenal Berto ne, Benet XVI va visitar les sales i es va quedar una
estona —com mostra la foto— davant del pessebre català, que li va
plaure molt. Al costat del pessebre hi havia la reproducció a escala del
pinacle d’una de les torres de la Sagrada Família, en record de la seva
visita.


