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Benvolguts germans i germanes, 

La Quaresma és un temps de renova-
ció per a l’Església, per a les comuni-
tats i per a cada creient. Però sobre-
tot és un «temps de gràcia» (2Co 6,2). 
Déu no és indiferent a nosaltres. Pe-
rò succeeix que quan estem bé i ens 
sen tim a gust, ens oblidem dels altres 
(quelcom que Déu Pare no fa mai). Ales -
hores el nostre cor cau en la indiferèn-
cia. Aquesta actitud egois ta, d’indife-
rència ha assolit avui una dimensió 
mundial, fins al punt que podem par-
lar d’una globalització de la indiferèn-
cia. Un dels desafiaments més urgents 
sobre el qual vull detenir-me en aquest 
missatge és el de la globalització de 
la indiferència. 

1. « Si un membre sofreix, tots 
sofreixen amb ell» (1Co 12,26). 
L’Església

•  La caritat de Déu que trenca aquest 
tancament mortal en un mateix que 
és la indiferència ens l’ofereix l’Es-
glé sia amb els seus ensenyaments 
i, sobretot, amb el seu testimoni. Tan-
mateix, només es pot testimoniar 
allò que abans s’ha experimentat. 
El cristià és aquell que permet que 
Déu el revesteixi de la seva bon-
dat i misericòrdia, que el revestei-
xi de Crist. 

•  La Quaresma és un temps propici 
per a deixar-nos fer servir per Crist 
i així arribar a ser com ell. Aquell que 
és de Crist, pertany a un sol cos i 
en Ell no s’és mai indiferent envers 
els altres. «Quan un membre so-
freix tots els altres sofreixen amb 
ell, i quan un membre és honorat, 
tots els altres s’alegren amb ell» 
(1Co 12,26). 

•  L’Església és communio sanctorum 
perquè en ella participen tots els 
sants, però a la vegada perquè és 
comunió de coses santes: l’amor 
de Déu que se’ns ha manifestat en 
Crist i tots els seus dons.

2. « On és el teu germà?» (Gn 4,9). 
La parròquia i les comunitats

•  El que hem dit per a l’Església uni-
versal cal traduir-ho a la vida de les 
parròquies i comunitats. Per tal de 
rebre i fer fructificar allò que Déu 
ens dóna, cal superar els confins de 
l’Església visible en dues direccions.

•  En primer lloc, unint-nos a l’Església 
del cel en la pregària. Quan l’Esglé-
sia terrenal prega, s’instaura una 
comunió de servei i de bé mutus 
que arriba davant Déu. Juntament 
amb els sants, que van trobar la ple-
nitud en Déu, formem part de la co-
munió en la qual l’amor venç la indi-
ferència. «Espero molt no romandre 

inactiva en el cel, el meu desig és 
seguir treballant per a l’Església i 
per a les ànimes» (Sta. Teresa de l’In-
fant Jesús, carta 254). També nos-
altres participem dels mèrits i de l’a-
legria dels sants.

•  D’altra banda, tota comunitat cristia-
na està cridada a travessar el llindar 
que la posa en relació amb la socie-
tat que l’envolta, amb els pobres i 
els allunyats. L’Església, per natura-
lesa, és missionera, no ha de que-
dar-se replegada en ella mateixa, si-
nó que és enviada a tots els homes. 
Desitjo molt, germans i germanes, 
que les nostres parròquies i les nos-
tres comunitats esdevinguin illes de 
misericòrdia enmig del mar de la in-
diferència.

3. « Enfortiu els vostres cors» 
(Jm 5,8). La persona creient

•  També com a individus tenim la temp-
tació de la indiferència. Què podem 
fer? En primer lloc, pregar en la co-
munió de l’Església terrenal i celes-
tial. Proposo les «24 hores per al Se-
nyor», que desitjo se celebrin a tota 
l’Església els dies 13 i 14 de març.

•  En segon lloc, podem ajudar amb ges-
tos de caritat, arribant tant a les per-
sones properes com a les llunyanes, 
gràcies als nombrosos organismes de 
caritat de l’Església. La Quaresma és 
un temps propici per a mostrar inte-
rès per l’altre com un signe concret, 
encara que sigui petit, de la nostra 
participació en la mateixa humanitat.

•  En tercer lloc, el sofriment de l’altre 
és una crida a la conversió, perquè 
la necessitat del germà em recorda 
la fragilitat de la meva vida, la me-
va dependència de Déu i dels ger-
mans. Per superar la indiferència 
i les nostres pretensions d’omni-
potència, vull demanar a tots que 
aquest temps de Quaresma es vis-
qui com un camí de formació del cor, 
com va dir Benet XVI (carta encíclica 
Deus caritas est, 31). Preguem Crist 
en aquesta Quaresma dient-li: «Fac 
cor nostrum secundum cor tuum» 
—«Fes el nostre cor semblant al teu» 
(súplica de les lletanies del Sagrat 
Cor de Jesús)—, per tal de no cau-
re en el vertigen de la globalització 
de la indiferència. 

Us demano que pregueu per mi. Que 
el Senyor us beneeixi i la Mare de Déu 
us guardi.

Papa Francesc

Missatge del papa Francesc 
per a la Quaresma de 2015
«Enfortiu els vostres cors» (Jm 5,8) 
Donada la seva extensió, oferim un resum del Missatge del Sant Pare per a 
la Quaresma que començarem el proper dimecres. El resum és fet amb textos 
literals del Sant Pare. El tema del missatge és la superació de la indiferència 
en tres nivells: l’Església, la comunitat cristiana, cada cristià. El nucli del missatge 
és superar la indiferència per tal d’ajudar els pobres i acostar-se als allunyats 
amb una actitud evangelitzadora. «L’Església per naturalesa és missionera»

El papa Francesc ens invita a superar la indiferència envers els pobres
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GLOSSA

Petició confiada 
i joiosa lloança
Un matrimoni que aviat celebrarà cin-
quanta anys de casat pregava cada 
nit amb els fills quan aquests eren in-
fants i adolescents. Les pregàries es-
pontànies acabaven sempre amb un 
parenostre. Els fills s’han fet grans, 
ja no són a casa, i han creat les se-
ves pròpies famílies. El pare i la ma-
re resten a la llar familiar i cada nit 

segueixen fent una estona de pregà-
ria que comença amb el parenostre; 
després, un seguit d’intencions a ca-
dascuna de les quals afegeixen una 
avemaria, demanant a Maria que, 
amb el seu amor de mare, en sigui in-
tercessora. Posen davant Déu la seva 
senzilla pregària pel papa Francesc, 
perquè el Pare de tots l’ajudi en el seu 

servei a l’Església, poble de Déu; per 
ells dos, perquè l’amor que els uneix 
segueixi ben viu; per les disset perso-
nes que integren la seva família —els 
matrimonis dels fills i els néts—, per-
què es mantinguin units i fidels al se-
guiment de Jesús; per tots els qui pa-
teixen i passen dificul tats de tot tipus, 
perquè l’amor i la misericòrdia de Déu 
es faci present a les seves vides, 
també l’ajuda i la solidaritat de les al-
tres persones; per la pau al món en-
tre les persones, els pobles, les dife-
rents religions i les di verses maneres 
de pensar; pel país, per la bona con-
vivència entre els ciu tadans i perquè 
els governants tinguin una especial 
preo cupació pels més desafavorits. 
Així fan cada dia, en essència, amb les 
va riacions que el moment demana o 
aconsella. Durant el temps de Nadal 

i fins a la Candelera, han fet la pregà-
ria davant el pesse bre, espai fami liar 
que ha aplegat petits i grans de la fa-
mília tots aquests dies. 
  Són i se senten pares i avis. El tro-
bament amb Jesús ha donat sentit a 
les seves vides. Consideren la pregà-
ria com un camí que apropa a Ell. En 
volen continuar donant testimoni als 
fills i néts per ajudar-los en el seu ca-
minar per la vida. «Viviu tots units, 
tin gueu els mateixos sentiments, es-
ti meu els germans, sigueu afectuo-
sos i humils» (1Pe 3,8). Saben que 
tot és en mans de Déu, el seu reco-
neixement en la pregària és petició 
confia da i joiosa lloança. «Que el Se-
nyor con firmi cada dia l’amor que em 
té. I cada nit entonaré el meu cant, 
faré una pregària al Déu que m’és vi-
da» (Sl 42,9).

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Una Quaresma 
oberta 
a la Pasqua
Amb la seva extraordinària capacitat 
d’expressar gràficament i de manera 
molt entenedora el seu pensament, 
el papa Francesc ha escrit que «hi ha 
cristians l’opció dels quals sembla la 
d’una Quaresma sense Pasqua». Re-
cordo ara aquesta frase seva, que tro-
bem en La joia de l’Evangeli, el seu do-
cument programàtic, perquè amb el 
Dimecres de Cendra iniciem preci sa-
ment el camí de Quaresma que ens ha 
de portar a la celebració de la Pasqua, 
la principal festa de l’any cristià i el cen-
tre de totes les altres festes.
  Quan ja eren evidents els aires de 
confrontació entre Jesús i alguns dels 
fariseus i mestres de la Llei jueva, 
aquests —segons ens explica l’Evan-
geli— li van fer una pregunta acusa-
tòria a Jesús: «Com és que els teus 
deixebles no segueixen la tradició 
dels antics, sinó que mengen amb les 
mans impures?»
  Jesús, a partir d’una cita del profe-
ta Isaïes, els acusa d’hipòcrites per-
què honoren Déu amb els llavis però 
en mantenen allunyat el seu cor, que 
per a la Bíblia és el nucli fonamental i 
el centre de la persona. El fariseisme 
és una temptació constant de tota 
pràctica religiosa si aquesta es recol-
za només en el compliment de la lle  -
tra, en la formalitat, en l’aparença i 
ignora el fons, l’essència, el valor pro-

fund i pedagògic de les pràctiques. 
D’aquesta manera, es fàcil caure en 
la hipocresia i en un sentiment de fal-
sa superioritat moral sobre els altres, 
tan magistralment il·lustrades per Je-
sús en la paràbola del fariseu i del 
publicà amb aquestes paraules: «Et 
dono gràcies, oh Déu, perquè no sóc 
com els altres homes, ni com aquest 
publicà...»
  La litúrgia del Dimecres de Cen-
dra és una molt bona teràpia con-
tra la temptació del fariseisme. I ho 
és precisament amb unes paraules 
que ens parlen de l’actitud interior i 
la discreció espiritual amb què hem 
de viure les tres pràctiques pròpies 
dels temps de Quaresma: l’oració, el 
dejuni i l’almoina. En el Sermó de la 
Mun tanya, la carta magna del cristià, 
Jesús ens diu: «Quan pregueu —ora-
ció— no ho feu com els hipòcrites»; 
«quan dejuneu —dejuni— no feu un 
posat trist»; «quan dónes als qui ho 
necessiten —almoina—, no ho anun-
ciïs a toc de trompeta»... I afegeix: 
«Us ho dic amb tota veritat: ja tenen 
la recompensa. Tu, quan dejunis, ren-
ta’t la cara i posa’t perfum perquè la 
gent no sàpiga que dejunes, sinó no-
més el teu Pare, i ell, per a qui no hi 
ha secrets, t’ho recompensarà.» 
  El Senyor diu per mitjà del profeta 
Isaïes que el dejuni que el complau és 

el que allibera els qui estan empre so    -
nats, deslliga les corret ges del jou, 
deixa lliures els oprimits i trosse ja 
jous de tota mena. «Comparteix el teu 
pa amb els qui passen fam, vesteix
el qui va despullat. No els defugis, 
que són germans teus. Llavors brilla-
rà com l’alba la teva llum, i les teves 
ferides es clouran en un moment». 

Amor i solidaritat enfront de formulis-
mes buits; realitat enfront d’aparen-
ces. Sense hipocresies ni enganys. 
Ho expressa d’una manera contun-
dent el profeta Joel, 
que escolta rem el pro-
per dimecres: «Esquin-
ceu-vos el cor, i no els 
vestits!»
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16. � Dilluns (litúrgia hores: 2a 
setm.) [Gn 4,1-15.25 / Sl 49 / 
Mc 8,11-13]. Sant Onèsim, bis-
be; santa Juliana, vg. i mr.; sant 
Honest; beat Joan de Sant Do-
mènec, mr.; beat Simó de Càs-
cia, prev. agustinià; sant Porfiri, 
mr. (309) a l’Àsia Menor.

17. � Dimarts [Gn 6,5-8;7,1-
5.10 / Sl 28 / Mc 8,14-21]. Sant 
Aleix Falconieri (†1310) i els al-
tres 6 florentins fund. Servents 
de Maria o servites (1304, OSM). 
Sant Ròmul, mr. (302); sant Sil-
ví, bisbe.

Comença el temps de Quaresma

18. � Dimecres de Cendra [Jl 
2,12-18 / Sl 50 / 2Co 5,20–
6,2 / Mt 6,1-6.16-18]. Sant Si-
meó, bisbe de Jerusalem, pa rent 
de Jesús; sant Eladi (†632), 
bisbe de Toledo; santa Berna-
deta Soubirous (†1879), vg., vi-
dent de Lourdes; beat Joan de 
Fièsole (fra Angèlic), prev. domi-
nicà, pintor; beat Francesc de 
Regis Clé, prev. paül i mr. 

19. � Dijous [Dt 30,15-20 / Sl 
1 / Lc 9,22-25]. Sant Gabí, prev. 
i mr. (296); sant Conrad de Pia-
cenza, ermità; sant Jordi, mon-
jo; beat Àlvar de Còrdova, prev. 
dominicà; beata Elisabet Pice-
nardi, vg. servita. 

20. � Divendres [Is 58,1-9a / 
Sl 50 / Mt 9,14-15]. Sants Ne-
mesi i Potami, mrs.; sant Eleu-
teri (s. V), bisbe; santa Amada, 
rel.; beat Maurici Proeta, agus-
tinià, de Castelló d’Empúries; 
beats Francesc i Jacinta Marto 
(Fàtima). 

21. � Dissabte [Is 58,9b-14 / Sl 
85 / Lc 5,27-32]. Sant Pere Da-
mià (1007-1072), bisbe d’Òstia 
i doctor de l’Església, cardenal; 
sant Claudi, mr.; sant Dositeu, 
monjo. Festa de la Misteriosa 
Llum de Manresa.

22. � † Diumenge vinent, I de 
Quaresma (lit. hores: 1a setm.) 
[Gn 9,8-15 / Sl 24 / 1Pe 3,18-
22 / Mc 1,12-15]. La Càtedra de 
sant Pere, apòstol, celebra da 
a Roma des del segle IV. San-
ta Margarida de 
Cortona, religio-
sa; santa Elionor o 
Leo nor, reina d’An  -
glaterra.

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Do espiritual

A la salutació «el Senyor sigui amb 
vosaltres», el poble sant allà reunit hi 
respon: «I amb el vostre esperit». Fi-
xem-nos que la salutació ha estat es-
piritual i la resposta és espiri tual. No 
es respon: «I també amb vós (o amb 
tu)», sinó «amb el vostre esperit». És a 
dir, que sigui present en aquell espe-
rit que us fou (et fou) donat a fi d’es-
tar capacitat per posar-te davant l’Es-
glésia de Déu i presidir-la.
  Així, si la salutació posa l’accent 
en la presència del Senyor enmig de 
tots els reunits, la resposta el posa
en el fet que aquesta presència es 
fa viva gràcies al do que ell va conce-
dir a alguns del seus perquè tingues-
sin l’esperit que els donava el poder 
d’ac tuar en nom seu, fent el servei 

(exercint el ministeri) per al bé de l’Es -
glésia de fer que el Senyor es fes sa -
gra men talment present en l’assem-
blea eclesial.

  La resposta és, doncs: «Que el Se-
nyor, que és amb nosaltres, sigui en 
el teu ministeri, en el do espiritual que 
et fou donat per al bé de l’Església.»

CATEQUESIS�QUARESMALS

MN. JOSEP URDEIX
Diaca i liturgista

Tres actituds i tres respostes
IGNASI RICART
Claretià

La Quaresma constitueix un dels temps 
forts de l’any litúrgic i, per tant, de la 
vida del cristià i de la comunitat ecle-
sial. La pràctica del dejuni, de la pre-
gària i de l’almoina són algunes de les 
actituds de resposta a la crida a la 
con versió. Aquestes pràctiques ja apa-
reixen a l’Antic Testament, a l’Evangeli 
i tot al llarg de la història de l’Església.
  Jesús ens indica com hem de viu-
re evitant el perill de caure en el for-
malisme:

  « Quan facis, doncs, almoina no to-
quis la trompeta davant teu...»

  « I, quan pregueu, no sigueu com els 
hipòcrites...»

  « I, quan dejuneu, no feu un posat 
trist...» (Mt 6,2-18)

  Aquestes pràctiques poden sem-
blar poc acceptades avui dia, però les 
hem de valorar positivament perquè 
responen a unes actituds fonamen-
tals de la vida cristiana. La pràcti ca 
del dejuni ens recorda la necessitat de 
saber renunciar als béns materials, 
de no ser egoistes. La pràctica de l’al-
moina ens recorda que cal estimar 
els germans, sobretot els més desa-

favorits. I amb la pregària expressem 
que Déu és el nostre pare i que tots 
els germans són fills de Déu.
  La Quaresma és coneguda també 
com a temps pasqual de penitència. 
Tot el que nosaltres anem fent perquè 

arribi la Pasqua, la tradició ho ha ex-
pressat amb el mot penitència. Molta 
gent relaciona penitència amb obres 
penitencials i actituds tristes. El papa 
Francesc ens anima a no fer cara de 
Quaresma, sinó de Pasqua. La Qua-

resma és un temps de conversió, de 
repensar, de capgirar la nostra vida 
i examinar més atentament els nos-
tres camins, perquè hem agafat un 
camí equivocat. Cap on vaig? El camí 
que segueixo, em durà a bon terme? 
És un bon camí o m’he desviat? Si no 
canvia el nostre cor no canvia res. La 
Quaresma ens convida a encertar el 
camí a través del qual puguem realit-
zar la forma original que Déu ha pen-
sat per a nosaltres. Podria ben ser 
que haguéssim de tornar enrere per 
tal de retrobar el nostre camí. Això de-
mana que ens convertim: que retro-
bem el camí perdut. Una conversió 
com aquesta pot realitzar-se si fem 
silenci. Llavors és quan allò que man-
tenim reprimit surt a la llum perquè 
ho puguem veure a la llum de l’Evan-
geli. Gràcies al canvi i a la conversió 
ens anem transformant. Renovem el 
nostre baptisme. La imatge originà-
ria i autèntica de Déu esdevé visible 
en nosaltres. La Quaresma i la Pas-
qua fan un tot ben unit, camí i meta 
del mateix misteri Pasqual de Jesu-
crist. En aquest temps, «escoltem la 
seva veu»: «Convertiu-vos i creieu en 
la Bona Notícia de Jesús» (Mc 1,15), 
tot seguint-lo camí de la Pasqua, pas-
sant per la Setmana Santa. El Crist 
ens precedeix i ens acompanya. Re-
conciliats amb Déu i els germans ens 
sentirem renovats per celebrar la Pas-
qua del Senyor.
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Lectura del libro del Levítico 
(Lv 13,1-2.45-46)

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando 
alguno tenga una inflamación, una erupción 
o una mancha en la piel, y se le produzca 
la lepra, será llevado ante Aarón, el sacer-
dote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. 
Se trata de un hombre con lepra: es impu-
ro. El sacerdote lo declarará impuro de le-
pra en la cabeza. El que haya sido declara-
do enfermo de lepra andará harapiento y 
despeinado, con la barba tapada y gritan-
do: “¡Impuro, impuro!” Mientras le dure la 
afección, seguirá impuro; vivirá solo y ten-
drá su morada fuera del campamento.»

Salmo responsorial (31)

R. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos 
de liberación.

Dichoso el que está absuelto de su cul-
pa, / a quien le han sepultado su pecado; / 
dichoso el hombre a quien el Señor / no le 
apunta el delito. R.

Había pecado, lo reconocí, / no te encubrí 
mi delito; / propuse: «Confesaré al Señor 
mi culpa» / y tú perdonaste mi culpa y mi 
pecado. R.

Alegraos, justos, y gozad con el Señor; / 
aclamadlo, los de corazón sincero. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
S. Pablo a los Corintios (1Co 10,31-11,1)

Hermanos: Cuando comáis o bebáis o ha-
gáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para 
gloria de Dios. No deis motivo de escánda-
lo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Igle-
sia de Dios, como yo, por mi parte, procu-
ro contentar en todo a todos, no buscando 
mi propio bien, sino el de la mayoría, para 
que se salven. Seguid mi ejemplo, como 
yo sigo el de Cristo.

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 1,40-45)

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un le-
proso, suplicándole de rodillas: «Si quie-
res, puedes limpiarme.» 
  Sintiendo lástima, extendió la mano y lo 
tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.» La 
lepra se le quitó inmediatamente, y que-
dó limpio. 
  Él lo despidió, encargándole severamen-
te: «No se lo digas a nadie; pero, para que 
conste, ve a presentarte al sacerdote y 
ofrece por tu purificación lo que mandó 
Moisés.» Pero, cuando se fue, empezó a 
divulgar el hecho con grandes ponderacio-
nes, de modo que Jesús ya no podía entrar 
abiertamente en ningún pueblo; se queda-
ba fuera, en descampado; y aun así acu-
dían a él de todas partes.

DIUMENGE�VI �DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre del Levític 
(Lv 13,1-2.45-46)

El Se nyor digué a Moisès i a Aharon: 
  «Si algú té a la pell una inflor, crostes o 
erupcions que facin témer el mal de la le-
pra, serà portat al sacerdot Aharon o a un 
dels seus fills sacerdots. 
  »Els qui pateixen del mal de la lepra han 
d’anar escabellats, amb els vestits esquin-
çats, tapats fins a la boca, i han de cridar: 
“Impur, impur!” Mentre el mal persisteixi, 
són impurs, i han de viure sols, fora del 
cam pament.»

Salm responsorial (31)

R. En vós he trobat el meu recer, vós em 
guardeu del perill.

Feliç el qui ha estat absolt de la falta / i 
ha vist sepultat el seu pecat. / Feliç l’ho-
me a qui el Se nyor no té en compte la cul-
pa, / i dintre seu ja no manté l’engany. R.

M’he decidit a reconèixer la falta, / no us 
he amagat més el meu pecat. / Tan bon 
punt m’ho he proposat, Se nyor, / m’heu 
per donat la culpa comesa. R.

Alegreu-vos, justos, celebreu el Se nyor; / 
homes rectes, aclameu-lo. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 10,31-11,1)

Germans, quan mengeu o begueu, o feu al-
guna altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu. 
No sigueu mai ocasió d’escàndol, ni per als 
jueus, ni per als grecs, ni per a l’Església 
de Déu, tal com faig jo, que en tot procuro 
d’adaptar-me a tots, i no busco allò que em 
convé a mi, sinó allò que convé als altres, 
perquè se salvin. Seguiu el meu exemple, 
tal com jo segueixo el de Crist.

  Lectura de l’evangeli segons 
sant Marc (Mc 1,40-45)

En aquell temps, es presenta a Jesús un 
leprós, s’agenolla i li diu, suplicant-lo: «Si 
voleu, em podeu purificar». Jesús, compa-
dit, el tocà amb la mà i digué: «Sí que ho 
vull: queda pur». A l’instant la lepra desa-
paregué i quedà pur. Tot seguit Jesús el va 
fer marxar, després de recomanar-li serio-
sament de no dir-ho a ningú, sinó d’anar a 
fer-se examinar pel sacerdot, oferir per la 
seva purificació el que Moisès havia orde-
nat, i certificar així que ja era pur. Però ell, 
així que se n’anà, començà a proclamar-ho 
davant la gent i de fer-ho conèixer pertot 
ar reu, tant, que Jesús ja no podia entrar 
manifestament als pobles, i havia de que-
dar-se a fora, en llocs despoblats. Però la 
gent venia a trobar-lo de tot ar reu.

No podem admetre que una persona sigui discri-
minada i marginada pel fet de tenir la sida, l’ebo-
la o la lepra. Fóra tenir el cor endurit. Després de 
la intensa jornada de Cafarnaüm, narrada en els 
evangelis dels darrers diumenges, Jesús es tro-
ba de cara amb un leprós que, agenollat, li prega: 
«Si vols em pots purificar». Cap indicació de lloc 
en aquest cas. La gentada sembla haver desa-
pa regut de cop i volta. És clar que Marc s’ha vol-
gut fixar només en el cara a cara entre Jesús i 
aquest malalt anònim, en representació de tots 
els altres d’arreu del món. El leprós, segons la llei 
de l’Antic Testament i cultures del voltant, era se-
gregat, separat del contacte amb els altres. El 
malalt de lepra era considerat fora de l’àrea de 
la salvació, un excomunicat, una mena de cadà-
ver ambulant. La lepra constituïa un símbol que 
provocava pors i tabús. Cal comprendre el drama 
humà i religiós de l’evangeli d’aquest diumenge, 
que es deuria preguntar: «Per què a mi, Senyor?» 
Alhora colpeix l’originalitat i la força provocativa 
del gest que ha fet Jesús. El leprós de l’evange-
li desafia la segregació en què havia de viure, va 
amb fe davant Jesús que, compadit, el tocà amb 
la mà i li diu: «Queda pur». Qui tocava un leprós 
quedava contaminat per la lepra. Jesús, en can-
vi, toca el leprós i el torna pur. Després l’envia 
al sacerdot perquè el torni a inscriure en el con-
text social. Un cop pur podrà viure lliurement en-
mig de la societat davant Déu. La joia de la guari-
ció fa que escampi arreu que ha estat guarit de 
la seva malaltia.
  Crist ha vingut a instaurar un nou comportament, 
ple de misericòrdia, envers el sofriment de l’ho-
me, especialment dels més marginats. Guarint el 
leprós, Jesús es revela com aquell en el qual Déu 
es fa pròxim del pròxim: pròxim de tots els ho-
mes, també d’aquells que són exclosos i margi-
nats. Jesús és una proximitat que supera totes 
les distàncies; s’ha fet un de nosaltres i ha supri-
mit les barreres aixecades pel nostre egoisme. 
I ens ensenya a actuar com ell.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Marginat 
per la lepra



  

VI TIEMPO ORDINARIO: «Quiero, queda limpio»

CINE�ESPIRITUAL PEIO SÁNCHEZ

El padre Damián fue un misionero belga de los Sa-
grados Corazones que dedicó su vida a la atención 
de los leprosos en Molokai, una de las islas Hawai. 

Una película clásica de su vida fue Molakai, la isla maldita (1959) de Luis 
de Lucía, la que presentamos es una nueva adaptación. En ella vemos 
como Molokai es el exilio de los leprosos que viven en condiciones in-
frahumanas. Allí fue destinado el misionero con la advertencia «No debe 
tocar a nadie». Pero él se hizo su amigo y compañero consiguiendo res-
taurar un funcionamiento social y comunitario hasta su muerte por con-
tagio de la lepra. Un extraordidario ejemplo del evangelio de hoy sobre 
«El que llegó para tocar lo intocable», para salvar lo que estaba perdido.

Para la reflexión y el diálogo:
•  Infórmate sobre la vida del padre Damián. ¿Qué cambios introdujo su 

presencia en la vida de los leprosos de Molokai?
•  ¿Qué significado tiene la secuencia dónde todos oran a la puerta del 

hospital por el padre Damián?
•  ¿Cuáles serían los leprosos de hoy? ¿A quién tememos acercarnos?
•  En el evangelio de hoy, Jesús nos invita a tocar el sufrimiento y la margi-

na ción. ¿Qué hemos de hacer para «salir» de nuestra comodidad y «to-
car» a los hermanos que padecen?

(Orientación padres y educadores: Recomendada para todos los públicos)

Molokai 
La història del padre Damián
Director: Paul Cox. Año: 1999
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LLUM DELÀS

ENTREVISTA

L’alegria 
de la fe

La religiosa del Sagrat Cor i psicòlo-
ga Llum Delàs assegura que hi ha un 
abans i un després de l’Evangelii Gau-
dium. La novetat d’aquesta exhorta-
ció, com a estil de transmetre i comu-
nicar la fe, és «l’alegria, que brolla del 
cor quan aquest es deixa amarar de 
l’amor de Déu que rebem gratuï ta-
ment cada dia si ens deixem treballar 
i acollir per Ell en el silenci i en l’es  colta 
de la seva Paraula, Jesús». 

Què està canviant el papa Francesc 
quant a la transmissió de la fe?
Els canvis es fan entre tots. Ell orien-
ta a deixar de banda les transmis sions 
avorrides, fetes de normes, lleis i doc-
trines proselitistes per a impulsar una 
catequesi de proposició, d’invitació a 
ser feliç i fer feliços els altres, de buscar 
companys de camí per mostrar al món 
que passar per aquesta vida fent el bé 
transforma la realitat i la mateixa religió. 

Tenim la teoria clara, però aplicar-la 
és el que costa... 
La conversió de la nostra pròpia vida 
i la conversió de les comunitats que 
seguim Jesús és sempre difícil. Estem 
pagats de nosaltres mateixos. Ten-
dim a pensar que són els altres els 
qui s’han de convertir. Ens costa per-
què, en comptes de mirar-lo a Ell, ens 
acontentem amb seguir línies de pen-
sament amb les quals estem d’acord.

Per què la crisi és una oportunitat evan-
gelitzadora?
Perquè és una greu dificultat per a 
moltes persones properes. Estem pre-
ocupats i ocupats a tornar a donar sor-
tida a persones i famílies que han cai-
gut en un clot i no saben sor tir a la 
su perfície o no poden. Evangelitzar és 
escoltar aquesta realitat; amb amor, 
amb comprensió, donant la mà i pro-
cu rant poder dir aquell «aixeca’t i cami-
na» de Jesús amb fets compromesos. 

Òscar Bardají i Martín

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

Un tres en uno 
para la Cuaresma
HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

¿Nos oxidamos? ¿Quizás se nos oxi-
da el corazón? ¿Cogemos algunas 
manías o bien la inercia de una volun-
tad menos recta o tal vez un exceso 
de mirarnos en el espejo de nuestro 
propio yo...? No nos iría mal un buen 
lubrificante, un tres en uno que nos 
retorne la agilidad en nuestro camino.
  Oración, ayuno y limosna, tres solu-
ciones en una, que se nos propondrán 
desde el próximo Miércoles de Ce niza. 
Tres medios convertidos en una sola 
cosa: «Oración, ayuno, misericordia 
son una cosa sola, y reciben vida la 
una de la otra. El ayuno es el alma de 
la oración y la misericor dia es la vi-
da del ayuno.» (San Pedro Crisólogo) 

  En las palabras del profeta —«Con-
vertíos a mí de todo corazón» (Joel 
2,12)— encontramos nuestro cen-
tro: Jesucristo es nuestro modelo. 
Tres cosas unificadas en una, en Él y 
en nuestros hermanos. Nuestro cora-
zón convertido sea de alguna manera 
«el amor en el corazón de la Iglesia» 
(Papa Francisco, Manila, 16 de ene-
ro de 2015).
  Para conseguirlo, el Papa nos pide: 
«Fortaleced vuestros corazones». Ilu-
sionados, acojamos la gracia recon-
ciliadora del Señor. Él es nuestra fuer -
za. 
  Como hizo María, nuestra alegría 
sea acoger la Palabra del Señor.

El desierto
JOSEP OTÓN La mística de la Palabra. Editorial Sal Terrae
 del Grupo de Comunicación Loyola

Dicen los Evangelios que Jesús fue 
conducido por el Espíritu hasta el 
desierto para ser tentado (Mt 4,1). El 
desierto es un tiempo de purificación. 
En el desierto desaparecen los refe-
rentes que nos daban confianza. En-
tonces nos asalta el sentimiento de 
ausencia de Dios. Pensamos que se 
ha desentendido de nosotros y nos 
protegemos tras sueños ilusorios o 
recuerdos traicioneros.
  En cualquier caso, el desierto es 
una oportunidad de autoconocimien-
to, es un ámbito de exploración. Enca-
ramos nuestras flaquezas, desentra-
ñamos los mecanismos de defensa, 
desenmascaramos las falsas ex pec-

tativas. Allí, faltos de todo, nada nos 
distrae de Dios. Por eso nos atrae al 
desierto para hablarnos al corazón 
(Os 2,16).
  Jesús es tentado. En su humani-
dad asume todas las vicisitudes del 
ser humano. Su ida al desierto es-
tá íntimamente vinculada a la cruz, 
donde vive en su propia carne el apa-
rente abandono de Dios (Mt 27,46).
Tal vez la existencia sea un largo peri-
plo por el desierto, durante el cual te-
nemos la sensación de que Dios ha 
desertado. 
  Ahora bien, el desierto no es nues-
tro destino definitivo. Es una purifica-
ción, un proceso terapéutico.
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Con su extraordinaria capacidad 
de expresar gráficamente y de ma-
nera muy clara su pensamiento, el 
papa Francisco ha escrito que «hay 
cristianos cuya opción parece la de 
una Cuaresma sin Pascua». Recuer-
do ahora esta frase suya, que en-
contramos en La alegría del Evan-
gelio, su documento programático, 
porque con el Miércoles de Ceniza 
iniciamos precisamente el camino 
de Cuaresma que nos debe llevar 
a la celebración de la Pascua, la 
principal fiesta del año cristiano y 
el centro de todas las otras fiestas.
  Cuando ya eran evidentes los ai-
res de confrontación entre Jesús y 

algunos de los fariseos y maestros 
de la Ley judía, estos —según nos 
cuenta el Evangelio— le hicieron 
una pregunta acusatoria a Jesús: 
«¿Cómo es que tus discípulos no 
siguen la tradición de los mayores, 
sino que comen con las manos im-
puras?» Jesús, a partir de una cita 
del pro feta Isaías, los acusa de hi-
pócritas porque honran a Dios con 
los labios pero mantienen alejado 
su corazón, que para la Biblia es el 
núcleo fundamental y el centro de 
la persona. 
  El fariseísmo es una tentación 
constante de toda práctica religiosa 
si esta se apoya sólo en el cumpli-

miento de la letra, en la formalidad, 
en la apariencia e ignora el fondo, 
la esencia, el valor profundo y pe-
dagógico de las prácticas. De este 
modo, es fácil caer en la hipocre-
sía y en un sentimiento de falsa su-
perioridad moral sobre los demás, 
tan magistralmente ilustradas por 
Jesús en la parábola del fariseo y 
el publicano con en estas palabras: 
«Te doy gracias, oh Dios, porque no 
soy como los demás hombres, ni 
como ese publicano...»
  La liturgia del Miércoles de Ceni-
za es una muy buena terapia con-
tra la tentación del fariseísmo. Y 
lo es precisamente con unas pala-
bras que nos hablan de la actitud 
interior y la discreción espiritual con 
la que tenemos que vivir las tres 
prácticas propias de los tiempos 
de Cuaresma: la oración, el ayuno 
y la limosna. 
  En el Sermón de la Montaña, la 
carta magna del cristiano, Jesús nos 
dice: «Cuando oréis —oración— 
no lo hagáis como los hipócritas»; 
«Cuando ayunéis —ayuno— no pon-
gáis cara triste»; «Cuando des a los 

que lo necesitan —limosna—, no lo 
vayas pregonando…» Y añade: «Os 
aseguro que ya tienen la recompen-
sa. Tú, cuando ayunes, lávate la ca-
ra y ponte perfume para que la gen-
te no sepa que ayunas, sino sólo tu 
Padre, y él, para quien no hay se-
cretos, te recompensará.»
  El Señor dice por medio del profe  - 
ta Isaías que el ayuno que le com pla    -
ce es el que libera a los que están en-
carcelados, desata las correas del
yugo, deja libres a los oprimidos y 
trocea yugos de todo tipo. «Compar-
te tu pan con el hambriento, vis te a 
quien va desnudo. No los rehú yas, 
que son hermanos tuyos. Enton ces 
brillará como el amanecer tu luz, y 
tus heridas se cerrarán al momen-
to.» 
  Amor y solidaridad frente a formu-
lismos vacíos; realidad frente a apa-
riencias. Sin hipocresías ni engaños. 
Lo expresa de una manera contun-
dente el profeta Joel, 
a quien escucharemos 
el próximo miércoles: 
«¡Rasgad los corazo-
nes, no las vestiduras!»

Una Cuaresma 
abierta a la Pascua

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

AGENDA�

Actes i 
conferències
Trobada monogràfica organitzada 
per Pastoral de la Salut (St. Pau del 
Camp, 101). Dia 17 feb. (18-19.30 
h), a càrrec de la gna. Ana M. Domé-
nech, hospitalària del Sagrat Cor. Te-
ma: «Salut mental». Preu 3 E. Es prega 
confirmar, al t. 933 171 597 (9-14 h).

Sessions de reflexió de l’actualitat 
cultural i religiosa. Dilluns 16 febrer 
(19 h), amb Anna Roig, periodista i 
cap de comunicació de Càritas Bar-
celona. A l’auditori de la FJM (c/ Va-
lència 244, 1r). Info: 934 880 888, 
a/e: www.fundaciojoanmaragall.org

«Aproximació a santa Teresa de Je -
sús.» Dijous 19 febrer (20 h), con fe  rèn-
cia d’Anna Boj, carmelita descalça, als 
caputxins de Sarrià (c/ Cardenal Vives 
i Tutó, 2), t. 932 043 458).

Vetlla de Quaresma. Dissabte 21 de 
febrer (19 h), vetlla de pregària al Mo-
nestir de Sant Pere de les Puel·les (c/ 
Anglí, 55). Informació: www.benedic-
tinessanperepuelles.cat

Grups d’Oració i Amistat. Acte peni-
tencial de preparació de la Quaresma. 
Examen, confessió particular i euca-
ristia. Dia 21 de febrer (10 h), a la ba-
sílica de la Mercè (pl. Mercè, 1).

Asociación de Adoradoras de las Es-
clavas del Sagrado Corazón (c/ Ma-

llorca, 232). Día 19 febrero (12 h), ora-
ción de los terceros jueves de mes se    -
g uida de la Eucaristía, a las 12.30 h. Pa-
ra más información: caminaysigue@
hotmail.com

Institut Emmanuel Mounier de Cata-
lunya. Trobada personalista, dissabte 
21 de febrer (16.15-21 h), a la FTC (c/ 
Diputació, 231). Informació: http://
insmouniercat.bubok.com

Conferències quaresmals a la Con-
cepció (c/ Aragó, 299). Organitzades 
per la pquia. de la Puríssima Concep-
ció i la pquia. de Sant Francesc de Sa-
les. Tema: «Sínode de la Família entre 
llum i flaixos». La primera, diumenge 
22 de febrer (19 h): «El sínode dels pa-
res i el sínode dels mitjans», pel Dr. 
Giovanni Vian, director de l’Osserva-
tore Romano.

Llibres
Joan Carrera, un bis -
be del poble. És la pri-
mera biografia so bre 
qui fou bisbe au xiliar 
de Barcelona. Autors: 
Joaquim Ferrer i Fran-
cesc Te ruel. Editorial 
Mediterrània. En vuit 
capítols, seguim tota la vida d’aquest 
bisbe català. En el pròleg, el cardenal 
M. Sistach diu que Carrera fou un 
veritable pastor «amb olor d’ovella», 
que va tenir tres grans amors: Crist, 
Catalunya i el poble treballador. 

Exercicis 
i recessos
Grups d’Oració i Amistat (GOA). 
Exercicis quaresmals, aprofundint 
en la pregària-Any Teresià, amb Mn. 
Josep Serra. Dies: 27-28 de febrer 
i 1 de març. A la Casa Espiritualitat 
Sant Ignasi-Sarrià (c/ Carrasco i For-
miguera, 32). Per a més informació 

i inscripcions: t. 932 181 005 (Cen-
tre GOA).

Cursos
Claus de lectura de la Bíblia (VII). La 
dona en el Nou Testa-
ment. Dij. 19 feb. (19 h), 
«La samaritana», amb 
O. Tuñí. Auditori FJM. In fo 
i inscr.: t. 934 880 888.

ACTUALITAT

Recés de catecúmens

Com cada any al voltant de la festa de la conversió de sant Pau, ha tingut lloc 
al Seminari salesià Martí Codolar el recés de catecúmens. Un bon nombre de 
catecúmens de l’arxidiòcesi, amb els seus acompanyants i padrins, han aco-
llit les reflexions d’en Jaume Galobart, delegat del catecumenat de Terrassa, 
i l’Emília Garcia, catequista de la parròquia dels Josepets, sobre el troba-
ment personal amb Crist. La celebració del ritu d’elecció de catecúmens se 
celebra rà el dia 22 de febrer, primer diumenge de Quaresma, a la Catedral 
(19 h) i rebran el baptis me durant la Vetlla Pasqual. 
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Vols rebre cada setmana a casa 
el Full Dominical? Església de Bar-
celona ofe  reix aquesta oportunitat 
per tan sols 70 E l’any. A més, amb 
aquesta promo ció no no més tindran 
el Full Dominical setmanalment a la 
seva bústia sinó que també re bran, 
a finals d’any, una edició especial 
—enquadernada i impresa digital-
ment— amb tots els Fulls Dominicals 

de l’any. D’aquesta mane ra, els lectors 
podran conservar tots els exemplars 
i tenir l’historial complet de publica-
cions diocesanes a la seva disposi-
ció. La subscripció es farà efectiva a 
partir de l’1 de gener del 2015. Per 
subscriure’s al Full Dominical, s’ha 
d’omplir la butlleta de subscripció de 
so ta amb les seves dades personals 
i el compte corrent assignat. 

SUBSCRIU-TE AL

full DOMINICAL

✂
Nom

Cognoms

Adreça

C.P.    Ciutat

Telèfon    E-mail

Titular

Entitat Bancària

IBAN/CCC

Signatura

Data

Aquesta butlleta s’ha d’enviar, per 
correu ordinari, a la següent adreça:

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Mitjans de Comunicació Social
c/ Bisbe 5, 4a planta
08002 Barcelona

O, si ho prefereixen, poden enviar 
totes les dades requerides a través 
del cor reu electrònic secretariamcs@
arqbcn.cat. 
Et perdràs aquesta gran oportunitat?

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el subscriptor dóna el seu consentiment exprés per a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, de l’Arquebisbat de Barcelona, amb la finalitat de gestionar les quotes domiciliades. 

Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a altres entitats, podent aquest exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit, al responsable del fitxer escollit: Arquebisbat de Barcelona (Ref.: Subscripció Full Dominical), Carrer del Bisbe, 5 - 08002 Barcelona.

Observacions
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