
PARAULA I VIDA

ANY LXXII � 14 DE MARÇ DE 2010 � NÚM. 11

Carta als diocesans sobre
la visita del Sant Pare

Amb data 6 de març de 2010, el Sr. Cardenal ha dirigit aquesta carta
a tots els diocesans

Benvolguts diocesans,

Des de fa uns dies tots coneixem aquesta bona notícia: el Papa
Benet XVI visitarà Barcelona el diumenge dia 7 de novembre d’a-
quest any per presidir la consagració del Temple de la Sagrada

Família. Aquesta notícia omple el nostre cor de goig i esperem amb
il·lusió aquest gran esdeveniment.

El Papa ha acceptat amb benvolença, generositat i sol·licitud apostò-
lica la invitació que li vaig fer, i manifesta una vegada més el seu afec-
te a la nostra arxidiòcesi i ciutat de Barcelona, a Catalunya i a tota Es-
panya. 

Tots els diocesans ens unim per expressar el nostre agraïment
sincer i cordial al Papa Benet XVI per la seva visita. El nostre agraïment

l’hem de manifestar amb el nos-
tre afecte al Sant Pare i amb la
nostra pregària constant pel
seu ministeri de Successor de
l’apòstol Pere al servei de tota
l’Església.

La visita del Sant Pare confir-
marà la nostra fe, enfor tirà la
nostra esperança i esperonarà
la nostra caritat. La seva presèn-
cia i el seu magisteri enriquiran
la nostra vida cristiana de fideli-
tat i amor a Déu i a l’Església.
Aquesta visita apostòlica de Be-
net XVI serà per a tots nosaltres
un autèntic do de Déu.

Consagrant el Temple de la Sagrada Família, el Papa posa en relleu
la importància que té el matrimoni i la família per al bé de les perso-
nes, de l’Església i de la societat i la necessitat de defensar i ajudar
les famílies i la vida. I alhora la seva presència en aquest monument
religiós, patrimoni de la humanitat, manifesta el valor que el Sant Pare
dóna a l’art i a la bellesa, ja que, com ens diu, «la bellesa pot conver-
tir-se en un camí cap al transcendent, cap al misteri últim, cap a Déu». 

Ens hem de preparar espiritualment per rebre el Sant Pare, que ve
en nom del Senyor, el Bisbe de Roma que presideix en la caritat
totes les Esglésies, el successor de l’apòstol Pere al servei de

l’Església de Jesucrist estesa d’Orient a Occident. Ho hem de fer
amb la pregària, amb el coneixement més aprofundit del ministeri del
Sant Pare, la seva valoració i l’agraïment a Déu per haver-nos donat
aquest do, amb el compliment més generós i acurat dels nostres com-
promisos cristians en l’Església i en la societat, amb el treball de l’a-
plicació del nostre Pla Pastoral diocesà i amb la nostra solidaritat en-
vers els pobres i necessitats.

Demano a totes les parròquies, comunitats religioses, moviments,
associacions, escoles i institucions d’Església que treballin des d’a-
ra en la preparació i realització de la visita apostòlica que el Papa Be-
net XVI farà a la nostra arxidiòcesi i ciutat de Barcelona, per tal que
sigui molt profitosa i fecunda per a la nostra santedat, que és la prime-
ra i fonamental vocació de tots els batejats, i per oferir al Papa un aco-
lliment filial, devot i entusiasta. Posem-ho a les mans de la Mare de
Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. A tots us agraeixo la vostra
col·laboració.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Afavorim l’encontre

Sovint preguem perquè el Senyor
susciti vocacions entre els joves.
Potser també ens hauríem de

preguntar quines són les condicions
que afavoreixen la vocació al sacerdo-
ci. Un seminarista escriu: «Sóc aquí
perquè un dia mirant el Crucificat vaig
veure l’expressió més ferma i transpa-
rent de l’Amor encarnat; perquè he cre-
gut que aquest Amor manifestat en Je-
sucrist és Déu i que Déu és aquest
Amor. Sí, un Déu viu que es desviu per
donar vida. Per a mi, la frase de Sant
Pau “La meva vida terrenal, la visc grà-
cies a la fe en el Fill de Déu, que em va
estimar i es va entregar ell mateix per
mi” (Ga 2,20), es la raó més profunda
de la meva vida i de la meva vocació.

»La mare m’ensenyà a parlar amb
Déu, a pregar. En l’adolescència, pre-
parant-me per a la confirmació, vaig
trobar-me, a la parròquia, amb un sa-
cerdot que em mostrà un Jesús adult
que convidava al seguiment i al com-
promís. El seu testimoni em qüestionà
si jo no havia de ser com ell, i el testi-
moni d’un amic, que entrà al seminari
dos anys abans que jo, m’il·luminà un
camí possible.

»En els anys de formació he après a
ser sacerdot amb els companys i for-
madors que m’han ajudat a créixer. Vull

continuar aquesta història per sempre,
perquè aquesta és la meva barca, l’Es-
glésia, i vull seguir remant, encara que
a estones faci aigües o que de vega-
des ens costi de trobar el rumb enmig
de la tempesta. I ho faig esperant que
d’altres s’animin també a seguir aques-
ta mateixa aventura».

Resseguint aquestes paraules, un
seguit d’elements marquen un itinerari
vital, raó de la resposta a la crida. Un
entorn familiar —podria haver estat l’es-
cola, el grup, el moviment…— que es-
devé fogar de la vocació, que prepara
per escoltar Déu, per sentir la crida al
seguiment; que apropa a Déu, a la fe,
al diàleg mitjançant la pregària senzilla
i confiada. La mediació dels altres que
interpel·len amb la seva vida i esdeve-
nen testimonis del seguiment de Jesús.
Un temps intens de seguiment i de dis-
cerniment —recessos, catequesi, sa-
graments, servei, pregària…—, mo-
ments de proximitat, d’encontre personal
amb el Crist, de sentir-se seduït per Ell. 

Finalment, una interpel·lació a ca-
dascun de nosaltres a ser fita i com-
pany en aquest itinerari, a ser condició
que afavoreix l’encontre, a ser altaveu
de la crida del Senyor. A sentir-se, en de-
finitiva, Església. 

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Pròxima beatificació del pare Josep Tous
◗◗ En una conferència de premsa celebrada al Palau Episcopal el passat 17 de
febrer, presidida pel Sr. Cardenal arquebisbe Lluís Martínez Sistach, es va infor-
mar de la propera beatificació del P. Josep Tous Soler, caputxí i sacerdot diocesà
de Barcelona. L’acte tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar el diumen-
ge 25 d’abril (10.30 h) i serà presidida pel cardenal Tarcisio Bertone, secretari
d’Estat del Vaticà. Amb el cardenal varen informar la superiora i la secretària ge-
neral de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Belkis Roman i Eu-
làlia Surroca, respectivament; els historiadors Dr. Ernest Zaragoza i P. Valentí
Serra; i el secretari general de l’Arquebisbat, Mn. Sergi Gordo. El cardenal tam-
bé informà que el Sant Pare ha acollit amb benvolença la invitació que li ha
presentat de presidir aquest any la dedicació del temple de la Sagrada Família,

tot i que encara no hi ha confirmació oficial del viatge.

Trobada de voluntaris 
que treballen pel Quart món

◗◗ El dissabte 20 de març (9.30-17.30 h), el Secretariat
de marginació organitza una trobada per a voluntaris que
treballen pel Quart món i en l’exclusió social, a les Te-
resianes de Ganduxer. Hi haurà una conferència de Mn.
Josep M. Fisa sobre l’espiritualitat del voluntari al Quart
món, una taula rodona sobre diferents experiències, la
presentació del fulletó «Testimonis entre els pobres» dedi-

cat al G. Joan Lluís Casanovas i al P. Josep M. Pañella, a càrrec de Victòria
Molins. Les institucions podran explicar el seus objectius. Hi ha la possi-
bilitat de quedar-se a dinar i visitar l’edifici de Gaudí. L’acte acabarà amb
un cinefòrum sobre The Visitor. Informació: tel. 933 176 397 (matins).

El cardenal Martínez Sistach en la roda de
premsa del 3 de març, comunicant la visi-
ta del Sant Pare. L’acompanya Mn. Sergi
Gordo, secretari general i canceller de

l’Arquebisbat



La litúrgia d’aquest quart diumenge de
Quaresma és un cant a la reconciliació
entre Déu i l’home. La paràbola del fill

pròdig o, encara millor, del pare misericor-
diós, és un exemple paradigmàtic, irrepetible
on tots ens podem reconèixer. Organitzada
en tres escenes que ara presentarem, aques-
ta paràbola ens ensenya que la reconcilia-
ció és a la vegada un passat que s’abando-
na i un futur que s’obre a l’esperança. 

La primera escena funciona com una me-
na d’introducció al veritable drama del fill
pròdig. Amb ploma àgil i sense estalviar-nos
detalls, Lluc descriu la repartició de l’herèn-
cia, la partença del jove i la seva vida dis-
soluta que el deixa totalment arruïnat. El clí-

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 4a setm.):
Is 65,17-21 / Sl 29 / Jn 4,43-54
�� dimarts: Ez 47,1-9.12 / Sl 45 /
Jn 5,1-16 �� dimecres: Is 49,8-15 /
Sl 144 / Jn 5,17-30 �� dijous: Ex
32,7-14 / Sl 105 / Jn 5,31-47 di-
vendres: 2Sa 7,4-5a.12-14a.16 /
Sl 88 / Rm 4,13.16-18.22 / Mt
1,16.18-21.24a (o bé: Lc 2,41-
51a) �� dissabte: Jr 11,18-20 / Sl
7 / Jn 7,40-53 �� diumenge vinent,
V de Quaresma (lit. hores: 1a
setm.): Is 43,16-21 / Sl 125 / Fl
3,8-14 / Jn 8,1-11.

◗◗ Lectura del llibre de Josuè (Js 5,9a.10-12)

En aquells dies, el Senyor digué a Josuè: «Avui us he alliberat de la ignomínia
d’Egipte.» Llavors els israelites acamparen a Galgala, a la plana de Jericó, i van cele-
brar-hi la festa de Pasqua, al vespre del dia catorze del mes. L’endemà de la Pasqua,
des del matí, menjaren productes del país, pa sense llevat i gra torrat. Des d’aquell
dia, que van menjar els productes del país, no caigué més el mannà. Els israelites,
no tenint ja mannà, menjaren de les collites del país de Canaan durant aquell any.

◗◗ Salm responsorial (33)

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Beneiré el Senyor en tot moment, / tindré sempre als llavis la seva lloança. / La
meva ànima es gloria en el Senyor; / se n’alegraran els humils quan ho sentin. R.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor, / exalcem plegats el seu nom. /
He demanat al Senyor que em guiés: ell m’ha escoltat, res no
m’espanta. R.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum, / i no haureu d’abai-
xar els ulls, avergonyits. / Quan els pobres invoquen el Senyor, /
els escolta i els salva del perill. R.

◗◗ Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
(2Co 5,17-21)

Germans, aquells qui viuen en Crist són una creació nova; tot
el que era antic ha passat, ha començat un món nou. I tot això és
obra de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens
ha confiat a nosaltres aquest servei de reconciliació. Perquè Déu,
en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no retraient-li més
les culpes, i a nosaltres ens ha encomanat que portéssim el mis-
satge de la reconciliació. Per tant, nosaltres fem d’ambaixadors
de Crist, i és com si Déu mateix us exhortés a través nostre. Us
ho demanem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu. Déu va tractar com a peca-
dor aquell que no havia experimentat el pecat, perquè en ell nosaltres poguéssim ser
justos segons la justícia de Déu.

◗◗ Evangeli segons sant Lluc (Lc 15,1-3.11-32)

En aquell temps, veient que tots els cobradors d’impostos i els altres pecadors
s’acostaven a Jesús per escoltar-lo, els fariseus i els mestres de la Llei murmura-
ven entre ells i deien: «Aquest home acull els pecadors i menja amb ells.» Jesús els
proposà aquesta paràbola: «Un home tenia dos fills. Un dia, el més jove digué al pa-
re: “Pare, dóna’m la part de l’herència que em toca.” Ell els repartí els seus béns.
Pocs dies després, el més jove arreplegà tot el que tenia, se n’anà cap a un país
llunyà i, un cop allà, dilapidà els seus béns portant una vida dissoluta. Quan ho ha-
gué malgastat tot vingué una gran fam en aquell país i començà a passar necessitat.
Llavors es llogà a un propietari d’aquell país, que l’envià als seus camps a pasturar
porcs. Tenia ganes d’atipar-se de les garrofes que menjaven els porcs, però ningú no
li’n donava. Llavors reflexionà dintre seu: “Quants treballadors del meu pare tenen pa
de sobres, i aquí jo m’estic morint de fam! Aniré a trobar el meu pare i li diré: Pare,
he pecat contra el cel i contra tu; ja no mereixo que em diguin fill teu; pren-me entre
els teus treballadors.” I se n’anà a trobar el seu pare.

Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll
i el besà. El seu fill li digué: “Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja no mereixo
que em diguin fill teu.” Però el pare digué als criats: “Porteu de pressa el vestit mi-
llor i vestiu-lo, poseu-li un anell i calçat, porteu el vedell gras per celebrar-ho, mateu-
lo i mengem, perquè aquest fill meu, que ja donava per mort, ha tornat viu; ja el do-
nava per perdut i l’hem retrobat.” I es posaren a celebrar-ho.

Mentrestant el fill gran tornà del camp. Quan s’acostava a casa sentí músiques i
balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era allò. Ell li digué: “Ha tornat el teu
germà. El teu pare, content d’haver-lo recobrat en bona salut, ha fet matar el vedell
gras.” El germà gran s’indignà i no volia entrar. Llavors sortí el pare i el pregava. Però
ell li respongué: “He passat tants anys al teu servei, sense haver desobeït mai ni
un sol dels teus manaments, i no m’has donat mai un cabrit per fer festa amb els
meus amics, i ara que torna aquest fill teu després de consumir els teus béns amb
dones públiques, ¿as matar el vedell gras?”. El pare li contestà: “Fill, tu sempre ets
amb mi, i tot el que jo tinc és teu. Però ara hem d’alegrar-nos i fer festa, perquè
aquest germà teu, que ja donàvem per mort, ha tornat viu; ja el donàvem per perdut
i l’hem retrobat”.»

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de Josué (Jo 5,9a.10-12)

En aquellos días, el Señor dijo a Josué: «Hoy os he despojado del oprobio de
Egipto.» Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron la Pascua al atardecer del
día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo
día, comieron del fruto de la tierra: panes ázimos y espigas fritas. Cuando comenza-
ron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná,
sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán.

◗◗ Salmo responsorial (33)

R. Gustad y ved que bueno es el Señor.

Bendigo al Señor en todo momento, / su alabanza está siempre en mi boca; / mi
alma se gloría en el Señor: / que los humildes lo escuchen y se alegren. R.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, / ensalcemos juntos
su nombre. / Yo consulté al Señor, y me respondió, / me libró de
todas mis ansias. R.

Contempladlo, y quedaréis radiantes, / vuestro rostro no se aver-
gonzará. / Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha / y lo sal-
va de sus angustias. R.

◗◗ Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los corin-
tios (2Co 5,17-21)

Hermanos: El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo an-
tiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de
Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encar-
gó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo esta-
ba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas
de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la
reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de
Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio.

En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había peca-
do Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, reciba-
mos la justificación de Dios.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 15,1-3.11-32)

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escu-
charle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ése acoge a los peca-
dores y come con ellos.»

Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su
padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.” El Padre les repartió los bie-
nes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país le-
jano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo,
vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces
y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar
cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los
cerdos; y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornale-
ros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me
pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros.”

Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su pa-
dre lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besar-
lo. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco lla-
marme hijo tuyo.” Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad en seguida el mejor traje
y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero ce-
bado y matadlo; celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha
revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado.” Y empezaron el banquete.

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la
música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Éste le con-
testó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha
recobrado con salud.” Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e inten-
taba persuadirlo. Y él replicó a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin des-
obedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un
banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bie-
nes con malas mujeres, le matas el ternero cebado.” El padre le dijo: “Hijo, tú siem-
pre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano
tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”.»

max arriba amb la seva decisió de tornar a
casa, anar a trobar el seu pare i demanar-
li perdó.

La segona escena està dominada per la
figura del pare que des de la partença del
seu fill mai no ha perdut l’esperança de tor-
nar-lo a veure. Segur que cada vespre tan-
cava la porta de casa dient-se a si mateix:
Potser demà tornarà. Això és el que fa Déu
amb nosaltres quan ens desviem una mi-
ca del camí o ens extraviem per rutes des-
conegudes. Ens espera al llindar de la porta
per donar-nos el bes de la pau i l’abraçada
de la reconciliació. 

La tercera escena ens pot agafar des-
previnguts a causa de la irrupció del fill

gran de qui només sabíem que existia.
Aquest personatge representa el fill modè-
lic: fidel, responsable i treballador que
mai no ha fet cap malifeta. Tant és així
que ell mateix es considera irreprensible.
Ell no necessita convertir-se, en tot cas el
que necessita és reconeixement i lloan-
ces pels mèrits acumulats sense interrup-
ció. Això és el que reclama al seu pare.
No acaba de pair la joia que acompanya el
retorn del seu germà, que era mor t i ha
tornat a la vida.

Com algú ha dit molt encertadament, la
reconciliació és un diàleg d’amor restaurat.

Dra. Núria Calduch-Benages

Era mort i ha tornat a la vida
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El fill pròdig, pintura de Guercino. 
Museu Borghese, Roma
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Diumenge vinent es complirà un
any de l’ordenació episcopal
de Mons. Sebastià Taltavull,

bisbe auxiliar de Barcelona. 
Un primer any que Mons. Taltavull
resumeix «Com un temps intens 
de trobament amb Jesús present 
en aquesta Església, un temps
d’aprenentatge, de servei i
d’experiència pastoral per a mi ben
nova cada dia, viscuda en el goig de
la relació amb les persones i amb
l’agraïment al Senyor per l’acollida
que estic rebent per part de tots.»

Quina valoració feu d’aquest primer
any de bisbe auxiliar?
Admiro i valoro molt la intensa vida 
i acció cristiana que hi ha a les
parròquies, a les comunitats de vida
consagrada i organismes diocesans,
especialment allà on l’Evangeli 
va creixent de forma silenciosa 
però eficaç en els ambients on 
els cristians hi són presents. 
No tenim cap dret a estar desanimats
perquè l’Esperit de Crist Ressuscitat
hi és i actua. Cal llegir-ho amb fe 
i reconèixer-ho amb humilitat. 
Hi ha molt per fer.

Esteu content de l’acollida entre
nosaltres de l’Any sacerdotal?
Estic comprovant que l’Any
sacerdotal ens està fent molt de bé,
tant als preveres com al conjunt de
l’Església. Estem aprofundint en la
nostra identitat i missió com a
pastors al servei del Poble de Déu,
en la força i sentit de la nostra
espiritualitat específica, la que 
beu de la font de la Paraula de Déu, 
dels sagraments, de la pregària 
i del conjunt de l’acció pastoral, 
la que és fruit de la caritat pastoral
exercida al servei de tots.

Com defineix l’espiritualitat
cristiana?
Com un moviment interior que ens
orienta la vida enterament cap a
Déu, el Pare, i es deixa guiar per
l’Esperit de Jesús. També, com un
do que ens fa percebre la mirada
d’amor de Déu a la Humanitat i a
cadascú de nosaltres per fer-ne una
projecció constant. L’espiritualitat
cristiana ens obre al sentit de Déu
que Jesús constantment ens ofereix
mitjançant l’Església, per viure la fe,
l’esperança i la caritat. L’espiritualitat
cristiana ens fa viure a l’estil de
Jesús i segons l’Evangeli, una vida
imperada sempre per la lògica de
l’amor, del perdó, de la comunió
amb Déu i amb els altres.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ SEBASTIÀ TALTAVULL

ENTREVISTA

Aniversari episcopal

14. c Diumenge IV de Quaresma. Sant
Arnal, abat benedictí i màrtir (1255);
santa Matilde (†958), emperadriu ger-
mànica; santa Florentina, verge.

15. Dilluns. Santa Madrona (s. II), vg.
i mr. de Tessalònica; sant Ramon (Rai-
mundo) de Fitero, abat català, fund. or-
de de Calatrava; santa Lluïsa de Mari-
llac (†1660), fund. Filles de la Caritat
(FC, paüles); sant Climent Maria Hof-
bauer, prev. redemptorista.

16. Dimarts. Sant Agapit (†341), bis-
be de Ravenna; sant Heribert, bisbe de
Colònia (999); sant Ciríac i companys,
mrs. (308) a la Via Salària; sant Abra-
ham (s. IV), ermità, de Mesopotàmia;
santa Eusèbia, vg.

17. Dimecres. Sant Patrici (†461), bis-
be i evangelitzador d’Irlanda; sant Josep
d’Arimatea, seguidor i amic de Jesús.

18. Dijous. Sant Ciril de Jerusalem
(315-386), bisbe i doctor de l’Església;
sant Salvador d’Horta, rel. franciscà,
de Santa Coloma de Farners (la Selva),
morí a Càller (Sardenya, 1567).

19. Divendres. Solemnitat de sant Josep,
espòs de la Verge Maria, natzarè, patró
de l’Església universal i dels agonitzants,
i també dels fusters; sant Amanç o Aman-
ci (s. VII), diaca romà i mr. a Flandes.

20. Dissabte. Sant Ambròs de Siena,
rel. dominicà; sant Martí de Dumio,
bisbe; santa Fotina, mr. samaritana;
santes Eufèmia i Alexandra, mrs.

SANTORAL

Els qui escolten la paraula de la predi-
cació apostòlica l’han de rebre com
a Paraula de Déu, perquè ho és: ve

de Déu. No ve del món o dels homes sinó de
l’amor de Déu que es manifesta en Crist.
És gràcia de Déu per als qui l’escolten per-
què els duu a la fe, amb la llum aclaridora
de l’Esperit del Pare i del Fill.

No és Paraula de Déu en un sentit fonamentalista com
si, per exemple, la creació del món s’hagués enllestit ma-
terialment en sis dies i el Senyor hi posés la seva garantia
que ha estat així. En el cas de Gènesi 1, és Paraula de Déu
perquè d’Ell ens ve l’ensenyament primordial segons el qual
Déu és el creador del món i, específicament, de la parella
humana —home i dona.

És Paraula de Déu perquè és saviesa que ve de Déu i
no pas del món o de la carn i de la sang. Déu és, sobretot,

La veritable Paraula de Déu és Jesucrist
el qui ha fet que la seva Paraula s’introduís en el món, en
prendre o assumir la carn de Crist. Perquè, en definitiva,
la veritable Paraula de Déu és Jesucrist, i —per això— la
predicació de la paraula anuncia el Crist com a veritat de
Déu: «Aquest és el meu Fill, l’estimat: escolteu-lo» (Lc 9,35).

La predicació conté la bona notícia de Déu per als ho-
mes: el secret de Déu amagat pels segles que ara s’ha ma-
nifestat en Crist Jesús. La Carta als Efesis dóna una cla-
ríssima definició del secret designi diví: «El designi de Déu
és aquest: en Jesucrist, per l’Evangeli, tots els pobles te-
nen part en la mateixa herència, formen un mateix cos i
comparteixen la mateixa promesa» (Ef 3,6).

Dit amb precisió: la paraula predicada conté Crist Jesús,
atès que Ell és precisament la bona notícia de Déu.

Josep M. Rovira Belloso
(La fe cristiana en la societat actual, Edicions 62)

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

Proceso de duelo

Una de las se-
cuelas de la
separación ma-

trimonial en los hijos
es que los niños ela-
boren un importante
proceso de duelo, co-

mo denominamos en la práctica psi-
quiátrica al reconocimiento y al acto
de asumir la pérdida de una persona
querida.

Estos menores presentan un acu-
sado sentimiento de pérdida, y tie-
nen que pasar por una etapa de luto
emocional que precisa de un tiempo
para resolverse adecuadamente (és-
te es el mecanismo del proceso de
duelo a que hago referencia).

Obviamente, dependerá en gran
parte de las propias condiciones
emocionales del niño. Así, tomando
el ejemplo de los menores en tran-
ce de duelo por la muerte de un fa-
miliar próximo, se comprueba que un
mes después del suceso un gran nú-
mero aún presenta tristeza o llanto
pero pasados unos pocos meses, el
número de niños con estos síntomas
se ha reducido a la mitad. Sin em-
bargo, se observa que no disminuye
la frecuencia en los que están seve-
ramente deprimidos. Todo lo cual es
extrapolable a la situación de sepa-
ración, ya que muchos se sienten
abandonados y manifiestan duelo
por un padre muerto, sin que este
doloroso sentimiento tenga conexión
—especialmente en los niños varo-
nes— con la calidad de la anterior rela-
ción que hubiera entre padres e hijos.

Un curioso fenómeno es que las
fantasías de reunificación son conti-
nuas en estas edades. Todo retoño
tiene una imagen de pareja insepa-
rable en el inconsciente y esta re-
presentación de sus padres está in-
teriorizada en cada niño, es decir,
asumida plenamente en su interior.

Dr. Paulino Castells
(Los padres no se divorcian de sus hi-
jos, Editorial Aguilar, Barcelona 2009)

PADRES E HIJOS

Sens dubte el segle passat ha estat el més secularitzat de
la història, molt diferent dels qui l’han precedit. Però a l’al-
ba del segle XXI, continuen existint comunitats de creients

ben vives. El cristianisme no és mort. El món ha canviat profunda-
ment en un segle i encara més ràpidament en els darrers decen-
nis. Però el cristianisme no és mort, a diferència d’allò que molts
havien previst. Així i tot, en el fons —és innegable— sentim que hi
ha en curs un procés d’erosió, ni que sigui molt més lent i amb

moltes més reaccions del que alguns severs estudiosos haurien pronosticat.
Sí, la societat s’ha secularitzat, però la qüestió religiosa no ha desaparegut.

Emergeixen també expressions de religiositat llunyanes de l’Església. Estem
anant cap a un mercat de les religions, com ja passa a la societat nord-ameri-
cana, on les propostes religioses són quasi exposades en un taulell de pro-
ductes en venda: la gent s’hi relaciona amb les modalitats i la mentalitat del
mercat.

El cristianisme tot just comença. No som a la fi d’una llarga història del cris-
tianisme europeu, en una terra que havia estat cristiana, cristianitzada fins a les
arrels, on han quedat algunes illes de cristianisme. No som a la fi d’una llarga his-
tòria! El cristianisme ha viscut l’ocàs d’una de tantes estacions de la seva histò-
ria. Però d’ocasos n’hi ha hagut molts i sovint més traumàtics que el que ara te-
nim al davant. Pensem en sant Agustí i en la fi del seu món romà! Pensem en la
fi de l’Edat Mitjana, quan semblava que s’havia realitzat una mena d’obra mestra
—com les nostres catedrals— on tota la societat era cristiana. Però es podria
pensar en la Revolució Francesa, quan tot un món tradicionalment cristià va ser
bandejat en pocs anys… Moltes estacions del cristianisme han tingut el seu ocàs.

Ho escrivia un prevere ortodox rus, mort l’any 1990 en circumstàncies obs-
cures, el pare Aleksandr Men: «En realitat, el cristianisme està fent els seus pri-
mers passos, tímids, en la història del llinatge humà. La història del cristianis-
me tot just comença.»

Andrea Riccardi
(Déu no té por, Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

El cristianisme tot just comença
DÉU NO TÉ POR



Pàgina 4 14 de març de 2010

Director: Mn. Jordi Piquer i Quintana - Edició: MCS, c/ Bisbe 5, 08002 Barcelona; tel. 932 701 013; fax 932 701 305; A/e: premsa@arqbcn.cat - Administració: montsep@arqbcn.cat - Web: www.arqbcn.cat
Dip. legal B. 3028-1958 - Realització: ALTÉS arts gràfiques, s.l.

PALABRA Y VIDA

La visita del Santo Padre confirmará nuestra fe,
fortalecerá nuestra esperanza y estimulará nuestra
caridad. Su presencia y su magisterio enriquece-
rán nuestra vida cristiana de fidelidad y amor a Dios
y a la Iglesia. Esta visita apostólica de Benedicto XVI
será para nosotros un auténtico don de Dios.

Consagrando el Templo de la Sagrada Familia, el
Papa pone de relieve la importancia que tiene el ma-
trimonio y la familia para el bien de las personas, de
la Iglesia y de la sociedad y la necesidad de defender
y ayudar a las familias y a la vida. Y al mismo tiempo
su presencia en este monumento religioso, patrimo-
nio de la humanidad, manifiesta el valor que el Santo
Padre da al arte y a la belleza, ya que, como nos dice,
«la belleza puede convertirse en un camino hacia lo
trascendente, hacia el misterio último, hacia Dios».

Nos tenemos que preparar espiritualmente para
recibir al Santo Padre, que viene en nombre del
Señor, al Obispo de Roma que preside en la caridad
a todas las Iglesias, al sucesor del apóstol Pedro al
servicio de la Iglesia de Jesucristo extendida de
Oriente a Occidente. Lo debemos hacer con la ora-
ción, con el conocimiento más profundo del minis-

Con fecha 6 de marzo de 2010, el Sr. Cardenal ha
dirigido esta carta a todos los diocesanos

Queridos diocesanos,

Desde hace unos días todos conocemos esta
buena noticia: el Papa Benedicto XVI visitará
Barcelona el domingo día 7 de noviembre de

este año para presidir la consagración del Templo
de la Sagrada Familia. Esta noticia llena nuestro co-
razón de gozo y esperamos con ilusión este gran
evento.

El Papa ha aceptado con benevolencia, genero-
sidad y solicitud apostólica la invitación que le hice,
y manifiesta una vez más su afecto a nuestra ar-
chidiócesis y ciudad de Barcelona, a Cataluña y a to-
da España. 

Todos los diocesanos nos unimos para expresar
nuestro agradecimiento sincero y cordial al Papa
Benedicto XVI por su visita. Nuestro agradecimiento
debemos manifestarlo con nuestro afecto al Santo
Padre y con nuestra oración constante por su mi-
nisterio de Sucesor del apóstol Pedro al servicio
de toda la Iglesia.

terio del Santo Padre, su valoración y el agradeci-
miento a Dios por habernos dado este don, con el
cumplimiento más generoso y cuidado de nuestros
compromisos cristianos en la Iglesia y en la socie-
dad, con el trabajo de la aplicación de nuestro Plan
Pastoral diocesano y con nuestra solidaridad hacia
los pobres y necesitados.

Pido a todas las parroquias, comunidades reli-
giosas, movimientos, asociaciones, escuelas e ins-
tituciones de Iglesia que trabajen desde ahora en la
preparación y realización de la visita apostólica que
el Papa Benedicto XVI hará a nuestra archidiócesis
y ciudad de Barcelona, para que sea muy provecho-
sa y fecunda para nuestra santidad, que es la pri-
mera y fundamental vocación de todos los bautiza-
dos, y para ofrecer al Papa un acogimiento filial,
devoto y entusiasta. Pongámoslo en manos de la
Virgen de la Mercè, patrona de Barcelona. A todos
os agradezco vuestra colaboración.

Con un saludo y bendición muy cordiales, 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Carta a los diocesanos sobre la visita del Santo Padre

A G E N D A a l’auditori de la Fundació Joan Maragall
(c/ València 244, 1r).

Presentació del llibre Queridos Abuelos.
El nostre assidu col·laborador, Dr. Pauli-
no Castells, ha escrit una nova obra dedi-
cada als avis. Serà presentada pel matri-
moni format per l’Hble. Sr. Jordi Pujol i
la Sra. Marta Ferrusola, el dimecres 17
de març (19 h), a la Universitat Abat Oli-
ba CEU (c/ Bellesguard 30).

Conesti. Romeria a l’ermita dedicada a la
«Mare de Déu de l’Herba bona» (entre St.
Llorenç Savall i Monistrol de Calders) el
dissabte 27 de març. Inscripcions: telè-
fon 650 810 933.

Parròquia de Sta. Teresa de Jesús. No-
ces d’or de l’ordenació sacerdotal de Mn.
Eliseu Durban Cubel. Eucaristia dia 19 de
març, festivitat de St. Josep (20.30 h) (c/
Llobregós 128-130).

L’orgue de la catedral de Barcelona. Varia-
cions de concert per Bartomeu Veny. D. Bux-
tehude, J.S. Bach, J. Bonnet, V. Miserachs
i B. Julià. Dimecres 17 de març (20 h).

Cuina Caputxina de Fra Valentí Serra.
Divendres 19 de març (19.30 h) presen-
tació del llibre, als Caputxins de Sarrià
(c/ Cardenal Vives i Tutó 2).

◗ CURSETS

Formació permanent per a catequistes.
«El DVD: treball previ i posterior a la seva
projecció». Per Joan Ferrés. Dijous 18
març (18-20 h) (c/ Diputació 231). 

◗ BREUS

Espai Von Balthasar. El 22 de gener es
va inaugurar l’«Espai Von Balthasar: Crea-
ció, pensament, cultura», situat al CCU
(c/ Villarroel 81). És una iniciativa de la
Delegació de Pastoral Universitària i té
com a objectiu oferir un espai per a joves
universitaris destinat a la creació cultural,
artística, audiovisual i tecnològica, la re-
flexió cultural, el pensament i la recerca
de la identitat.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Homenatge a Mn. Josep Urdeix. Hi
ha un canvi de data en l’homenatge a
Mn. Josep Urdeix que vàrem anunciar
en el número anterior. Aquest home-
natge, en reconeixement a la seva de-
dicació al llarg de molts anys al ser-
vei de la litúrgia, tindrà lloc el dilluns
12 d’abril (12 h), al Seminari Conciliar
de Barcelona (c/ Diputació 231). Amb
el Sr. Cardenal Martínez Sistach, que
presidirà l’acte, intervindran Mons.
Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de
Barcelona, Jaume Fontbona, presi-
dent del Centre de Pastoral Litúrgica,
i Jaume González Padrós, professor
de l’Institut Superior de Litúrgia. Infor-
mació: telèfon 933 022 235.

Jornada Pro-Vida. Amb motiu d’aques-
ta Jornada, establerta per la Santa Seu,
que se celebra el 25 de març, solemnitat
de l’Anunciació del Senyor, el proper diu-
menge 21 de març (12 h) el cardenal
Lluís Martínez Sistach presidirà una Eu-
caristia a la Catedral de Barcelona.

Jubileu dels Perdons de Santa Anna. Dia
17 març (19.30 h) Missa solemne del Ju-
bileu dels Perdons, presidida pel Sr. Car-
denal Lluís Martínez Sistach, a la parrò-
quia major de Santa Anna, i veneració
d’un fragment de la pedra del Sepulcre
del Senyor, podent obtenir indulgència en
les condicions acostumades.

Joves peregrinen de Montserrat a Man-
resa, seguint les passes de sant Ignasi
de Loiola. Sortida el 26 de març (19.30 h)
davant del Palau Reial de Barcelona i tor-
nada l’endemà sobre les 20 h. Inscrip-
cions abans del 22 a David Guindulain:
dguindulain@fespinal.com o telèfon 669
485 781.

Servei diocesà per al Catecumenat. «L’a-
companyament personal de catecúmens
i la inserció a la comunitat cristiana», a
càrrec del Dr. Francesc Torralba, dissabte
20 de març (10.30 h), al Seminari de Bar-
celona (Diputació 231).

Parròquia Mare de Déu dels Àngels (c/
Balmes 78). Quaresma: Tots els diven-
dres Viacrucis temàtic (20 h); dia 19 de
març: Diàleg amb els qui viuen la sole-

dat; dia 26 de març: Diàleg amb els qui
viuen la persecució. Dissabtes (19 h),
Vespres amb meditació; dia 20 de març:
La ceguesa de l’home; dia 27 de març: En-
trada a Jerusalem. 

Seminari obert. Dia 20 de març, trobada
mensual per a adolescents de 12 a 18
anys que es pregunten què cal per ser ca-
pellà i per seguir Jesús. Informació: tel.
934 541 600 / 648 181 405 o semenor@
seminaribarcelona.net.

Conferència quaresmal a Sant Pere del
Masnou. Dilluns 15 de març (21.30 h):
«Laics en el Món i en l’Església», pel Dr.
Francesc Torralba, pare de família i cate-
dràtic de la URL.

Estació d’enllaç. Activitat mensual per a jo-
ves. «Els joves, la fe i l’Església», Conver-
sem amb el bisbe Sebastià Taltavull. Diven-
dres 19 de març (22 h), Pl. Sta. Anna, 22.

Festa de la Mare de Déu de La Cinta.
Dissabte de 20 de març (11 h) missa a la
parròquia de Santa Maria del Pi de Bar-
celona. Durant l’ofertori les mares que es-
peren fills i les famílies que tenen nens po-
dran oferir-los a la Verge. Informació: telè-
fon 932 014 723.

Unió Espiritual de Mares. Grup obert a
tothom que es reuneix mensualment per

a la missa (16.30 h) i conferència de
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar
de Barcelona sobre «Créixer en la fe»; Di-
mecres 17 de març (Riera de St. Miquel 1
bis, Barcelona). 

Comentaris dels diumenges fins a Pas-
qua, des de Montserrat. Els trobareu pen-
jats a partir del dijous anterior, al web:
http://www.abadiamontserrat.net/catala/
inedx audiovideo.htm.

Pregària «Des del clam dels oprimits…».
Cristianisme i Justícia organitza 45 minuts
de reflexió, pregària i silenci, a partir d’un
esdeveniment, un testimoni i la lectura de
textos bíblics. Dilluns 15 de març (20.15 h)
(c/ Casp 27). 

Primera Plana. Claus de lectura de les
notícies del mes. Seguiment dels princi-
pals esdeveniments de l’actualitat nacio-
nal i internacional. A càrrec de Lluís Sols,
Óscar Mateos i Carles Comas. Dimarts 16
de març (19.30 h), a l’auditori de Cristia-
nisme i Justícia (c/ Roger de Llúria 13).

Adoración del Santísimo Sacramento. Día
18 de marzo (12 h), a continuación Euca-
ristía (c/ Mallorca 232).

Reflexió de l’actualitat cultural i religiosa.
A càrrec de Jordi Llisterri, director de cata-
lunyareligió.cat. Dilluns 15 de març (19 h),

Actes amb motiu de la celebració del Dia del Seminari

El Dia del Seminari se celebra enguany el 21 de març, dins
d’aquest any sacerdotal, amb el lema: «El sacerdot, testi-
moni de la misericòrdia de Déu». Per aquest motiu, el Se-

minari Conciliar de Barcelona us convida els dies:

20 de març:

—Jornada de Portes obertes
• De 17 a 18.45 h. Visites de l’edifici, guiades pels mateixos

seminaristes. Simultàniament torns de pregària davant del
Santíssim, a la capella del Seminari.

• 19 h. Rosari amb les famílies.
• 20 h. Eucaristia per les vocacions sacerdotals, presidida per

Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.

21 de març:

—Ordenació diaconal de José Fernando Campoverde, a les 19 h, a la capella del Seminari,
presidida pel cardenal arquebisbe, Mons. Lluís Martínez Sistach.

Us demanem que en aquests dies tingueu especialment presents en la vostra pregà-
ria tots aquells que es preparen en el Seminari per ser testimonis de la misericòrdia de
Déu com a sacerdots i esperem poder-vos saludar personalment algun d’aquests dies.

Mn. Josep M. Turull i Garriga 
Rector del Seminari Conciliar de Barcelona

Diputació 231. Tel. 934 541 600. E-mail:seminari@seminaribarcelona.net


