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«La pau és el futur»
«La guerra és una bogeria». Aques-
ta és la denúncia que va fer el papa 
Francesc quan visità, el passat mes 
de se tem bre, el cementiri de Foglia-
no di Redipuglia —on recordà i pregà 
per les víctimes de la Primera Guerra 
Mundial—, davant la «massacre inú-
til» d’aquella guerra que el papa Be-
net XV intentà parar sense poder-ho 
aconseguir.
  Fent memòria d’aquella Gran Guer-
ra, el papa Francesc aler tà que en 
l’ac  tualitat es pot parlar d’una Terce-
ra Guer ra Mundial que es desenvo-
lu  pa «per parts», amb les crueltats, 
abu sos i sofriments de què és vícti-
ma ben sovint la població civil més 
in de fensa.
  En aquest panorama fosc, voldria 
subratllar l’actualitat de l’anomenat 
es perit d’Assís, un esperit que la Co -
munitat de Sant’Egidio —fundada pel 
professor italià Andrea Riccardi— ha 
assumit i al qual dóna continuïtat. 
L’es  perit d’Assís té l’origen en el mis -
satge de sant Francesc —recordem- 
ho ara, que hem commemorat els vuit 
segles del seu pas per Catalunya com 
a pelegrí cap a Sant Jaume de Com-
pos tel·la—, i més recentment en la 
trobada interreligiosa de pregària per 
la pau que convocà a Assís el papa 
sant Joan Pau II l’any 1986. Aquell fou 
un esdeveniment que va tenir un gran 
ressò, perquè responia a un desig sen-

tit per molts homes i dones de bona 
voluntat de tot el món i de totes les 
creences. 
  La Comunitat de Sant’Egidio cele-
brà la darrera d’aquestes trobades 
anuals del 7 al 9 de setembre a la ciu-
tat d’Anvers, amb el títol de «La pau 
és el futur», tot recordant que es com-
pleixen els cent anys de l’inici de la 
Primera Guerra Mundial. En l’anome-
nat esperit d’Assís, homes i dones 
de diverses religions i cultures es tro-
ben els uns al costat dels altres, no 
els uns contra els altres, amb el con-
venciment que en el més pregon de 
ca da tradició religiosa hi ha un fo na -
ment per trobar-se i pregar junts per 
la pau.
  La pau no és fàcil però és possi-
ble. Per això, el beat Pau VI va iniciar la 
celebració de la Jornada Mundial de 
la Pau el dia primer d’any. Fran cesc, 
que elegí aquest nom recordant que 
el sant d’Assís fou un apòstol incan-
sable de la pau, ha escollit aquest 
lema per a la Jornada de la Pau del 
proper 1 de gener: «Mai més esclaus, 
sinó germans.»
  La pau és possible. El diàleg entre 
les religions, les cultures i les per so  -
nes és avui una necessitat per viure 
plegats —per conviure— en re gions 
i ciutats que cada vegada són més 
complexes i amb una compo si  ció èt-
nica i religiosa més plural. El diàleg i 

Una dona vestida de manera senzilla 
espera el final de l’horari d’atenció 
al públic a la porta secundària d’una 
gran superfície dedicada a l’alimen-
tació. Espera, amb altres persones, 
el moment que alguns treballadors 
trauran, amb les deixalles, una sèrie 
de productes que, per raons diver-
ses, són retirats de la venda al pú-
blic. Avui és una bona nit i la majoria 
d’aquests productes van a la bossa 

dels qui esperen, també a la de la do  -
na esmentada. Marxa contenta. Tot 
d’un plegat, però, es gira i torna en re  re. 
A la porta principal recullen aliments 
els joves d’una parròquia. S’a propa a 
un d’ells i li dóna un dels pro ductes 
de la seva bossa tot dient-li: «Pels 
que encara estan pitjor que la meva 
família i jo». No entrem en la dis qui si-
ció de si el producte estava caducat o 
a punt de caducar i que dem- nos amb 

el gest. La dona ha do nat d’allò que 
necessita. Quan ja se n’anava cap a 
casa, ha recordat el proïsme, ha tor-
nat enrere, ha estimat i ha marxat 
con tenta.
  El fet de compartir de la primera 
comunitat és una exigència de frater-
nitat humana i cristiana. L’ajuda de 
tots envers els més necessitats en 
els moments difícils —els actuals prou 
ho són— és un signe de germanor, 
de treballar per un ordre social més 
just. Compartir els béns de la creació 
és voluntat del Creador. «Qui tingui 
dos vestits, que en doni un al qui no 
en té, i qui tingui menjar, que també el 
comparteixi» (Lc 3,11). Tenir present 
que els béns dels quals disposo són 
béns que administro, que no són no-
més pel propi profit i que, a més, no 

poden ser l’únic objectiu de la nostra 
actuació. Hem de posar en joc els nos-
tres talents, però mai no es pot obli-
dar els altres a l’hora de recollir els 
guanys... «[...] i així pugui donar al qui 
passa necessitat» (Ef 4,28).
  Temps de Nadal, ben aviat cap 
d’any i després la festa dels Reis. 
Ca  dascú, des de la seva situació i 
pos   sibilitats, sap el que ha gastat o 
gastarà aquestes festes. Molt proba-
ble ment ben gastat, ben pensada la 
des pesa. Res, però, ens eximeix de 
pensar en els altres i veure què con-
vé compartir. La fe comporta, tam-
bé, aquestes exigències. Com aque-
lla do na, sempre som a temps de 
tornar en rere i compartir. Encara més, 
sempre som a temps de donar... i 
donar-nos.

Exigències de la fe

la trobada interpersonal cal que es 
converteixin en una pràctica dià ria, 
en una forma habitual de vi da, en una 
cul tura de la convivència en la plura-
li   tat. Així s’ha dit de ma nera ben cla-
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29.  Dilluns (lit. hores 1a set m.) 
[1Jn 2,3-11 / Sl 95 / Lc 2,22-
35]. Sant Tomàs Becket (1118-
1170), bisbe de Canterbury i mr.; 
sant David (s. XI-X aC), rei de Ju-
dà i d’Israel, i profeta, con que  ri-
dor de Sió.

30.  Dimarts [1Jn 2,12-17 / 
Sl 95 / Lc 2,36-40]. Sant Man-
suet, mr.; sant Rainer, bisbe; 
santa Anísia, mr.; sant Fèlix I, 
papa (269-274) i mr.

31.  Dimecres [1Jn 2,18-
21 / Sl 95 / Jn 1,1-18]. Sant Sil-
vestre I, papa (romà, 314-335) 
i mr. Santa Coloma, vg. i mr.; 
santa Melània la Jove. 

1.  † Dijous [Nm 6,22-27 / 
Sl 66 / Ga 4,4-7 / Lc 2,16-21]. 
Capvuitada de Nadal: santa Ma-
ria, Mare de Déu. Imposició del 
Nom de Jesús, també Emma-
nuel o Manuel (Manel). Mare de 
Déu de Begoña. Sant Concor-
di, prev. i mr. 

2.  Divendres [1Jn 2,22-28 / Sl 
97 / Jn 1,19-28]. Sant Basi li el 
Gran (330-379), bisbe de Cesa-
rea de la Capadòcia, i sant Gre-
gori Nacianzè (330-390), bis-
be de Constantinoble, doctors 
de l’Església. Mare de Déu, Au-
xi li dels cristians; commemora-
ció de la vinguda de la mare de 
Déu a Saragossa; sant Maca-
ri, abat; sant Isidor d’Antioquia, 
bisbe i mr.; sant Adelard (753-
826), abat, cosí de Carlemany; 
santa Emma, vg.

3.  Dissabte [1Jn 2,29–3,6 / 
Sl 97 / Jn 1,29-34]. Sant An-
ter, papa (grec, 235-236) i mr.; 
santa Genoveva (s. V), vg., pa-
trona de París; sant Fulgenci, 
bisbe (agustinià); sant Daniel, 
mr.; sant Atanasi (o Tannari), mr.; 
sant Josep-Maria Thomasi, prev. 
teatí, cardenal; beat Alan de Sol-
miniac, bisbe.

4.  † Diumenge vinent, II des-
prés de Nadal (lit. hores: 2a 
setm.) [Sir 24,1-4.12-16 / Sl 
147 / Ef 1,3-6.15-18 / Jn 1,1-18 
(o més breu: Jn 1,1-5. 9-14)]. 
Sant Rigober t, bisbe; sant 
Odi ló, abat de Cluny (†1048); 
santa Isabel-Anna Seton, rel. 
paüla, dels Estats Units; bea-
ta Àngela de Fo-
ligno, rel. terciària 
franciscana; san-
ta Ge noveva Tor-
res, vg.

FELICIANA MERINO

ENTREVISTA LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

Una dona com 
un temple

La doctora en filosofia del dret Felicia-
na Merino, especialista en la figura 
de la filòsofa jueva Edith Stein, diri-
geix el Centre d’Estudis de la Dona 
Ma  ryam, de Granada. Recentment, ha 
publicat amb Marcelo López —el seu 
marit— Francisco, el Papa manso, 
una biografia completa sobre la vida 
i el pensament de l’actual pontífex.

Per què neix i quins són els objectius 
del Centre Maryam?
Respon a l’exigència d’una reflexió so -
bre la dona en la societat actual des 
de la tradició catòlica i oberta a les 
apor tacions de qualsevol altra tradi-
ció o ciència contemporània. Pretén 
ser una ajuda eficaç per a les dones 
en tots els aspectes de la seva vida: 
laboral, familiar, de desenvolupament 
interior..., sense pretensions ideolò-
giques.

Edith Stein és una dona de referèn-
cia per a vostè. Què li aporta el seu 
testimoni?
És una dona com un temple. Una bus -
cadora incansable de la veritat que va 
descobrir en la fe la resposta que era 
més fidel al seu desig de trobar el sig  -
nificat del món i de l’home mateix. Va 
donar testimoni de fidelitat a la seva 
condició femenina i a la seva huma ni-
tat, fins i tot davant el terror de l’holo-
caust nazi. Quan Joan Pau II la va de -
clarar copatrona d’Europa crec que va 
voler que ens fixéssim en el seu com -
promís amb la veritat com a dona i 
com a catòlica.

Què destaca del papa Francesc?
Quan el vaig conèixer vaig quedar cap-
tivada pel compromís que sempre va 
mantenir amb els més necessitats i 
amb els perseguits per la dictadura mi-
litar argentina. Va salvar moltes vides 
i es va enfrontar a les màfies del trà-
fic de persones amb finalitats d’explo-
tació laboral o sexual.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

San Francisco 
de Asís y el belén
JOSEP OTÓN La mística de la Palabra, Editorial Sal Terrae 
 del Grupo de Comunicación Loyola

En la época de san Francisco de Asís 
pugnaban los que querían una espiri-
tualidad libre de los lastres materia-
les y los que defendían una religión 
alineada con los poderosos. En este 
contexto, Francisco introduce la prác-
tica del belén. Esta costumbre nos re-
cuerda que Dios se ha hecho carne y, 
a la vez, que no se revela en el po der 
humano sino en la pobreza.
  Quisiéramos ver nacer a un Mesías 
victorioso, capaz de batirse en due-
lo con nuestros adversarios. Sin em-
bargo, la estrella nos conduce a un 

pesebre, a un establo en las afueras 
de cualquier parte.
  Ante la pequeñez del Hijo de Dios se 
cierran las puertas de las posadas, 
pero se abren las del corazón de unos 
pas tores. Se abren los ojos de unos Ma -
gos venidos de lejos, pero se cierra la 
magnanimidad de un rey convertido en 
un tirano sanguinario.
  El Evangelio es el anuncio de una 
vi da nueva que está naciendo en Be-
lén de Judá (Is 43,19), pero también 
en to do aquel que se deja habitar por 
la Palabra.

« Los santos 
inocentes»

Es una mujer joven. Se llama Sholi. 
Atiende y cuida a personas mayores 
de una residencia. Hay algunos ancia-
nos enfermos que a veces pierden la 
memoria y viven desorientados. 
  Ella me cuenta de un anciano: 
  —«Le trato como si fuera algo mío. 
Está ido mentalmente, pero lo hago 
como si fuera mi abuelo. Hay días en 
que después de darle la comida en la 
boca, con todo el cariño y ternura de 
que soy capaz… —no se si recobra 
la lucidez—, me besa la mano como 
signo de agradecimien to. Al entrar ca-
da mañana me digo: «Esta es mi ca-
sa. Vas a trabajar con amor.» 
  Péguy decía: «Los santos inocentes. 
Yo les amo. Y esto basta. Tal es la je-
rarquía de mi gracia.» 

  Recuerdo que Mons. Ancel, obispo 
auxiliar de Lyon, el obispo de los sa-
cerdotes obreros que vivió durante 
años en un asilo de ancianos, como 
uno más de los allí recogidos, afirma-
ba: 
  —«Cuando se habla o se quiere ha-
blar de Dios, no basta con aludir a su 
amor. Hay que testimoniar, también, 
su gran ternura.»
  M. Teresa de Calcuta hizo una lla-
mada para trabajar en favor de los que 
están solos. 
  Dijo: 
  —«Hoy la enfermedad mortal no es 
el cáncer, la lepra, la tuberculosis o el 
sida, sino la sensación de ser margi-
nado, de no ser bien tratado y de no 
ser amado.»

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

  

Visiteu el pessebre de la 
Catedral situat al claustre!
El podeu visitar, fins al 2 de febrer, en els 
horaris següents: 

Dies feiners: de 9 a 12.15 h i de 17.15 
a 18.45 h / Diumenges i festius: de 9 a 
12.45 h, i de 17.15 a 19.45 h
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Lectura del libro del Génesis (Gn 15,1-6;21,1-3)

En aquellos días, Abrahán recibió en una visión la 
palabra del Señor: 
  «No temas, Abrahán, yo soy tu escudo, y tu pa-
ga será abundante.» 
  Abrahán contestó: 
  «Señor, ¿de qué me sirven tus dones, si soy es-
téril, y Eliezer de Damasco será el amo de mi ca-
sa?» Y añadió: «No me has dado hijos, y un cria-
do de casa me heredará.» 
  La palabra del Señor le respondió: 
  «No te heredará ese, sino uno salido de tus en-
trañas.» Y el Señor lo sacó afuera y le dijo: «Mira 
al cielo; cuenta las estrellas, si puedes.» Y aña-
dió: «Así será tu descendencia.» 
  Abrahán creyó al Señor, y se le contó en su ha -
ber. El Señor se fi j ó en Sara, como lo había di-
cho; el Señor cumplió a Sara lo que le había pro  -
me ti do. 
  Ella concibió y dio a luz un hijo a Abrahán, ya vie-
jo, en el tiempo que había dicho. Abrahán llamó 
al hijo que le había nacido, que le había dado Sa-
ra, Isaac.

Salmo responsorial (104)

R. El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alian -
za eternamente.

Dad gracias al Señor, invocad su nombre, / dad 
a conocer sus hazañas a los pueblos. / Cantadle 
al son de instrumentos, / hablad de sus mara vi-
llas. R.

Glorias de su nombre santo, / que se alegren los 
que buscan al Señor. / Recurrid al Señor y a su po-
der, / buscad continuamente su rostro. R.

Recordad las maravillas que hizo, / sus prodigios, 
las sentencias de su boca. / ¡Estirpe de Abrahán, 
su siervo; / hijos de Jacob, su elegido! R.

Se acuerda de su alianza eternamente, / de la pa -
labra dada, por mil generaciones; / de la alian-
za sellada con Abrahán, / del juramento hecho a 
Isaac. R.

Lectura de la carta a los Hebreos 
(Hb 11,8.11-12.17-19)

Hermanos: 
  Por fe, obedeció Abrahán a la llamada y salió ha-
cia la tierra que iba a recibir en heredad. 
  Salió sin saber adónde iba. Por fe, también Sa-
ra, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuer-
za para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe 
al que se lo prometía. Y así, de uno solo y, en es-
te aspecto, ya extinguido, nacieron hijos numero-
sos como las estrellas del cielo y como la arena 
in contable de las playas. 
  Por fe, Abrahán, puesto a prueba, ofreció a Isaac; 
y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario 
de la promesa, del cual le había dicho Dios: «Isaac 
continuará tu descendencia.» 
  Pero Abrahán pensó que Dios tiene poder hasta 
para resucitar muertos. Y así, recobró a Isaac co-
mo figura del futuro.

  Lectura del santo evangelio según 
san Lucas (Lc 2,22-40) (Versión abreviada)

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la 
ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Je-
rusalén, para presentarlo al Señor. 
  Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la 
ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad 
de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndo-
se, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios 
lo acompañaba.

LA�SAGRADA�FAMÍLIA

Lectura del llibre del Gènesi (Gn 15,1-6;21,1-3)

En aquells dies, el Senyor va fer sentir la seva pa-
raula a Abraham en una visió i li digué: «No tinguis 
por, Abraham: jo sóc el teu protector. La teva re-
compensa serà molt gran». Abraham li respongué: 
«Senyor, Déu meu, què em donareu? Jo me’n vaig 
sense fills, i l’hereu de casa haurà de ser Elièzer 
de Damasc». Abraham afegí: «No m’heu donat des-
cendència i el meu hereu haurà de ser un dels meus 
servidors». Llavors el Senyor li va fer sentir la se-
va paraula i li digué: «No serà pas aquest el teu 
hereu: serà el fill que naixerà de tu». Després el 
Senyor el va fer sortir a fora i li va dir: «Mira el cel i 
po sa’t a comptar les estrelles, a veure si les pots 
comptar; doncs, així serà la teva descendència.»
  Abraham cregué en el Senyor i el Senyor ho tin-
gué en compte per donar-li una justa recompensa.
  El Senyor visità Sara tal com havia dit, i va com-
plir en ella allò que havia promès. Sara va concebre 
i va donar un fill a Abraham a les seves velleses, 
just al temps que Déu li havia predit. Abraham va 
posar el nom d’Isahac al fill que li havia nascut, que 
Sara li havia infantat.

Salm responsorial (104)

R. El Senyor, el nostre Déu, recorda sempre l’alian-
ça.

Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom, / feu co-
nèi xer entre els pobles les seves gestes. / Dedi-
queu-li càntics, acompanyeu-los amb cítares, / feu 
l’elogi de les seves meravelles. R.

Glorieu-vos del seu nom sagrat, / alegreu-vos els 
qui busqueu el Senyor. / Penseu en el Senyor i en el 
seu poder, / busqueu sempre la seva presència. R.

Recordeu les meravelles que ell obrà, / els seus 
prodigis i les seves decisions. / Descendents d’A -
braham, el seu servent, / fills de Jacob, el seu ele-
git. R.

Recorda sempre l’aliança, / la promesa feta per 
milers de generacions, / l’aliança pactada amb 
Abraham, / el jurament fet a Isahac. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus 
(He 11,8.11-12.17-19)

Germans, gràcies a la fe, Abraham, quan Déu el cri-
dà, obeí a la invitació d’anar-se’n a la terra que ha-
via de posseir en herència. Sortí del seu país sen se 
saber on aniria. Gràcies a la fe, igual que Sara, que 
era estèril, Abraham obtingué la capacitat de fundar 
un llinatge, tot i la seva edat avançada; i és que va 
creure en la fidelitat de Déu que li ho havia promès. 
Per això d’un sol home, ja caduc, en nasqué una des-
cendència tan nombrosa com les estrelles del cel 
i com els grans de sorra de les platges de la mar.
  Gràcies a la fe, Abraham, posat a prova, oferí el 
seu fill Isahac. I era el seu fill únic que oferia, el que 
havia rebut les promeses. Déu havia dit d’ell: Per 
Isahac tindràs la descendència que portarà el teu 
nom. Però Abraham confiava que Déu seria prou 
poderós per ressuscitar un mort. Per això recobrà 
el seu fill, com una prefiguració d’aquesta veritat.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 2,22-40) (Versió abreujada)

Passats els dies que manava la Llei de Moisès re-
ferent a la purificació, els pares de Jesús el porta-
ren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor.
  I quan hagueren complert tot el que ordenava 
la Llei del Senyor, se’n tornaren a Galilea, al seu po-
ble de Natzaret. 
  El noi creixia i es feia fort, era entenimentat i 
Déu li havia donat el seu favor.

Per a la família d’avui, pare, mare i fills, què pot 
sig nificar la Sagrada Família de Natzaret, Jesús, 
Jo sep i Maria? L’Església i el món d’avui es de -
ma nen, avui més que mai, quin és el pla de Déu 
sobre la família. El Sínode sobre la família ha fet 
emergir alguns grans valors que manifesten la pre-
sència de Déu com el creixement de la llibertat i 
de la responsabilitat en la paternitat i en l’e du ca  ció, 
la igualtat de drets entre home i dona, l’o ber tura 
al diàleg amb la gran i tan variada família huma-
na... Però també es constaten molts fra  cassos en 
l’amor, la degradació de la sexua li tat, la visió he-
donista de la vida que porta a l’a fe bli ment i fins 
i tot al trencament de les rela cions i dels lligams 
familiars i a molt de sofriment. Pe rò la família de 
debò és un lloc on s’experimenta l’a mor i el per-
dó: és escola de generositat, de compartir, de 
res  ponsabilitat que fa superar l’individualisme.
  Diu el papa Francesc: «Una casa per cada famí-
lia. No hem d’oblidar mai que Jesús nasqué en 
una establia perquè a l’hostal no hi havia lloc, que 
la seva família va haver d’abandonar la pròpia 
ca sa i fugir a l’Egipte perseguida per Herodes.» 
Avui en són tantes, de famílies sense casa, per-
què no l’han tinguda mai o perquè l’han perdu-
da per diversos motius. Família i casa van de bra-
cet! Però un sostre, perquè sigui una casa, ha 
de tenir també una dimensió comunitària: el bar-
ri. I és precisament en el barri on es comença a 
construir aquesta gran família de la humanitat, 
a partir d’això que és més immediat, des de la 
convivència amb el veïnat. Avui vivim en immen-
ses ciutats que es mostren modernes, i es nega 
una casa a milers dels nostres veïns  i germans, 
fins i tot infants, als quals s’anomena elegant-
ment persones sense residència fixa. Jesús, Jo-
sep i Maria van experimentar el desnonament a 
Betlem. Simeó, al temple de Jerusalem, profetit-
za que l’ombra de la creu ja plana per la vida de 
Jesús i el cor de Maria. Jesús passarà la major 
part de la vida a Natzaret, on aprendrà a parlar, 
a caminar, a pregar, a treballar.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

La família, 
petita Església
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AGENDA�

Actes i 
conferències
Vetlla de Cap d’Any. Dimecres 31 
des. (22.30 h), vetlla de pregària al 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
(c/ Anglí, 55). Informació: www.bene-
dictinessantperepuelles.cat

Vigília jubilar de Cap d’Any. La nit 
del 31 de desembre a l’1 de gener 
ANFE Barcelona compleix 75 anys. 
A les 11 de la nit, hora d’adoració al 
Santíssim Sagrament i de pregària. 
A les 12 h, Te Deum i Eucaristia S’aca-
barà amb cant de Nadales, dolços i 
brindis. A l’església del Santíssim Sa-
grament de l’Adoració Nocturna Fe-
menina de Barcelona (c/ Aragó, 268).

Cursos
Dansa, cos i espiritualitat. Una pe-
dagogia per integrar, amb Victòria 
Hernández. Dies 9 a 11 de gener, a la 
Cova de Manresa (Camí de la Cova, 
s/n). Informació: t. 938 720 422, 
a/e: info@covamanresa.cat

Distinció
Mn. Francesc Lladós, Medalla d’Ho-
nor de Barcelona. Entre les perso-
nes a les quals ha estat atorgada la 
Medalla d’Honor de Barcelona aquest 

   

«La guerra es una locura». Esta es 
la denuncia que hizo el papa Fran-
cisco cuando visitó, el pasado sep-
tiembre, el cementerio de Fogliano 
di Redipuglia —donde recordó y 
oró por las víctimas de la Primera 
Guerra Mundial—, ante la «masa-
cre inútil» de aquella guerra que el 
papa Benedicto XV intentó parar 
sin poderlo conseguir. 
  Haciendo memoria de aquella 
Gran Guerra, el papa Francisco aler-
tó que en la actualidad se puede 
hablar de una Tercera Guerra Mun-
dial que se desarrolla «por partes», 
con las crueldades, abusos y sufri-
mientos que sufre con frecuencia la 
población civil más indefensa. 

  En este panorama oscuro, quisie-
ra subrayar la actualidad del llama-
do espíritu de Asís, un espíritu que 
la Comunidad de Sant’Egidio —fun-
dada por el profesor italiano Andrea 
Riccardi— ha asumido y al que da 
continuidad. El espíritu de Asís tie-
ne su origen en el mensaje de san 
Francisco —recordémoslo ahora, 
que hemos conmemorado los ocho 
siglos de su paso por Cataluña co-
mo peregrino hacia Santia go de 
Com postela—, y más recientemen-
te en el encuentro inte rreligioso 
de oración por la paz que convocó 
en Asís el papa san Juan Pablo II en 
1986. Ese fue un evento que tuvo 
un gran eco, porque respondía a un 

deseo sentido por muchos hom-
bres y mujeres de buena voluntad 
de todo el mundo y de todas las 
creencias. 
  La Comunidad de Sant’Egidio ce-
lebró el último de estos encuen-
tros anuales del 7 al 9 de septiem-
bre en la ciudad de Amberes, con 
el tí tulo de «La paz es el futuro», re -
cor dando que se cumplen los cien 
años del inicio de la Primera Gue-
rra Mundial. 
  En el llamado espíritu de Asís, 
hombres y mujeres de diversas re-
ligiones y culturas se encuentran 
los unos junto a los otros, no los 
unos contra los otros, con el con-
vencimiento de que en lo más pro-
fundo de cada tradición religiosa 
hay un fundamento para encontrar-
se y orar juntos por la paz. 
  La paz no es fácil pero es posi-
ble. Por ello, el beato Pablo VI ini-
ció la celebración de la Jornada 
Mundial de la Paz el día primero 
de año. Francisco, que eligió es-

te nombre recordando que el san-
to de Asís fue un apóstol incansa-
ble de la paz, ha escogido este le-
ma para la Jornada de la Paz del 
próximo 1 de enero: «Nunca más 
esclavos, sino hermanos.» 
  La paz es posible. El diálogo en-
tre las religiones, las culturas y 
las personas es hoy una necesi-
dad para vivir juntos —para convi-
vir en regiones y ciudades que ca-
da vez son más complejas y con 
una composición étnica y religiosa 
más plural. 
  El diálogo y el encuentro inter-
personal es necesario que se con-
viertan en una práctica diaria, en 
una forma habitual de vida, en una 
cultura de la convivencia en la plu-
ralidad. Así se ha dicho de manera 
muy clara en el Congreso de Pas-
toral de las Grandes 
Ciudades que hemos 
celebrado en Barcelo-
na durante el año que 
ahora termina.

«La paz es el futuro»
PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH

Cardenal arzobispo de Barcelona

any hi ha el sacerdot de la nostra diò-
cesi, Mn. Francesc Lladós Pastallé 
(Sant Feliu de Llobregat, 1929), que 
va viure la seva infantesa a Tiana. 
Aquest guardó se li ha concedit per 
la seva gran obra pastoral i social al 
barri de la Teixonera, com a rector de 
la parròquia de Sant Cebrià, al distric-
te d’Horta-Guinardó. Entre les institu-
cions guardonades hi ha també el col-
legi dels salesians de Rocafort, que 
compleix 124 anys.

Llibres
Una reflexió so-
bre els diaques a 
les diòcesis ca-
talanes. Un dia  -
ca per ma   nent de 
ca sa nostra, Mn. 
Aureli Ortín May-
nou, ha pu bli  cat 
aquest llibre ti tu-
lat La renovació 
del ministeri diaconal en el 50è ani-
versari del Conci li Vaticà II. La se va 
recepció en les diò cesis ca ta la  nes. 
Es criu el prò leg el cardenal Lluís Mar  -
tí  nez Sistach. Un llibre que ens in tro-
dueix en la realitat actual i les perspec-
tives de fu tur dels diaques per ma nents. 
Editat pel CPL de Barcelona, 142 pà-
gines.

La filosofia com a cura de l’ànima i 
cura del món, de Francesc Torral-
ba. Aquest llibre de 200 pàgines, edi-
tat per la Reial Acadèmia de Doctors, 
re cull el discurs d’ingrés en aques-
ta Reial Acadèmia del Dr. Francesc 

Torral ba i Rose-
lló, ben conegut 
en els nostres 
ambients cris-
tians. També in-
clou el text del 
discurs de con-
testació del pro-
fessor David Jou i 
Mirabent, doctor 

en Física i membre d’aquesta ma teixa 
institució. L’acte d’ingrés, molt solem-
ne i molt concorregut, es va ce lebrar 
el dijous 4 des. a l’au la magna del 
Seminari Conciliar de Bar celona. En-
tre els assistents hi ha-
via el cardenal Martí nez 
Sistach i l’arquebis be-
bisbe d’Urgell, Mons. 
Joan-Enric Vives.

  

LA SAGRADA FAMILIA: «Y por encima de todo esto, el amor, que 
es el ceñidor de la unidad consumada»

CINE�ESPIRITUAL PEIO SÁNCHEZ

Este clásico de la historia del cine nos remite a va-
lorar la familia en el contexto de la fiesta de Navi dad. 
Revisitaremos la vida de George Bailey, un hombre 
que ha vivido sacrificándose por los otros, y de su 

esposa Mary que le acompaña en un momento de importante crisis don-
de su vida se hunde. El cielo vendrá en su ayuda enviando a un ángel de 
segunda pendiente de ganarse sus alas, Clarence, al que el protagonis-
ta salvará del río. El ángel le ayudará a reencontrar el sentido de su vida 
y así descubrirá el reconocimiento de todos.

Para reflexionar y dialogar:

•  Esta es la película que más ponen las televisiones de todo el mundo 
por Navidad. ¿Por qué crees que la acción de la película se sitúa el día 
de Navidad?

•  Dentro de los trazos un poco exagerados del personaje de George (Ja-
mes Stewart). ¿Crees que es un tonto o alguien valioso para su co mu -
nidad?

•  ¿Qué papel tiene la familia en la peripecia de George? ¿Cómo ves tu com-
promiso en la construcción de la familia en clave cristiana?

(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos aunque difí-
cilmente comprensible para menores de 7 años)

¡Qué bello es vivir! 
Director: Frank Capra. Año: 1946


