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Cardenal arquebisbe de Barcelona

La decisió 
del jove 
Bergoglio
El papa Francesc ha contat la història de la seva vocació al sacer-
doci. Tenia en aquell moment 17 anys. El dia 21 de setembre 
es disposava, de bon matí, a celebrar amb els seus companys 
el Dia de l’Estudiant i pensava anar a un gran parc per passar-hi 
tot el dia amb música i ball. Jorge Mario Bergoglio tenia ganes 
de passar-s’ho bé, de divertir-se.
  Quan hi anava, va passar per davant de la seva parròquia, 
l’església de Sant Josep del barri de Flores, i va sentir com una 
força interior que l’empenyia a entrar-hi un moment. Es posà a 
pregar, sol, en la penombra de l’església. Justament en aquell 
moment, un sacerdot es posava al confessionari. S’hi va confes-
sar, i alguna cosa va passar per la seva ànima en aquell moment.
  Els breus instants que volia passar al temple es convertiren 
en dues hores. La confessió amb aquell sacerdot relativament 
jove obrí uns nous horitzons a la seva vida. «Em va passar una 
cosa estranya —va explicar en un llibre-entrevista a dos periodis-
tes. Fou com una sorpresa, la sorpresa d’una trobada. Vaig te-
nir la sensació que Algú m’esperava. Des d’aquell moment vaig 
sentir que jo buscava Déu, però que és ell qui et busca primer.»
  Va anar a trobar altres vegades aquell sacerdot i va saber que 
patia un càncer en procés ja molt avançat de la malaltia. Aquell 
home de Déu va morir uns mesos més tard. Aquest fet li confir-
mà la seva intuïció inicial: el Senyor el cridava al servei sacer-
dotal dins l’Església.
  Als 21 anys, va decidir dirigir els seus passos primerament 
cap al Seminari, i més tard cap a la Companyia de Jesús, per l’es-
pecial orientació d’aquesta a la tasca missionera. Volia anar a 
les missions del Japó, però no fou autoritzat a anar-hi a causa 
dels problemes de salut que patia.
  «La vocació religiosa —ha explicat també— és una crida de Déu 
a un cor que ja l’està esperant de forma conscient o incons cient. 
A mi sempre m’ha impressionat una lectura del breviari que diu 
que Jesús mirà Mateu amb una actitud que, traduïda, vindria a 
dir “misericordiant i elegint”. Aquesta fou precisament la mane-
ra amb què jo vaig sentir que Déu em mirava en aquella confes-
sió. I aquesta és la manera amb què ell m’ha demanat sempre 
que miri els altres: amb molta misericòrdia i com si els estigués 
elegint per a ell, sense excloure ningú, perquè tots som elegits 
per l’amor de Déu. Per això vaig escollir com a bisbe el lema “Mi-
sericordiando et eligendo”, que és un dels punts fonamentals 
de la meva experiència religiosa: el servei per a la misericòrdia.»
  Aquesta vocació del papa Francesc pot inspirar la invitació que, 
amb motiu del Dia del Seminari, goso fer als nostres joves cris-
tians: que, almenys una vegada a la vida, es fa-
cin la pregunta que es va fer el jove Bergoglio als 
17 anys: puc dedicar la meva vida a Jesucrist en 
el sacerdoci ministerial? Estic disposat a acollir la 
gràcia de Déu que és la vocació?

Fotografia del papa Francesc 
en la seva joventut
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23. � Dilluns (litúrgia de les 
hores: 1a setmana) [Dn 13,1-
9.15-17.19-30.33-62 (o més 
breu: Dn 13,41c-62) / Sl 22 / 
Jn 8,1-11]. Sant Josep Oriol 
(1650-1702), prev. de Barce-
lona, beneficiat del Pi. Sant To-
ribi de Mogrovejo (†1606), bis-
be de Lima.

24. � Dimarts [Nm 21,4-9 / Sl 
101 / Jn 8,21-30]. Sant Aga-
pit (†341), bisbe de Ravenna; 
sant Simó, nen mr.; santa Cate-
rina de Suècia, vg., filla de san-
ta Brígida.

25.  Dimecres [Is 7,10-14; 
8,10 / Sl 39 / He 10,4-10 / Lc 
1,26-38]. Solemnitat de l’Anun-
ciació del Senyor per l’arcàngel 
Gabriel a Maria de Natzaret, ano-
menada també Encarnació, i al-
gunes advocacions: Portal, etc. 
Sant Ireneu, bisbe; sant Hum-
bert, abat; santa Dula, mr.

26. � Dijous [Gn 17,3-9 / Sl 
104 / Jn 8,51-59]. Sant Brauli, 
bisbe de Saragossa (631-651); 
santa Màxima, mr.

27. � Divendres [Jr 20,10-13 / 
Sl 17 / Jn 10,31-42]. Sant Ale-
xandre, soldat mr.; sant Rupert 
(s. VII-VIII), bisbe de Worms, pa-
tró de Baviera; santa Lídia, ma-
re de família, mr.

28. � Dissabte [Ez 37,21-28 / 
Sl: Jr 31,10.11-12ab.13 / Jn 
11,45-56]. Sant Guntram (Gon-
tran), rei franc; sant Sixt III, pa-
pa (romà, 432-440); sant Doro-
teu, abat.

29. � † Diumenge vinent, Diu-
menge de Rams (litúrgia de les 
hores: 2a setmana) [Abans de 
la processó: Mc 11,1-10 (o bé: 
Jn 12,12-16). Missa: Is 50,4-7 / 
Sl 21 / Fl 2,6-11 / Mc 14,1-15, 
47 (o més breu: Mc 15,1-39)]. 
Sant Ciril, diaca i 
mr.; sant Eustaci, 
abat; santa Bea-
triu de Silva, vg., a 
Toledo.

AGUSTÍ BORRELL

ENTREVISTA

Sta. Teresa de 
Jesús: 500 anys

La celebració del V Centenari del nai-
xement de santa Teresa és una opor-
tu  nitat per agrair la vida i el missatge 
d’aquesta dona extraordinària del s. XVI, 
que continua essent encara avui un 
model per a moltes persones. Dis sab -
te 28 de març, dia del seu aniver sari, 
tindrà lloc a Montserrat una euca ris-
tia (11 h) i una ofrena de les famílies 
carmelitanes i teresianes a la imatge 
de santa Teresa que hi ha a la plaça 
del monestir. El P. Agustí Borrell és 
carmelita descalç.

Com és l’espiritualitat de santa Tere-
sa?
El centre de la seva vida era la relació 
personal d’amor amb Déu. Ella sent 
l’experiència d’un Déu proper, que és 
present en l’interior del creient i ofe-
reix a cadascú una amistat forta i in-
tensa. D’aquesta relació d’amistat 
brolla un estil de vida evangèlic mar-
cat per la senzillesa, l’alegria i la con-
fiança, totalment dedicat al servei de 
Déu i dels altres.

Què la va fer tan autèntica?
Per a ella la fe no és una teoria o una 
obligació, sinó una certesa, una expe-
riència real de relació amb Jesucrist 
que l’omple de goig i de valentia. I ai-
xò traspuava en la seva actitud i en 
les seves paraules, cosa que la feia 
molt seductora. Moltes persones la 
van seguir i així es va estendre la fa-
mília que ella va fundar, la del Car-
mel descalç.

Què diria avui Teresa als cristians 
de carrer?
El V Centenari és una nova ocasió per 
sentir la crida que Teresa fa a tot hom 
a anar a fons en la vida, a no quedar- 
nos en la superficialitat, a ser real-
ment lliures i no deixar-nos enganyar 
o esclavitzar per res ni per ningú. I a 
viure la fe cristiana amb alegria, amb 
confiança i amb decisió.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Missa vespertina d’un dels darrers 
diumenges abans de Quaresma, amb 
una concurrència notable. Un matri-
moni jove, amb una filla d’encara no 
un any, està situat als darrers rengles 
de l’església. En alguns moments, la 
criatura s’inquieta i fa algun soroll. 
L’agafen a coll i calla. Passada una 
estona, es torna a inquietar. El pare 
se situa, amb ella en braços, al final 
del temple. El moviment la distreu i 
la menuda torna a callar. Abans de la 
lectura de l’Evangeli, l’animador dels 
cants entona l’al·leluia. El pare, instin-
tivament, es mou com dansant; se-
gueix el ritme i fa ballar la criatura. La 
filla somriu satisfeta. Participa de la 
lloança joiosa abans d’escoltar la Pa-
raula del Senyor. Acabada la lectu ra, 
pare i filla tornen al banc, amb la ma-
re. La nena s’adorm en braços del pa-
re de la terra, també en braços del 
Pa  re del cel.
  L’infant que durant la missa, quan 
decau la seva atenció, juga al banc 
de l’església; el que repassa un con te 
i que quan arriba el rés del parenos-
tre ho deixa tot i s’afegeix a la pregà-
ria en el que sap i recorda; el nounat 

que dorm plàcidament al bressol o, 
despert, es mou i tot ho mira, o que 
es colta el rés del parenostre de llavis 
dels pares abans d’anar a dormir; els 
nens i les nenes, encara petits, que 
l’a prenen de llavis del pare o de la ma  -
re, o de tots dos i potser, també, d’un 
germà o germana més gran... Qui na 
riquesa espiritual per a tots!
  Mai la pregària és endebades, en-
cara que ho sembli. Fer Déu present 
en la vida, familiaritzar-se amb les 
pa    raules emprades, descobrir-ne el 
sentit, gaudir dels moments adients. 
Res pirar aquesta presència amb na   tu  -
ra litat i joia. Generar un sentit de per-
ti nen ça agraïda a la comunitat dels 
creients. Néixer a la comunitat i créi-
xer en la comunitat. Una responsa bi   -
litat dels pares que, amb el seu mes -
tratge, esdevenen alhora testimo nis. 
«Lloeu Déu al seu santuari, / lloeu-lo 
al baluard del firmament, / lloeu-lo per 
les seves gestes, / lloeu-lo per la seva 
grandesa. / Lloeu-lo al so dels corns, / 
lloeu-lo amb arpes i lires, / lloeu-lo 
amb tambors i danses [...]. Que tot 
el que respira / lloï el Senyor» (Sl 150, 
1-4.6).

Néixer i créixer 
en la comunitat

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

Para horas difíciles
— ¿Has sido humillado? Jesús lo fue 

también. 
— ¿Te han escupido y golpeado? A Je-

sús también. 
— ¿Te han perseguido? A él también. 

Y lo encerraron.
— ¿Fuiste traicionado? Jesús padeció 

traición también.

— ¿Lloras? Así lloró Jesús.
— ¿Sufres? Así sufrió Jesús.
— ¿Te sientes clavado —inmóvil— en 

tu cruz? Jesús también.
— ¿Gritas? También gritó Jesús.

«¡Es Jesús! Acércate a Él / si te hallas 
triste, abandonado, / cansado de lu-
char, tal vez vencido, / agobiado de 
sufrimientos y cruces; incomprensio-
nes e ingratitudes… / Que Él sabe de 
tristezas y agonías / y sabe qué es 
amar sin ser amado, / y sabe cómo 
punzan y dañan las espinas.»

Teresa de Jesús escribió:
— «Sea Cristo… mi confianza; / de él 

solo… mi asimiento; / en sus can-

sancios… mi aliento; / y en su imi-
tación… mi holganza.»

Si estamos en cama y con fiebre alta, 
pesarosos y decaídos —el alma acu -
sa los golpes del cuerpo enfermo—,… 
es entonces cuando podemos con-
vertir nuestro estado de postración… 
en verdadera oración, con sólo identi-
ficarnos y unirnos a Jesús crucificado.

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU
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LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

Missa del Dia 
de la Vida

El proper dia 25 de març, festivitat de l’Encarnació, el cardenal 
arquebisbe Lluís Martínez Sistach presidirà la cele bració de l’Eu-
caristia, amb motiu del Dia de la Vida, a la cripta de la Sagra-
da Família (20.15 h). La Delegació diocesana de Pastoral Fami-
liar, conjuntament amb els Moviments de Pastoral Fami liars de 
l’Arxidiòcesi, organitzen aquesta Eucaristia i conviden tots els fe-
ligresos a participar-hi.

Dia 29, Diumenge de Rams 

10.15 h, cant de Laudes, al Cor de la Catedral; 11 h, benedicció de 
palmes, al Pla de la Seu i celebració de l’Euca ristia, a l’interior del Tem-
ple (Acte emès per Ràdio Estel).

Dia 31, Dimarts Sant

11 h, Missa Crismal.

Dia 1 d’abril, Dimecres Sant

19.30 h, celebració penitencial comunitària amb absolució individual.

Dia 2, Dijous Sant (Dia de l’amor fratern)

19.30 h, Missa de la Cena del Senyor. (Acte emès per Ràdio Estel); 21.30 
h, rés de Completes.

Dia 3, Divendres Sant

10 h, Ofici de Lectura i Laudes; 15 h, Sermó de les Set Paraules, al 
Pla de la Catedral, predicat per Mn. Josep Ramon Pérez, canonge de 
la Seu. (Acte emès per Ràdio Estel); 17 h, Acció Litúrgica de la Passió 
i Mort del Senyor (Acte emès per Ràdio Estel). Canta el Cor de Cam-
bra Francesc Valls. 18.30 h, Viacrucis per l’avinguda de la Catedral, 
amb el Cos de Portants del Sant Crist.

Dia 4, Dissabte Sant

10 h, Ofici de Lectura i Laudes; 22 h, Vetlla Pasqual, amb el Cor de 
Cambra Francesc Valls. (El temple s’obrirà a les 21.30 h).

Dia 5, Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor

10.45 h, cant de Laudes a l’Església de Sant Sever (c/ Sant Sever, 
11); 11.30 h, a la Catedral, Eucaristia i benedicció Papal (Acte emès 
per Ràdio Estel).

Setmana Santa a la 
Catedral de Barcelona
Del 29 de març al 5 d’abril 
Presidida pel Sr. Cardenal arquebisbe 
Lluís Martínez Sistach

La crisis

Las crisis forman parte de la condi-
ción humana. Así que hay que asumir-
las y estar preparados para afrontar-
las sin que nos pillen desprevenidos.
  Una crisis es una situación de due-
lo, de nostalgia. Se apodera de no-
sotros el miedo generado por lo des-
conocido. En un momento de cambio 
no sabemos qué sucederá, y eso nos 
produce desasosiego. Pero la deses-
peración no es una buena consejera 
en los momentos de crisis.

  Y en este contexto podemos redes-
cubrir la presencia de Dios en nuestra 
vida. Tal vez, distraídos con tantos 
asuntos importantes, nos habíamos 
olvidado de lo esencial. Cuando se 
derrumban los muros de nuestras se-
guridades, cuando comprobamos la 
inconsistencia de cuanto nos rodea, 
buscamos la solidez de lo inalte rable, 
de lo inmutable, del fundamento de 
la existencia: el Absoluto. La crisis 
nos invita a ejercitarnos en valores 

como la paciencia, la humildad, la 
creatividad, el coraje, la solidaridad, 
la esperanza, la austeridad, el opti-
mismo, que en circunstancias más 

favorables no hubieran arraigado en 
nosotros. Las crisis son inevitables, 
pero son una oportunidad para cre-
cer como personas.

JOSEP OTÓN La mística de la Palabra. Editorial Sal Terrae
 del Grupo de Comunicación Loyola
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XCamins de Vida 
Manaments de nou

MN. XAVIER MORLANS
Professor de la FTC

5è manament a la llum de Jesucrist
La pràctica i el missatge de Jesús va anar molt mes enllà del simple 
«no matis» en les relacions amb els altres. Qui insulta o s’irrita amb 
un altre, segons Jesús, en certa manera ja el mata (Mt 5,21-22). 

El lligam suau que Jesús proposa inclou tractar els altres com a ger-
mans, fills del mateix Pare.

5è manament bíblic
«No matis.» (Ex 20,13)

5a pauta humanista
« Encara que pugui semblar-nos increïble, allò que és humà funciona 
així: qui construeix obsessivament per a ell mateix empobreix sis-
temàticament les seves qualitats. I no només les seves: rebaixa la 
qualitat humana i el potencial humà en el seu conjunt.» (P. Seque-
ri, Contra los ídolos posmodernos, Barcelona 2014).

Som responsables en alguna mesura de les situacions d’esclavat-
ge i d’explotació arreu del món on hi ha un home, una dona o un 
nen explotat.

La responsabilitat afecta també el respecte a la vida humana des 
de la concepció fins a la mort. Diu el Dr. Callahan (autoritat en bio-
ètica que es confessa no creient): «Un cop la societat permet que 
una persona tregui la vida a una altra, basant-se en criteris mutus 
privats sobre el que és una vida digna, no pot existir forma segura 
de contenir aquest virus mortal, i un cop introduït anirà on vulgui.» 

5è eslògan postmodern
« Tu no ets responsable de la vida dels altres. 
A més, facis el que facis, passarà el que hagi de passar.»

V CUARESMA: «Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto»

Hoy presentamos una película dura, 
de subida a Jerusalén. Basada en la 
historia verdadera del sacerdote Vjeko 
Curic que salvó a muchas personas de 
morir durante el genocidio ruandés de 
1994. Cuenta cómo en un colegio en 
Kigali se incorpora como voluntario 
Joe Connor; allí lleva muchos años el 
padre Christopher, y entre los alum-
nos mayores está la joven Marie. Pron-
to el colegio se convierte, an te las 
matanzas generalizadas, en un campo 
de refugiados bajo la pro tec ción de 
los cascos azules de la ONU. Joe ha 

prometido a Marie que permanecerá 
a su lado. Pero los mi     litares europeos 
reciben orden de retirarse y cada uno 
de los tres personajes centrales se 
enfrenta a un dilema. El sacerdote 
seguirá el camino de Cristo aceptando 
la muer te (2.a Lect.), porque sabe que 
«si el grano de trigo cae en tierra y 
muere, da mucho fruto» (Ev.).

Para la reflexión y el diálogo:

•  En medio del enorme temor de los 
refugiados, la salida de los cas cos 
azules significa su condena a muer-

te ¿Cuál fue el papel de la ONU y Eu-
ropa en el conflicto ruan dés?

•  En la hora de la decisión el padre 
Christopher dice a Joe: «Me pre gun-
taste dónde estaba Dios en todo 
cuanto aquí está pasando, en todo 
este sufrimiento. Sé exactamente 
dónde está, está aquí mismo con 
es tas personas, sufriendo. Su amor 
está aquí, más intenso y más pro-
fundo que jamás lo había sen tido». 
¿Crees que Dios puede estar en el 
sufrimiento que los seres humanos 
nos infligimos?

•  ¿Qué relaciona en la hora de su 
muerte al padre Christopher con Je -
sús?

•  Cuando Marie, años después, vuel-
ve a ver a Joe ¿Qué mensaje le trae?

(Orientación para padres y educa do-
res: no recomendada a menores de 
13 años con escenas de violencia, al-
c  oholismo y tensión dramática.)

Disparando a perros
Director: Michael Caton-Jones. Año: 2005

PEIO SÁNCHEZCINE�ESPIRITUAL
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Lectura del libro de Jeremías (Jr 31,31-34)

«Mirad que llegan días —oráculo del Señor— en 
que haré con la casa de Israel y la casa de Ju dá 
una alianza nueva. No como la alianza que hi ce 
con sus padres, cuando los tomé de la mano pa-
ra sacarlos de Egipto: ellos quebrantaron mi alian-
za, aunque yo era su Señor —oráculo del Señor. 
  »Sino que así será la alianza que haré con ellos, 
después de aquellos días —oráculo del Señor—: 
Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus co-
razones; yo seré su Dios, y ellos serán mi pue-
blo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, 
el otro a su hermano, diciendo: “Reconoce al Se-
ñor.” 
  »Porque todos me conocerán, desde el peque-
ño al grande —oráculo del Señor—, cuando per-
done sus crímenes y no recuerde sus pecados.»

Salmo responsorial (50)

R. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, / por tu in-
mensa compasión borra mi culpa; / lava del todo 
mi delito, / limpia mi pecado. R.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, / renuéva-
me por dentro con espíritu firme; / no me arro-
jes lejos de tu rostro, / no me quites tu santo es-
pí ritu. R.

Devuélveme la alegría de tu salvación, / afiánza-
me con espíritu generoso: / enseñaré a los mal-
vados tus caminos, / los pecadores volverán a 
ti. R.

Lectura de la carta a los Hebreos 
(He 5,7-9)

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con 
lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que po-
día salvarlo de la muerte, cuando en su angustia 
fue escuchado. 
  Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obe-
decer. Y, llevado a la consumación, se ha conver-
tido para todos los que le obedecen en autor de 
salvación eterna.

  Lectura del santo evangelio según san Juan 
(Jn 12,20-33)

En aquel tiempo, entre los que habían venido a 
celebrar la fiesta había algunos griegos; estos, 
acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, 
le rogaban: «Señor, quisiéramos ver a Jesús.» Fe-
lipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe 
fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: 
«Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo 
del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, queda infecundo; pe-
ro si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí 
mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mis-
mo en este mundo se guardará para la vida eter-
na. El que quiera servirme, que me siga, y donde 
esté yo, allí también estará mi servidor; a quien 
me sirva, el Padre lo premiará.
  Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, 
líbrame de esta hora. Pero si por esto he veni do, 
para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» Enton-
ces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y vol-
veré a glorificarlo.» La gente que estaba allí y lo 
oyó decía que había sido un trueno; otros decían 
que le había hablado un ángel. Jesús tomó la pa-
labra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino 
por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; 
ahora el Príncipe de este mundo va a ser echa-
do fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra 
atraeré a todos hacia mí.» Esto lo decía dando a 
entender la muerte de que iba a morir.

DIUMENGE�V�DE�QUARESMA

Lectura del llibre de Jeremies (Jr 31,31-34)

Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que pactaré 
amb el casal d’Israel i amb el casal de Judà una 
aliança nova. No serà com l’aliança que vaig pac-
tar amb els seus pares el dia que els vaig donar 
la mà per fer-los sortir del país d’Egipte; aquella 
aliança, ells la van trencar, tot i que jo era el seu 
amo, diu l’oracle del Senyor.
  L’aliança que jo pactaré després d’aquells dies 
amb el casal d’Israel serà aquesta, diu l’oracle del 
Senyor: Posaré la meva llei en el seu interior, l’es-
criuré en els seus cors. Llavors jo seré el seu Déu, 
i ells seran el meu poble. No caldrà que s’instruei-
xin l’un a l’altre dient: «Coneixeu qui és el Senyor», 
perquè tots em coneixeran; del més petit al més 
gran, diu l’oracle del Senyor, ja que els perdonaré 
la culpa i no recordaré més el seu pecat.

Salm responsorial (50)

R. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur.

Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu 
tant; / vós que sou tan bo, esborreu les meves 
faltes; / renteu-me ben bé de les culpes, / purifi-
queu-me dels pecats. R.

Déu meu, creeu en mi un cor ben pur, / feu renéi-
xer en mi un esperit ferm. / No em llenceu de la 
vostra presència, / ni em prengueu el vostre es-
perit sant. R.

Torneu-me el goig de la vostra salvació, / que em 
sostingui un esperit magnànim. / Ensenyaré els 
vostres camins als pecadors, / i tornaran a vós 
els qui us han abandonat. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus 
(He 5,7-9)

Germans, Jesús, durant la seva vida mortal, s’a-
dreçà a Déu, que el podia salvar de la mort, pre-
gant-lo i suplicant-lo amb grans clams i amb llàgri-
mes. Déu l’escoltà per la seva submissió. Així, tot 
i que era el Fill, aprengué en els sofriments què 
és obeir, i un cop consagrat sacerdot es conver-
tí en font de salvació eterna per a tots els qui se 
li sotmeten.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 12,20-33)

En aquell temps, alguns d’entre els grecs que 
havien pujat a Jerusalem per adorar Déu en oca-
sió de la festa, anaren a trobar Felip, que era de 
Bet-Saida de Galilea, i li pregaven: «Senyor, vol-
dríem veure Jesús». Felip anà a dir-ho a Andreu i 
tots dos ho digueren a Jesús. Jesús els respon-
gué: «Ha arribat l’hora que el Fill de l’home serà 
glorificat. Us ho dic amb tota veritat: si el gra de 
blat, quan cau a terra, no mor, queda sol, però 
si mor, dóna molt de fruit. Els qui estimen la se-
va pròpia vida la perden; els qui no l’estimen en 
aquest món, la guarden per a la vida eterna. Si 
algú es vol fer servidor meu, que em segueixi, i 
s’estarà on jo m’estic. El Pare honorarà els qui es 
fan servidors meus.
  En aquests moments em sento torbat. Què he 
de dir? Pare salveu-me d’aquesta hora? No, és 
per arribar en aquesta hora que jo he vingut. Pa-
re, glorifiqueu el vostre nom». Una veu va dir del 
cel estant: «Ja l’he glorificat, però encara el glori-
ficaré». La gent que ho sentí deia que havia estat 
un tro; d’altres deien que un àngel li havia parlat. 
Jesús els digué: «No és per mi que s’ha sentit 
aquesta veu, és per vosaltres. Ara és el moment 
que aquest món serà condemnat. Ara el sobirà 
d’aquest món serà expulsat, i jo, quan seré en-
lairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi». 
Deia això indicant com havia de ser la seva mort.

Entre els qui havien arribat a Jerusalem per cele-
brar la festa de Pasqua hi havia un grup de grecs 
que demanen a Felip de Betsaida i a Andreu: «Vo-
lem veure Jesús». Aquest desig expressat amb 
tanta esperança pels grecs tradueix una aspira-
ció que recorre els segles. Tot i que no són del 
poble d’Israel, són temorosos i cercadors sincers 
de la veritat. Són moltíssims al llarg de la història 
els qui se senten fascinats per Jesús. Aquests 
grecs són presentats per l’evangelista com a per-
sonatges emblemàtics, que representen en certa 
manera tots aquells que cerquen Jesús. Així ho 
interpreta el mateix Jesús, que s’allarga parlant 
sobre la seva mort imminent i diu: «Jo, quan se-
ré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a 
mi». Tot seguit l’evangelista afegeix: «Deia això 
indicant com havia de ser la seva mort». «Si el 
gra de blat, quan cau a terra no mor, queda sol, 
però si mor, dóna molt de fruit». El qui viu preo-
cupat per la seva vida, acabarà perdent-la; en 
canvi, qui no s’enganxi a ella en aquest món, la 
conservarà per a la vida eterna. Per mitjà de Je-
sús, l’home que s’havia allunyat de Déu retorna 
a ell. A l’antiga aliança, restringida al poble d’Is-
rael, la succeeix la nova i definitiva aliança ober-
ta a tots els pobles. Jesús és capaç d’atreure els 
grecs i els jueus cap a ell.
  Aquesta aliança nova és anunciada al segle VI 
aC pel profeta Jeremies en una pàgina que és un 
dels cims de l’Antic Testament i que es llegeix a 
la primera lectura d’avui. Aquests són els trets 
d’aquesta nova aliança: la interioritat («posaré la 
meva llei en el seu interior, l’escriuré en els seus 
cors»), la relació espontània amb Déu («tots em 
coneixeran, des del més petit fins al més gran») i 
el perdó del pecat que ha devaluat l’antiga alian-
ça («els perdonaré la culpa i no els recordaré més 
el seu pecat»). La nova aliança està escrita en el 
cor. La mort de Jesús en la creu ens ensenya que 
Déu escriu la seva llei en el cor de l’home bo es-
timant-lo fins a l’extrem. La participació en l’eu-
caristia és la comunió amb el cos i la sang de 
Crist que posa dintre nostre el desig de trobar-
nos amb el Senyor.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Volem veure 
Jesús
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El papa Francisco ha contado la his-
toria de su vocación al sacerdocio. 
Tenía en ese momento 17 años. El 
día 21 de septiembre, temprano, se 
disponía a celebrar con sus compa-
ñeros el Día del Estudiante y pensa-
ba ir a un gran parque para pasar 
todo el día con música y baile. Jor-
ge Mario Bergoglio tenía ganas de 
pasarlo bien, de divertirse.
  Cuando se dirigía hacia allí, pasó 
por delante de su parroquia, la igle -
sia de San José del barrio de Flores, 
y sintió como una fuerza interior que 
lo empujaba a entrar un momento. 

Se puso a rezar, solo, en la penum-
bra de la iglesia. Justamente en 
ese momento, un sacerdote entra-
ba en el confesionario. Se confe-
só, y algo pasó por su alma en ese 
mo mento. 
  Los breves instantes que que-
ría pasar en el templo se convirtie-
ron en dos horas. La confesión con 
aquel sacerdote relativamente jo-
ven abrió nuevos horizontes en su 
vida. «Me pasó algo extraño —expli-
có en un libro-entrevista a dos pe-
riodistas. Fue como una sorpresa, 
la sorpresa de un encuentro. Tuve 

la sensación de que alguien me es-
peraba. Desde ese momento sentí 
que yo buscaba a Dios, pero que es 
él quien te busca primero.»
  Fue a encontrar otras veces a 
aquel sacerdote y supo que pade-
cía un cáncer en proceso ya muy 
avanzado de la enfermedad. Aquel 
hombre de Dios murió unos meses 
más tarde. Este hecho le confirmó 
su intuición inicial: el Señor lo lla-
maba al servicio sacerdotal en la 
Iglesia.
  A los 21 años, decidió dirigir sus 
pasos en primer lugar hacia el Se-
minario, y más tarde hacia la Com-
pañía de Jesús, por la especial orien-
tación de esta a la labor misionera. 
Quería ir a las misiones de Japón, 
pero no fue autorizado a ir a causa 
de los problemas de salud que pa-
decía.
  «La vocación religiosa —ha expli-
cado también— es una llamada de 
Dios a un corazón que ya le está es-
perando de forma consciente o in-
consciente. A mí siempre me ha im-
presionado una lectura del brevia rio 
que dice que Jesús miró a Mateo con 

una actitud que, traducida, vendría 
a decir “misericordiando y eligien-
do”. Esta fue precisamente la ma-
nera con que yo sentí que Dios me 
miraba en aquella confesión. Y esta 
es la manera con que él me ha pe-
dido siempre que mire a los demás: 
con mucha misericordia y como si 
los estuviera eligiendo para él, sin 
excluir a nadie, porque todos so-
mos elegidos por el amor de Dios. 
Por eso escogí como obispo el lema 
“Misericordiando et eligendo”, que 
es uno de los puntos fundamentales 
de mi experiencia religiosa: el ser-
vicio para la misericordia.»
  Esta vocación del papa Francis-
co puede inspirar la invitación que, 
con motivo del Día del Seminario, 
me atrevo a hacer a nuestros jóve-
nes cristianos: que, al menos una 
vez en la vida, se hagan la pregunta 
que se hizo el joven Bergoglio a los 
17 años: ¿puedo dedicar mi vida a 
Jesucristo en el sacer-
docio ministerial? ¿Es-
toy dispuesto a acoger 
la gracia de Dios que 
es la vocación?

La decisión del 
joven Bergoglio

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

AGENDA�

Actes i 
conferències

Diumenge de Rams a la Basílica 
de la Sagrada Família. Dia 29 de 
març (12 h). Inici de la cerimònia 
a l’interior de la basílica, benedic-
ció de Rams a l’interior i a l’exte-
rior de la basílica (pl. Sagrada Fa-
mília). La Missa de la passió del 
Senyor serà a l’interior. Per acce-
dir a l’interior de la Basílica cal-
drà presentar una invitació que 
es pot recollir al Seminari Conci-
liar (c/ Diputació, 231), de dilluns 
23 a divendres 27 de març, de 10 
a 14 h i de 16 a 20 h. Fins a com-
pletar l’aforament.

Celebració de la festivitat de Sant Jo-
sep al Seminari Conciliar de Barcelo-
na (c/ Diputació, 231). Dissabte 21 de 
març (20 h), Eucaristia. A les 21.15 h, 
vetlla de pregària per les vocacions. Di-
jous 19 hi haurà una trobada amb els 
seminaristes de Catalunya, amb un tor-
neig de futbol, eucaristia i sopar de ger-
manor, al Seminari Major Interdiocesà.

Celebració de l’Himne de l’Akathis-
tos. Divendres 27 de març (19 h), a 
la parròquia de la M.D. de Núria (c/ 
Bon Pastor, 7-9), coincidint amb el cin-
què divendres de Quaresma, pregà-
ria ecumènica a la Mare de Déu amb 
l’himne de l’Akathistos, antiga pregà-
ria oriental amb gran contingut espiri-

tual i dogmàtic que ajuda a entendre, 
tot pregant, com la maternitat de Ma-
ria troba continuïtat i acompliment en 
el Misteri Pasqual.

Semana Santa en la pquia. de la M. 
D. dels Àngels (c/ Balmes, 78). Do -
mingo de Ramos (12 h), bendición 
de ramos; 12.30 h, misa familiar. Miér -
coles 1 abril (18.30 h), celebración 
penitencial. Jueves Santo (17.30 h), 
misa para personas mayores y en-
fermas; 19.30 h, Cena del Señor; 22 
h, vigilia eucarística. Viernes (9.30 h), 
oficio de lectura y laudes; 10.30 h, 
Via crucis desde la pquia. de San Ra-
món; 12 h, conmemoración de la muer -
 te del Señor; 15 h, meditación; 19 h, 
plega ria del silencio. Las Siete Pala-
bras. Sá ba do (10 h), oficio, laudes y 
meditación; 19.30 h, vigilia pascual. 
Domingo (12.30 h), Misa Solemne.

Monoteisme i responsabilitat. El pen-
sament jueu contemporani d’Emma-
nuel Levinas, Hans Jonas i Franz Ro-
senzweig. Coordinador: Jordi Giró. 
Dilluns 23 de març: «El otro como maes- 
tro: Introducción al pensamiento de 
Emmanuel Levinas», amb Jorge Úbe-
da; «Un pensamiento de frontera: La 
filosofia judía del s. XX», amb Irene Ka-
jon. Dimecres 25 de març: «Hans Jo-
nas: Cuidar del mundo. Poder, fragi-
lidad y responsabilidad», amb Tomás 
Domingo; «Franz Rosenzweig: Nom-
brar y des-nombrar. De la revelación 
a la responsabilidad», amb Olga Bel-
monte. A l’Auditori de la Fundació Joan 
Maragall (c/ València 244, 1r). De 19 
a 21 h. Entrada lliure.

Teresa de Jesús, ahir i avui. Una relec-
tura de l’obra de la santa, en el cinquè 
centenari del seu naixement. Dijous 
26 de març (19 h): «L’espiritua litat 
al segle XVI i al segle XXI», amb Laia de 
Ahu mada, a l’Auditori de la Fundació 
Joan Maragall (c/ València, 244 1r). 
Informació i inscripcions: www.funda-
ciojoanmaragall.org

Institut Emmanuel Mounier de Catalu-
nya. Dijous 26 de març (19 h), confe-
rència-col·loqui «El valor de la Paraula», 
a càrrec del Dr. J. Ll. Pérez Francesch, 
vicepresident de l’IEMC. A la Sala Sant 
Jordi del Seminari (c/ Diputació, 231).

Festivitat de la Mare de Déu de la Cin-
ta. Dissabte 28 de març (11 h), mis-
sa solemne a la parròquia de Santa 
Maria del Pi (pl. Pi, 7). Durant l’oferto-
ri, les mares que esperen fills i les fa-
mílies que tenen infants podran oferir-
los a la Mare de Déu. Per a més infor-
mació: t. 932 014 723.

Recés quaresmal amb Vespres solem-
nes. Dijous 26 de març (19.30 h), a 
l’església de Pompeia (Diagonal, 450). 
Predicarà fra Pere Cardona.

Festivitat de Sant Josep Oriol. Dilluns 
23 de març, la capelleta que el sant té 
dedicada a la seva casa natal del car-
rer de la M. D. del Pilar, núm. 4, esta rà 
oberta de 10 a 13 h i de 17 a 20 h. A 
les 12 h se celebrarà una Euca ristia, 
presidida per Josep Herre ra, caputxí.

Oratori Sant Felip Neri de Gràcia (c/ 
del Sol, 12). Dimarts 31 de març 

(20.30 h), Amics de Mozart organit-
za el Concert de Setmana Santa, a 
càrrec del Cor Vivaldi. Obres de P. Ca-
sals, S. Brotons, A. Rodamilans, etc. 
Aportació 8 euros, en benefici de les 
persones necessitades de l’Oratori. 
Informació: t. 610 465 913.

Breus
Nou president del 
MCECC. El Moviment 
de Cen  tres d’Esplai 
Cristians Catalans 
(MCECC), de la Fun-
dació Pere Tar rés, en 
la seva dar rera as-
semblea va renovar el Consell Direc-
tiu. Com a nou president fou escollit 
Xavier Nus (en la foto), de les Gar-
rigues (Lleida). També es va escollir 
Núria Martínez, de Mataró, com a vi-
cepresidenta. El MCECC aplega més 
de dos-cents esplais amb 17.000 in -
fants, adolescents i joves, amb la tas-
ca voluntària de més de 3.500 mo-
ni tors. 

Jornada sobre fractura social. El pas-
sat dia 13 de març, la Universitat Ra-
mon Llull (URL) i Càritas van reunir 
experts universitaris per debatre so-
bre la fractura social. L’acte va comp-
tar, entre d’altres, amb la participa-
ció del rector de la URL, 
Jo sep M. Garrell, i Mn. 
Salvador Bacardit, dele-
gat episcopal de Càritas 
Dio cesana de Barcelona.


