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

Esperança davant 
del Dia del Seminari
El proper diumenge, 22 de març, celebrarem el Dia del 
Seminari. Aquest any el vivim amb un sentiment d’es-
perança, com ja us vaig comunicar en una carta per-
sonal meva a tots els diocesans i ara ho recullo en 
aquest comentari setmanal, pel do que Déu ens ha 
fet aquest curs: 11 joves han entrat al Seminari Ma-
jor de la nostra estimada arxidiòcesi. Representa un 
augment molt considerable respecte del curs anterior, 
ja que se n’ha gairebé doblat el nombre.
  Em plau, amb motiu del proper Dia del Seminari, fer-
vos partícips a tots d’aquesta bona notícia, d’aques-
ta joia, perquè ho agraïm al Senyor. Es tracta d’una 
revifalla vocacional? Potser seria prematur parlar així. 
Hem de veure si aquesta tendència es manté en els 
pròxims anys. No podem llançar les campanes al vol, 
però sí que aquestes xifres són motiu d’esperança. 
La primera cosa i més important que hem de fer és do-
nar-ne gràcies a Déu, perquè la vocació sacerdotal és 
sobretot una gràcia de Déu, una gràcia immerescuda 
per part dels qui l’hem rebuda. 
  El meu agraïment, després, va dirigit a tots els dioce-
sans. En primer lloc a aquests joves que Déu ha cridat 
a ser sacerdots i que han respost generosament. Són 
joves que han iniciat i de vegades ja han acabat els 
seus estudis universitaris o la seva activitat professio-
nal. La seva experiència humana és garantia d’una sò-
lida preparació per al ministeri presbiteral. 
  També va el meu agraïment als seus pares i fami-
liars per la participació que han tingut en la maduració 
d’aquestes vocacions. I als sacerdots, pel seu treball 
ministerial i el seu testimoniatge de lliurament gene-
rós a l’Església i als germans, que mou, sens dubte, 
aquests joves a seguir aquest camí que han vist realit-
zar en la vida dels seus sacerdots amics.
  Gràcies també a totes les parròquies, comunitats i rea-
litats eclesials perquè amb la pregària per les voca cions 
i el treball pastoral participen també en la tasca vocacio-
nal. Si tenim una acció pastoral dirigida als joves, tin-
drem les vocacions sacerdotals que l’Església necessita.
  Gràcies finalment al Seminari i als seus formadors i 
alumnes, que acullen aquestes noves vocacions i les 
ajuden a formar-se adequadament en l’aspecte humà, 
espiritual i pastoral per esdevenir sacerdots sants, 
sense oblidar l’aspecte acadèmic, del qual tenen cura 
les facultats eclesiàstiques de Teologia i de Filosofia. 
  Tots els diocesans són responsables de les voca-
cions sacerdotals i han d’ajudar el nostre Seminari. En 
depèn el futur de la missió de l’Església 
a Barcelona i també, si ens és possible, 
desitgem ajudar, amb esperit missio-
ner, les diòcesis necessitades d’arreu 
del món.
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16. � Dilluns (litúrgia de les ho-
res: 4a setmana) [Is 65,17-21 / 
Sl 29 / Jn 4,43-54]. Sant Aga-
pit (†341), bisbe de Ravenna; 
sant Heribert, bisbe de Colònia 
(999); sant Ciríac i companys, 
màrtirs (308) a la Via Salària; 
sant Abraham (s. IV), ermità, de 
Mesopotàmia; santa Eusèbia, 
ver ge.

17. � Dimarts [Ez 47,1-9.12 / 
Sl 45 / Jn 5,1-3a.5-16]. Sant 
Pa trici (†461), bisbe i evange-
litzador d’Irlanda; sant Josep 
d’Arimatea, seguidor i amic de 
Jesús.

18. � Dimecres [Is 49,8-15 / 
Sl 144 / Jn 5,17-30]. Sant Ciril 
de Jerusalem (315-386), bisbe 
i doctor de l’Església. Sant Sal-
vador d’Horta, religiós francis-
cà, de Santa Coloma de Farners 
(la Selva), morí a Càller (Sarde-
nya, 1567).

19.  Dijous [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]. Solemnitat de 
sant Josep, espòs de la Verge 
Maria, natzarè, patró de l’Es-
glésia universal i dels agonit-
zants, i també dels fusters. Sant 
Amanç o Amanci (s. VII), diaca 
romà i màrtir a Flandes.

20. � Divendres [Sv 2,1a.12-
22 / Sl 33 / Jn 7,1-2.10.14.25-
30]. St. Ambròs de Siena, re li giós 
dominicà; sant Martí de Dumio, 
bisbe; santa Fotina, màr tir sa-
maritana; santes Eufèmia i Ale-
xandra, màrtirs.

21. � Dissabte [Jr 11,18-20 / 
Sl 7 / Jn 7,40-53]. Sant Filèmon 
o Filemó, màrtir (287) a Egipte; 
santa Fabiola (†399), matrona 
romana.

22. � † Diumenge vinent, V de 
Quaresma (litúrgia de les hores: 
1a setmana) [Jr 31,31-34 / Sl 
50 / He 5,7-9 / Jn 12,20-33]. 
Sant Zacaries, papa (grec, 741-
752); sant Octavià, màrtir d’o-
rigen africà; sant Deogràcies 
(s. V), bisbe de Cartago; sant 
Benvingut (Bien-
venido, †1282), 
bisbe; santa Lea 
(†384), religiosa 
viuda romana.

ÉDISON FAÑANÁS LANAU

ENTREVISTA

Voluntariat 
de presons

Édison Fañanás és pare de família 
nom brosa i diaca, llicenciat en cièn cies 
químiques i en eclesiàstiques i doc-
tor en teologia, és professor d’insti-
tut a Calw (Alemanya). La seva tesi 
—Vo luntariado y prisión (Claret)—, 
que qüestiona el voluntariat peniten-
ciari des de dins i no només des d’u na 
perspectiva teològica, conté una in-
ves  tigació empírica global (75 en tre-
vistes a interns, treballadors i vo lun ta  ris 
a 5 presons d’Espanya, Alema nya, Co-
lòmbia, Índia i Sudàfrica) i promou un 
diàleg entre la societat civil i el com-
pro mís cristià.

Per què et va atraure el voluntariat 
de presons?
El regal de la fe l’he rebut per tres con-
ductes: la família, l’Escola Pare Ma-
nya net i el grup de joves de la parrò-
quia Sant Vicenç de Sarri à. Aquest 
entorn va facilitar el compromís a la 
presó com a voluntari. La principal 
aportació és la nuesa: a la presó tant 
l’intern com el voluntari estan en un 
context on és més fàcil copsar la mi-
sèria i finitud humana i, per això, es 
fa més palesa la presència de Déu.

Quines raons ètiques donen sentit al 
voluntariat a la presó?
El voluntariat a la presó es pot justifi-
car èticament com el pont necessari 
que uneix el món de les persones pri-
vades de llibertat i que tenen dret a 
una resocialització amb el món de les 
persones que gaudeixen de llibertat 
i que tenen dret a conviure en pau.

Com es pot entendre el càstig des 
d’una ètica cristiana?
L’ètica cristiana promou una justícia 
restaurativa-agàpica: entén el càstig 
no com a revenja (justícia retributiva) 
sinó com una reparació del mal fet, 
donant espai i visualitzant les vícti-
mes en un procés on també l’infrac-
tor pugui fer experiència de l’amor in-
condicional de Déu.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

SER�PADRES

A favor de la salud 
mental
DR. PAULINO CASTELLS Crecer con padres separados
Pediatra, neurólogo y psiquiatra Plataforma Editorial

Mi obligación como profesional de la 
salud mental es advertir a los padres 
en general —tanto de familias ínte-
gras como de familias separadas— 
que estén en conflicto que, mientras 
más duren sus trifulcas, más proble-
mas tendrán sus hijos. ¿A que esto 
parece fácil de entender? Pues no se 
crea, porque a muchos no les acaba 
de entrar en la cabeza…
  Se ha comprobado que los niños 
de familias en las cuales continúa un 
alto nivel de conflicto entre los pa-
dres dos años después de la sepa-
ración, exhiben mayor impulsividad 
y conductas agresivas que los niños 
de familias íntegras, pero que, a su 
vez, los niños de familias separadas 
con bajo nivel de conflicto son menos 
agresivos que los que tienen familias 
íntegras pero conflictivas.

  Vuelvo a poner el mayor énfasis so-
bre la estricta «conflictividad entre 
los padres» como principal causa de 
los trastornos entre los hijos. Es cier-
to que los niños de familias separa-
das evidencian más alto nivel de an-
siedad, menor autoestima y mayor 
tendencia depresiva que los de fami-
lias íntegras, pero estas diferencias 
sólo están presentes cuando la con-
flictividad entre los padres sigue sien-
do alta después de la separación. Es 
decir, cuando el conflicto postsepara-
ción entre los padres es bajo no hay 
diferencia entre los niños de fami lia 
intacta y familia separada.
  No me cansaré de repetir que la es-
tabilidad de una buena relación entre 
los padres es el clima en que queda 
más consolidada y asegurada la bue-
na salud mental de los hijos.

L’àvia té dos néts, un noi de tretze 
anys i una nena de nou, els quals viuen 
amb els pares en una altra ciutat, allu-
nyada de la seva. Els visita en algunes 
ocasions i els parla de Jesús. Ho fa 
perquè ha observat que en saben poc, 
que el coneixen poc. A l’àvia li dol i 
pro cura compensar-ho. En la darrera 
visita, els explicà que Jesús era una 
persona que anava pels pobles fent 
el bé i convidant a estimar, que dei-
xava un rastre de bondat i servei per 
allà on passava. Afegia en acabar 
l’explicació: «Mireu si estimava que, 
a la creu, va perdonar els botxins i els 
qui l’havien lliurat.» 
  Feia esto na que parlaven i l’àvia 
havia aconseguit de captar l’interès 
dels néts. El seu testimoni de segui-
ment de Jesús havia impressionat els 
néts profun da  ment. El noi, implicat 
en el relat, de manà: «Àvia, explica’m 
una mica més com era Jesús, per-
què això de viure fent el bé i perdo-
nant els botxins és molt difícil». L’àvia 
continuà amb l’expli cació. Quan aca-
bà la sessió de ca tequesi ocasional, 
el noi digué: «Tot això està molt bé, 
àvia. Fa pen sar. Ens has d’explicar 
més coses de Jesús.»

  El nostre context social està sovint 
allunyat de la fe i del que des de la fe 
es proposa, i el mal, el dolor, la vio lèn  -
cia, les injustícies, la fam, l’egois me... 
la realitat del món, lluny dels en se-
nyaments de Jesús, poden esde ve-
nir una temptació que s’oposi a tot el 
que es refereix al projecte, a la Bona 
Nova que Jesús va anunciar.
  La fe és un do de Déu, una gràcia 
del seu amor. El testimoniatge de per-
sones concretes ens hi pot apropar. 
Hem de ser, amb senzillesa i humilitat, 
amb la nostra vida a prop de Jesús, 
testimonis de fe, testimonis de resur-
recció. És el que fa l’àvia del nostre 
relat amb les seves paraules, amb la 
seva vida i amb la seva pregària per 
tots i cadascun dels néts, demanant 
que coneguin Jesús, que el coneixe-
ment els porti a estimar-lo i al desig 
de seguir-lo. «Així, doncs, també nos-
altres, envoltats d’un núvol tan gran 
de testimonis... llancem-nos a córrer 
sense defallir en la prova que ens és 
proposada. Tinguem la mirada fixa en 
Jesús, el que ens ha de guiar pel camí 
de la fe i el qui la porta a la plenitud» 
(He 12,1-2). Quina sort de l’àvia que 
estima i que fa pensar!

La catequesi 
de l’àvia fa pensar

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA



15 de març de 2015  full dominical Pàg. 3església arxidiocesana de barcelona

XCamins de Vida 
Manaments de nou

MN. XAVIER MORLANS
Professor de la FTC

4t manament a la llum de Jesucrist
Jesús ens revela per què les relacions de paternitat i de filiació 
te nen aquest arrelament tan indestructible en cada persona. 
El principi explicatiu i originador de tot —Déu— és en si mateix 
una relació intensíssima de paternitat i de filiació que genera un 

amor desbordant: Pare, Fill i Esperit Sant. Tots hem estat dis se -
nyats segons aquest dinamisme paternofilial. No ens en podem 
deslliu rar. De nosaltres depèn el sentit que vulguem donar- li: po-
si tiu o negatiu. 
  Pots estimar o no els pares que no has triat. Pots estimar o no 
el Déu Pare que t’ha creat.

4t manament bíblic
« Honra el pare i la mare. Així tindràs llarga vida 
en el país que et dóna el Senyor, el teu Déu.» 
(Ex 20,12)

4a pauta humanista
Les relacions entre pares i fills poden variar de sentit —de l’amor 
a l’odi— però no poden ser destruïdes. Estan arrelades en cada 
un de nosaltres d’una forma intensíssima. «He intentat arrencar 

aquest fill del meu cor i no he pogut», deia un pare d’un fill que 
n’hi havia fet de tots colors. 
  Han canviat les formes de família, però a les estadístiques, jun-
tament amb l’amistat, la família segueix sent el valor més puntuat.
  Val la pena tenir-ne cura, fins i tot per Nadal.

4t eslògan postmodern
«La família no és obligatòria ni per Nadal.»

IV CUARESMA: Transformar el juicio en amor

«¿Cómo cantaremos la canción del Se-
ñor en tierra extraña?» proclamamos 
en el Salmo 136. 
  Esta interesan te película se desa-
rrolla en Sudáfrica 1946, dos años 
an tes de que se ins tale el apartheid, 
y se centra en el en cuentro entre dos 
personajes situa dos en los dos ban-
dos en conflicto, el pastor negro Ste-
phen Kumalo y el te rrateniente blanco 
James Jarvis, con sus hijos mezcla-

dos en una tragedia. A pesar de to-
do los dos padres atena za dos por la 
pena vivirán la experiencia de estar 
«salvados por la gracia y mediante la 
fe» (2.a Lect.) mostrando un cami no 
de reconciliación. 
  Saben que «Dios no mandó su Hi-
jo al mundo para juzgar al mundo, si-
no para que el mundo se salve por él» 
(Ev.) y la pér dida es vivida como oca-
sión para el amor.

Para la reflexión y el diálogo:

•  Hay un momento en que Jarvis dice 
tras la muerte de su hijo: «¿Por qué 
traemos hijos a este mundo?». Pe-
ro su hijo le ha dejado una heren cia 
sorprendente que tiene que ver con 
el sentido de ser cristiano ¿Cuál es 
este testamento?

•  Tras una dramática revelación se 
despiden los dos oponentes dicien-
do que Dios bendiga al otro. Este 
gran signo de reconciliación habla 
de la experiencia de la Gracia que 
no juzga sino perdona. ¿Seríamos 
capaces de una experiencia así?

•  El pastor Kumalo rezará al final:
«¡Oh, Dios... mi Dios! No me abando-
nes, y permite que cuando atravie-
se el valle de sombras de la muer-
te, no sienta ningún temor porque tú 
estarás conmigo». ¿Puede ser esta 
una buena oración de Cua resma?

•  El juicio y el perdón se sitúan en dos 
campos opuestos. ¿Cómo ayuda Cris-
to a convertir los juicios en perdón?

(Orientación para padres y educado-
res: no recomendada para menores 
de 13 años, presenta escenas de vio-
lencia y tensión.)

Llanto por la 
tierra amada
Director: Darrell James Roodt. Año: 1995

PEIO SÁNCHEZCINE�ESPIRITUAL
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LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI PUBLICACIONS

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO 
Franciscana de los Sagrados Corazones

Recibir con 
humildad, entregar 
con misericordia

Hablaba el Santo Padre de un gran re-
galo: «La salvación no se compra ni 
se vende. Se regala, es gratuita. No-
sotros no podemos salvarnos por no-
so  tros mismos, la salvación es un 
rega lo, totalmente gratuita.» 
  El Señor nos lo dice, como a Nico-
demo: «Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo único, para que no 
perezca ninguno de los que creen en él, 
sino que tengan vida eterna» (Jn 3,16).

  Un regalo que se nos brinda y que, 
para recibirlo, sólo se nos pide «un 
co  razón humilde, un corazón dócil, un 
corazón obediente, como el de Ma ría».
  Un regalo que recibimos de «Dios, 
rico en misericordia, por el gran amor 
con que nos amó» (Ef 2,4). Jesucristo 
«no estimó un bien irrenunciable ser 
igual a Dios sino que se anonadó a sí 
mismo y obedeció hasta la muer te y 
una muerte de cruz» (Fl 2,7).
  Se nos llama a ser don: «Dios nos 
ha creado en Cristo Jesús, para que 
nos dediquemos a las buenas obras, 
que él determinó que practicásemos» 
(Ef 2,10). 
  Y hoy, por medio del Santo Padre, 
se nos llama a «ser islas de misericor-
dia en medio del mar de la indiferen-
cia». Revestidos de la «bondad y mise-
ricordia» de Cristo, «llegar a ser como 
Él, siervo de Dios y de los hombres».

ACTUALITAT

Guardó atorgat a les Germanes 
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús
El passat 16 de febrer, al Saló de 
Cent de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’alcalde Xavier Trias presidí l’acte de 
lliurament de la Medalla d’Honor al 
Mèrit Cívic a la Congregació de Ger-
manes Hospitalà ries del Sagrat Cor 
de Jesús. 
  Aquest guardó els fou atorgat «com 
a reconeixement a la seva contribu-
ció, des de la seva creació, a millo-
rar la qualitat de vida i la salut dels 
nostres ciutadans». 
  Fundades l’any 1881 pel beat Be-
nito Menni per a l’assistència als ma-
lalts, especialment als mentals i ge-
rià trics, aquestes religioses es varen 
establir a Catalunya l’any 1889 amb 
la primera fundació a Sant Boi de Llo-
bregat. 
  Actualment també tenen centres 
assistencials a Barcelona, Martorell 
i Caldes de Malavella. 

Córrer per pen-
sar i sentir, per 
Francesc Torral-
ba (Angle Edito-
rial, 232 pàgi nes). 
L’autor fa més de 
vint-i-cinc anys 
que sur t a cór-
rer cada dia. En 
aquest darrer lli-
bre (n’és autor de 
més de 70), ens ofereix les vivèn cies, 
els sentiments i les sensa cions que es 
desvetllen en les persones que prac-
tiquen aquest esport. «Córrer —es-
criu— és un exercici que m’omple, 
que em fa sentir viu, doblement viu, 
ple de força i de ganes d’existir. La 

primera paraula que associo a l’exer-
cici de córrer és el mot alliberament.»

La pastoral en 
l’esplai. El dime-
cres dia 26 de 
novem bre va te-
nir lloc a la Llibre-
ria Cla ret de Bar-
celona la presen-
tació del llibre La 
pas toral en l’es-
plai. Actualització 
de la proposta educativa i del direc to ri 
de pastoral, escrit per l’equip de con-
si liaris diocesans del Moviment de 
Centres d’Esplai Cristians Catalans 
(MCECC), de la Fundació Pere Tarrés.

Us porto al cor, de Mons. Sebastià Tal-
tavull, bisbe auxiliar de Barcelona (Ciu-
tadella de Menorca, 1948). 

Aquest llibre, editat per Claret, recull els 
articles que l’autor ha anat publicant set-
mana rere setmana a Catalunya Cristiana, 
reflexionant amb l’Evangeli fets de la vida 
diària. El títol s’inspira en unes parau les de 
sant Pau als cristians de Corint i de Filips: 
«Us porto al cor». El que ha escrit l’autor 
vol ser un humil i afectuós reflex d’aques-
tes paraules. També s’ha editat en caste-
llà, amb el títol Os llevo en el corazón.

Us porto al cor
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Lectura del segundo libro de las Crónicas 
(2Cr 36,14-16.19-23)

En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el 
pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costum-
bres abominables de los gentiles, y mancharon la casa 
del Señor, que él se había construido en Jerusalén. El Se-
ñor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avi-
sos por medio de sus mensajeros, porque tenía compa-
sión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron 
de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras 
y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del 
Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo reme-
dio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derriba ron 
las murallas de Jerusalén; pegaron fuego a todos sus pa-
lacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los 
que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babi-
lonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta 
la llegada del reino de los persas; para que se cumplie-
ra lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: «Has-
ta que el país haya pagado sus sábados, descansará to-
dos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 
setenta años.»
  En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimien-
to de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el 
Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publi-
car de palabra y por escrito en todo su reino: «Así habla 
Ciro, rey de Persia: “El Señor, el Dios de los cielos, me 
ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encar gado 
que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien 
de entre vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios 
con él, y suba!”»

Salmo responsorial (136)

R. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuer-
do de ti.

Junto a los canales de Babilonia / nos sentamos a llorar 
con nostalgia de Sión; / en los sauces de sus orillas / 
colgábamos nuestras cítaras. R.

Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar; / 
nuestros opresores, a divertirlos: / «Cantadnos un can-
tar de Sión.» R.

¡Cómo cantar un cántico del Señor / en tierra extranje-
ra! / Si me olvido de ti, Jerusalén, / que se me paralice 
la mano derecha. R.

Que se me pegue la lengua al paladar / si no me acuer-
do de ti, / si no pongo a Jerusalén / en la cumbre de mis 
alegrías. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 
(Ef 2,4-10)

Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor 
con que nos amó, estando nosotros muertos por los pe-
cados, nos ha hecho vivir con Cristo —por pura gracia 
estáis salvados—, nos ha resucitado con Cristo Jesús y 
nos ha sentado en el cielo con él. Así muestra a las eda-
des futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salva-
dos por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a voso-
tros, sino que es un don de Dios; y tampoco se debe a 
las obras, para que nadie pueda presumir. Pues somos 
obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos 
dediquemos a las buenas obras, que él nos asignó para 
que las practicásemos.

  Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 3,14-21)

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que 
Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser 
elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en 
él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entre-
gó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que 
creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no 
mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino pa-
ra que el mundo se salve por él. El que cree en él no se-
rá juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo único de Dios. 
  »El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, 
y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus 
obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente 
detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acu-
sado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad 
se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están 
hechas según Dios.»

DIUMENGE�IV�DE�QUARESMA

Lectura del segon llibre de les Cròniques 
(2Cr 36,14-16.19-23)

En aquells dies, tots els grans sacerdots i el poble reinci-
dien contínuament en la culpa d’imitar tots els costums 
abominables de les altres nacions, profanant així el tem-
ple del Senyor, que ell havia consagrat a Jerusalem. El Se-
nyor, Déu dels seus pares, els enviava cada dia missat-
gers que els amonestessin, perquè li dolia de perdre el 
seu poble i el lloc on residia. Però ells es burlaven dels 
missatgers de Déu, no feien cas del que els deia i escar-
nien els seus profetes, fins que el Senyor arribà a enut-
jar-se tant contra el seu poble que ja no hi havia remei. 
Llavors els caldeus incendiaren el temple de Déu, derro-
caren les muralles de Jerusalem, calaren foc a tots els 
seus palaus, i destruïren tots els objectes preciosos. El 
rei dels caldeus deportà a Babilònia els qui s’havien esca-
pat de morir per l’espasa, i se’ls quedà per esclaus d’ell i 
dels seus fills, fins que passaren al domini persa. Així es 
complí la paraula que el Senyor havia anunciat per boca 
de Jeremies: el país fruí dels anys de repòs que li perto-
caven; tot el temps que quedà desolat, el país va repo-
sar, fins haver complert setanta anys.
  Però l’any primer de Cir, rei de Pèrsia, el Senyor, per 
complir la paraula que havia anunciat per boca de Jere-
mies, desvetllà l’esperit de Cir, rei de Pèrsia, perquè pro-
mul gués, de viva veu i per escrit, un edicte que deia: «Cir, 
rei de Pèrsia, fa aquesta declaració: El Senyor, el Déu del 
cel, m’ha donat tots els reialmes de la terra, i m’ha enco-
ma nat que li construís un temple a Jerusalem, ciutat de 
Judà. Si entre vosaltres hi ha algú del seu poble, que el 
Senyor sigui amb ell i que hi pugi.»

Salm responsorial (136)

R. Si mai t’oblidava, Jerusalem, que se m’encasti la llen-
gua al paladar.

Vora els rius de Babilònia ens assèiem / tot plorant d’e-
nyorança de Sió. / Teníem penjades les lires / als salzes 
que hi ha a la ciutat. R.

Quan volien que cantéssim / els qui ens havien deportat, / 
quan demanaven cants alegres / els qui ens havien entris-
tit, / i ens deien: «Canteu-nos / algun càntic de Sió». R.

Com podíem cantar cants del Senyor / en una terra estran-
gera? / Si mai t’oblidava, Jerusalem, / que se’m paralit-
zi la mà dreta. R.

Que se m’encasti la llengua al paladar, / si deixés d’ano-
menar-te, / si deixés d’evocar el teu record, / per motivar 
els meus cants de festa. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes 
(Ef 2,4-10)

Germans, Déu, que és ric en l’amor, ens ha estimat tant 
que ens ha donat la vida juntament amb Crist, a nosal-
tres que érem morts per les nostres culpes. És per grà-
cia que Déu us ha salvat. I juntament amb Jesucrist ens 
ha ressuscitat i ens ha entronitzat en les regions celes-
tials, perquè davant dels segles que vindran quedi ben 
clara la riquesa de la seva gràcia i la bondat que ha tin-
gut per nosaltres en Jesucrist. A vosaltres, que heu cre-
gut, us ha salvat per gràcia; no ve de vosaltres; és un do 
de Déu. No és fruit d’unes obres, perquè ningú no pugui 
gloriar-se’n. Som obra seva: Ell ens ha creat en Jesucrist, 
per dedicar-nos a unes bones obres, que ell havia prepa-
rat perquè visquem practicant-les.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 3,14-21)

En aquell temps, digué Jesús a Nicodem: «Com Moisès, 
en el desert, enlairà la serp, també el Fill de l’home ha 
de ser enlairat, perquè tots els qui creuen en ell tinguin 
vida eterna. Déu estima tant el món, que ha donat el seu 
Fill únic, perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, 
sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu Fill al món 
no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies 
a ell. Els qui creuen en ell, no seran condemnats. Els qui 
no creuen, ja han estat condemnats, per no haver cregut 
en el nom del Fill únic de Déu. Déu els ha condemnat per-
què, quan la llum ha vingut al món, s’han estimat més la 
foscor que la llum. És que no es comportaven com cal. 
Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol que-
dar en la foscor, perquè la llum descobriria com són les 
seves obres. Però els qui viuen d’acord amb la veritat, sí 
que busquen la plena llum, i que tothom vegi què fan, ja 
que ho fan segons Déu.»

En els textos bíblics d’aquest diumenge es con-
traposen el pecat de l’home i l’amor de Déu, que 
«estima tant el món que ha donat el seu Fill únic 
perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, 
sinó que tinguin vida eterna». 
  La Pasqua ja és a prop i l’Església ens invita 
a la joia. El Fill de l’home ha estat enlairat a la 
creu «perquè tots els qui creuen en ell tinguin vida 
eterna». Per tal de fer entendre què vol dir creu-
re en el Fill de l’home, l’evangeli de Joan d’avui 
ens recorda la història d’Israel, que fent camí pel 
desert s’havia rebel·lat contra Moisès i contra el 
mateix Déu, per la qual cosa foren castigats amb 
les mossegades de serps verinoses i moriren. 
Els israelites van reconèixer que havien pecat i 
Déu els va prometre que aquells que ha vien es-
tat mossegats per les serps, si miraven la serp 
de bronze, quedaven amb vida. La serp enlairada 
per Moisès al desert és una prefiguració de Jesús 
enlairat sobre la creu, font de salvació per a tots 
els qui creuen que «Déu envià el seu Fill al món no 
perquè el condemnés, sinó per salvar el món grà-
cies a ell». 
  A la nostra infidelitat i al nostre pecat es contra-
posen la fidelitat i l’amor misericordiós de Déu. Al 
pecat que mena l’home a l’esclavitud i a la mort es 
contraposa l’amor de Déu que dóna la llibertat i 
la salvació. La nostra salvació no és mèrit nostre 
sinó pura gràcia. Diu sant Pau que és «per gràcia 
que Déu us ha salvat», per la infinita riquesa del 
seu amor. Tot això troba el seu ple compliment en 
Jesucrist: «Déu, que és ric en l’amor, ens ha esti-
mat tant que ens ha donat la vida juntament amb 
Crist, a nosaltres que érem morts per les nos-
tres culpes». La darrera paraula no la té la mort, 
sinó la vida. Hem estat salvats per amor. «Tenir 
la vida eterna» no indica només la benaurança 
després de la vida terrena, sinó en la vida divina 
des d’ara. Aquest fragment del col·loqui amb Ni-
codem resumeix bé el procés de la fe cristiana, 
que és el mateix camí que seguirà el cec de nai-
xement: veure, creure, tenir vida eterna. Ens fa 
pensar en l’escena del calvari segons sant Joan: 
«Miraran aquell que han traspassat» (Jn 19,37).

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Déu és fidel 
a l’aliança
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El próximo domingo, 22 de marzo, 
celebraremos el Día del Seminario. 
Este año lo vivimos con un senti-
miento de esperanza, como ya os 
comuniqué en una carta personal 
mía a todos los diocesanos y aho-
ra lo recojo en este comentario se-
manal, por el don que Dios nos ha 
hecho este curso: 11 jóvenes han 
entrado en el Seminario Mayor de 
nuestra querida archidiócesis. Re-
presenta un aumento muy conside-
rable respecto del curso anterior, ya 
que se ha casi doblado su número.
  Me complace, con motivo del pró-
ximo Día del Seminario, haceros par -
tícipes a todos de esta buena noti-

cia, de esta alegría, para que se lo 
agradezcamos al Señor. ¿Se trata de 
un resurgimiento vocacional? Qui zás 
sería prematuro hablar así. Tenemos 
que ver si esta tendencia se mantie-
ne en los próximos años. No podemos 
lanzar las campanas al vuelo, pero 
estas cifras sí que son motivo de 
esperanza. Lo primero y más impor-
tante que tenemos que hacer es dar 
gracias a Dios, porque la vocación 
sacerdotal es sobre todo una gracia 
de Dios, una gracia inmerecida por 
parte de quienes la hemos recibido. 
  Mi agradecimiento, después, va 
dirigido a todos los diocesanos. En 
primer lugar a estos jóvenes que 

Dios ha llamado a ser sacerdotes y 
que han respondido generosamen-
te. Son jóvenes que han iniciado y 
a veces ya han terminado sus estu-
dios universitarios o su actividad pro-
fesional. Su experiencia humana es 
garantía de una sólida preparación 
para el ministerio presbiteral.
  Mi agradecimiento también va a 
sus padres y familiares por la parti-
cipación que han tenido en la madu-
ración de estas vocaciones. Y a los 
sacerdotes, por su trabajo minis te-
rial y su testimonio de entrega gene-
rosa a la Iglesia y a los hermanos, 
que mueve, sin duda, a estos jóve-
nes a seguir este camino que han 

visto realizar en la vida de sus sa-
cerdotes amigos.
  Gracias también a todas las pa-
rroquias, comunidades y realidades 
eclesiales porque con la oración por 
las vocaciones y el trabajo pastoral 
participan también en la tarea voca-
cional. Si tenemos una acción pasto-
ral dirigida a los jóvenes, tendremos 
las vocaciones sacerdotales que la 
Iglesia necesita.
  Gracias finalmente al Seminario 
y a sus formadores y alumnos, que 
acogen estas nuevas vocaciones y 
las ayudan a formarse adecuada-
mente en el aspecto humano, espi-
ritual y pastoral para convertirse en 
sacerdotes santos, sin olvidar el as-
pecto académico, del que cuidan las 
facultades eclesiásticas de teología 
y de filosofía.
  Todos los diocesanos son respon-
sables de las vocaciones sacerdo-
tales y deben ayudar a nuestro Se-
minario. Depende de ello el futuro de 
la misión de la Iglesia en Barcelona y 
también, si nos es posi-
ble, deseamos ayudar, 
con espíritu misionero, 
a las diócesis necesita-
das de todo el mundo.

Esperanza ante 
el Día del Seminario

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

AGENDA�

Actes i 
conferències
Secretariat Interdiocesà de Pastoral 
de la Salut (SIPS). Dia 20 de març 
(10-13.45 h), al Seminari Conciliar de 
Barcelona, trobada d’àmbit cata là so-
bre els serveis religiosos als hos pi-
tals. Tema: «Present i passat dels Ser-
veis Religiosos Catòlics», a càrrec de 
Mn. Josep M. Forcada, prior de l’Hos-
pital de St. Pau (Bcn). Sego na ponèn-
cia: «Bo nes pràctiques: in formatització 
dels Serveis Religiosos», a càrrec del 
delegat de la Pasto ral de la Salut a la 
diòcesi de Girona, Mn. Se bastià Aupí.

Unió Espiritual de Mares. Dimecres 
18 març, missa (17 h) i celebració del 
sagrament del perdó, amb el P. Pe  re 
Codina. Al c/ Riera de St. Miquel, 1 bis.

Sessions de reflexió de l’actualitat 
cultural i religiosa. Dilluns 16 març 
(19 h), amb Josep M. Casasús, cate-
dràtic emèrit UPF, membre de l’ICE. A 
l’auditori de la FJM (c/ València 244, 
1r). Informació: t. 934 880 888, a/e: 
www.fundaciojoanmaragall.org

Teresa de Jesús, ahir i avui. Una re-
lectura de l’obra de la santa, en el V 
Cen tenari del seu naixement. Dijous 
19 de març (19 h): «Teresa de Jesús 
en la cultura catalana», amb Mercè 
Gras i Joan Requesens. A l’Auditori 
de la Fundació Joan Maragall (c/ Va-

lència 244, 1r). Informació i inscrip-
cions: www.fundaciojoanmaragall.org

XXI Cicle de Música per la solidari-
tat. Dissabte 21 de març (19 h), a la 
parròquia Mare de Déu de Núria (c/ 
Bon Pastor, 7-9). Concert n. 2, amb la 
Coral Primavera per la Pau, dir. Xavier 
Rodon. Aportació soli dària: 6 euros. 
Organitza: Associació Per l’altre Cor 
Cremat de Barcelona - Ajut al 4t Món.

Representación de La Pasión. A car-
go de los residentes y los volunta rios 
de las Hermanitas de los Pobres (pl. 
Tetuán, 45-49), día 22 marzo (17 h). 
Información: t. 932 655 227.

Asociación de Adoradoras de las Es-
clavas del Sagrado Corazón (c/ Ma-
llorca, 232). Día 19 de marzo (festivi-
dad de san José), a las 12 h oración 
de los terceros jueves de mes segui-
da de Eucaristía, a las 12.30 h. 

Renovació Carismática Católica (RCC- 
CAT). Domingo 22 marzo (9-17.30 
h), Encuentro Diocesano de Barcelo-
na. El discipulado:  2. los sacramen-
tos. Dirigido por Mar Milera (Escuela 
Evangelización San Andrés), y por el 
padre Salvador Juanola. En el Colegio 
Abat Oliba Spínola (av. Mare de Déu 
de Montserrat, 86).

Concerts de març a l’Església de 
Sant Gaietà - P. Teatins (c/ Consell 
de Cent, 293 - E. Granados, 6). I) Di-
vendres 20 març (18 h), Purdue Uni-

versity Orchestra, dir. Andrew King. 
Obres: W. Grant Still, A Deserted Plan-
tation, Heitor Villa-Lobos, Aaron Co-
pland, J. S. Bach. Aportació voluntària 
a favor de la «Funda ción Manos Provi-
dentes». II) Diumenge 22 (18 h), con-
cert nous talents: Roger Vilarnau, pi-
ano. Aportació voluntària a favor de la 
Fundació Escó. Info: t. 617 572 889.

Pelegrinatges
Ruta de sant Joan XXIII - Nord d’Ità-
lia. Del 15 al 19 de juny. Per a més 

informació: Club+amics de Ràdio Es-
tel i Catalunya Cristiana (Núria Ortín, 
t. 934 092 770).

Recessos
Fraternitat Santa Maria de la resur-
rec ció. Dies 21 i 22 de març, recés 
per a dones que han estat viudes en-
cara joves. A l’hostatge-
ria de les monges bene-
dictines (c/ Dolors Mon-
serdà, 31). Info: t. 933 
397 151 i 935 879 745.

ACTUALITAT

Sant Josep 
a la Sagrada 
Família
El Dia del Seminari que se celebra a 
la nostra diòcesi el diumenge 22 de 
març, el Sr. Cardenal arquebisbe, Lluís 
Martínez Sistach, presidirà una euca-
ristia a la Basílica de la Sagrada Famí-
lia, a les 17 h. En aquesta celebració 
seran ordenats dia ques Marc Labo ri i 
Melcior Trèmols, alumnes del Se mi nari 
Conciliar. Per assistir-hi es poden re-
collir les invitacions gratuïtes, del 16 
al 20 de març, al Seminari Con ciliar de 
Barcelona (c/ Diputació, 231), de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h.


