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Cristians enmig del món
Avui resulta especialment necessària i urgent la pre -
sèn cia dels cris tians amb una actitud evangelitzadora 
enmig de la nostra societat. L’Església existeix per evan  -
ge  lit zar. Tots els cristians són Església i han d’evange -
lit  zar.
  L’Església evangelitza sempre. Ho fa quan celebra 
cada dia el misteri eucarístic, administra els sagra -
ments i anuncia la paraula de Déu. Això no obstant, 
obser vem un procés progressiu de descristianització. 
Molts homes i dones d’avui no troben en l’evange lit -
za ció permanent de l’Església l’Evangeli, és a dir, una 
resposta convincent a la pregunta: Com viure? Per ai-
xò, més enllà de l’evangelització permanent, avui és 
molt necessària una nova modalitat del testimoniat-
ge cristià, que sigui capaç de fer-se escoltar pel món 
d’avui. Tothom té necessitat de l’Evangeli, que està 
fet per a tothom.
  Ens hem de preguntar: quin és el camp dels laics 
cristians en l’evangelització i en el testimoniatge cris-
tià? La resposta primera és aquesta: els laics són Es-
glésia i participen de l’única missió de l’Església tant 
en el si de la comunitat eclesial com en el món, tant en 
l’ordre espiritual com en el temporal.
  Però, quin dels dos camps és l’específic dels laics 
cristians? El Concili Vaticà II donà una resposta clara 
afirmant que «el caràcter secular és el propi i peculiar 
dels laics». Els laics cristians tenen com a vocació prò-
pia buscar el regne de Déu ocupant-se de les realitats 
d’aquest món i ordenant-les segons Déu. Viuen en el 
món, en totes i cadascuna de les professions i en les 
condicions ordinàries de la família i de la societat, que 
formen el teixit de la seva existència. Els laics cris-
tians reuneixen la doble condició de ser membres de 
l’Església i de viure plenament inserits enmig del món.
  El treball primer i immediat dels laics és la realitza-
ció de totes les virtualitats cristianes, amagades, cer-
tament, però ja presents i operants en les rea litats del 
món. Així, el camp propi de l’activitat dels laics cris-
tians com a tals és el món ampli i complex de la polí-
tica, de la realitat social, de l’eco nomia, així com el de 
la família, de l’e ducació, de la cultura, de l’oci, etc. La 
seva identitat cristiana consisteix a estar en el món 
sense ser del món.
  Si aquesta és la vocació específica dels laics cris-
tians, podem pregun tar-nos: es té conscièn cia d’aques-
ta vocació? Avui s’observa arreu del món que els laics 
cristians tenen la temptació de dedicar-se excessiva-
ment als serveis intraeclesials, deixant la seva tasca 
específica de pre sència cristiana en-
mig del món. Aquesta constatació és 
preocupant i cal prendre’n consciència. 
Je sús va demanar en el sant sopar al 
Pare pels seus deixebles: «No et de-
mano que els treguis del món.»



GLOSSA ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

Unes setmanes abans de Sant Jordi, 
un noiet que es prepara per fer la pri-
mera comunió decideix que, enguany, 
el llibre personal que és costum d’ela-
borar a la seva escola amb motiu del 
Dia del Llibre l’escriurà sobre la pri-
mera comunió. 
  Dit i fet, en comença l’elaboració 
i escriu en la introducció: «Estic con-
vençut que el més impor tant que faré 
aquest any serà rebre Jesús per prime-
ra vegada. Per això he deci dit dedi-
car el llibre de Sant Jordi a expli car 
el que m’ha suposat la preparació 
de la primera comunió i el descobri-
ment de Jesús, el Crist, com a amic. 
En el llibre he recollit dotze moments 
de la vida de Jesús, els que més m’han 
impressionat i dels quals he après 
més. Llegint la seva paraula, conei-
xem i entenem la seva vida, que és 
model per a la nostra. Admirat pels 
seus ensenyaments i exemple, per la 
seva bondat i amistat, he anat apro-
fundint en la fe [...]. El que més m’ha 
impressionat i ajudat ha estat el fi-
nal: rere el sofriment i l’horrible mort, 
Jesús ressuscita. Sembla dir-nos que 

fins i tot la mort és Vida per a aquell 
que el vulgui seguir. Ara sé que ho vull.»
  L’elaboració de cada capítol con-
sistia a llegir el passatge de l’evange-
li, transcriure’l, concretar-ho en un di-
buix, reflexionar sobre el text i escriure 
el que li suggeria. «Ell ha decidit donar-
nos la vida per mitjà de la paraula de 
veritat» (Jm 1,18). No se n’està de dir 
que l’han ajudat molt les explica cions 
de la catequista i les homilies del mos-
sèn en la celebració de l’euca ristia de 
cada diumenge, en la qual par ti cipa 
amb els pares i germans. Capítol re-
re capítol, fins a la conclusió, on ens 
diu: «Amb la primera comunió, faré 
un pas important en el camí de la fe i 
en la meva relació amb Déu Pare, Fill 
i Esperit Sant [...]. Tant de bo, a poc 
a poc, acostant-me a Crist, cada dia 
més, intentant semblar-me a Ell, sigui 
cada dia millor i aporti el meu esforç 
perquè en el món regni la pau i l’amor 
que neix dels cors amics de Jesús.» 
  «Hem conegut l’amor pel fet que Je-
sucrist ha donat la seva vida per nosal-
tres. Per això, també nosaltres hem de 
donar la vida pels germans» (1Jn 3,16).

Un amic de Jesús

full dominical  19 d’abril de 2015Pàg. 2 església arxidiocesana de barcelona



19 d’abril de 2015  full dominical Pàg. 3església arxidiocesana de barcelona

Segur que hi haurà qui ho trobi exa-
gerat. Però, val més dir-ho. El llibre 
religiós en català no té sortida. Mati-
sem-ho: té poca sortida. Us convido a 
fer la prova entre els amics, parents i 
coneguts (amb sensibilitat religiosa, 
és clar). Només cal que els etzibeu 
dues preguntes: Quants llibres de te-
ma religiós has comprat l’últim any? 
Quants n’has llegit? Tindreu sorpre-
ses. A l’interrogat, aquestes pregun-
tes li poden semblar, com deia Es-
priu, «pedres llençades per estranys 
mandrons». Les respostes, en gene-
ral, donaran xifres discretes, no arri-
baran pas als dits d’una mà. No us 
espanteu, però us en sobraran. De 
dits, no de llibres.
  La raó és ben senzilla. Us diran que 
no tenen temps de llegir. I és veritat. 
No en tenen perquè no en busquen. 
Llegir, de fet, demana una certa aten-
ció i, per a molts, un ambient favora-
ble. No tothom és capaç de llegir al 
metro. La informació o la formació ja 
les troben en altres mitjans de comu-
nicació. Encara que estadísticament 
hi hagi més lectors avui que temps 
enrere, són pocs, encara, els que 
llegeixen o els que diuen saber lle-
gir. De fet, aquestes dues coses són 
ben diferents. En resum, hi ha pocs 
lectors, poques persones que glatei-
xin per obrir un llibre i fer-se’l seu. I, 
si no hi ha lectors, és difícil que es 
comprin llibres (o que se’n venguin 
o que se n’editin). Se’n venen pocs i 

l’editor ha de compensar aquesta si-
tuació editant llibres en altres llen-
gües o amb activitats adients a les 
d’editor. Amb la boca petita: ¿No go-
saríeu dir que sempre ha estat així? 
Comprar llibres o llegir-ne, ¿no es li-
mitaria, poc o molt, a la dèria dels qui 
tenen aquesta concreta sensibilitat? 
Per tant, si això és així, fer d’editor és 
una aventura.
  Tot això ho dic pensant en els lli-
bres de divulgació o, també, en els 
de qualificada divulgació. És a dir, 
els llibres que poden comprar per-
sones d’un nivell cultural bo o mitjà 
en el marc de la nostra societat. Pel 
que fa a d’altres llibres, propis d’es-
pecialistes, caldria fer un altre tipus 
de discurs.
  Ara bé, si aquesta visió pot resul-
tar poc afalagadora, també cal dir 
que, en aquest nostre país de con-
trastos, comptem, en llengua catala-
na, amb col·leccions de llibres o d’e-
dicions que no totes les llengües es 
poden vantar de tenir. Per posar un 
exemple, n’hi ha prou en valorar la 
riquesa que suposa disposar dels 
«Clàssics del cristianisme». I troba-
ríem més casos semblants. 
  Conclusió ben fàcil: Tots els qui ens 
vegem afectats per aquesta qües-
tió podríem fer el propòsit de llegir, 
a partir del dia de Sant Jordi (i en el 
termini, renovable, d’un any) almenys 
tres llibres de tema religiós. Tots hi 
guanyaríem.

Misteris del llibre 
religiós en català
MN. JOSEP URDEIX
Diaca i liturgista
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20.  Dilluns (litúrgia hores: 3a 
setmana) [Ac 6,8-15 / Sl 118 / 
Jn 6,22-29]. Sant Sulpici, mr.; 
santa Agnès de Montepulciano, 
vg. dominicana; santa Oda, vg.

21.  Dimarts [Ac 7,51–8,1a / Sl 
30 / Jn 6,30-35]. Sant Anselm 
(1033-1109), abat de Bec, bis-
be de Canterbury i doctor de l’Es-
glésia, nat a Aosta. Sant Silví, 
mr.; sant Conrad de Parzham, 
rel. caputxí.

22.  Dimecres [Ac 8,1b-8 / Sl 
65 / Jn 6,35-40]. Sant Caius o 
Gai (de Dalmàcia) i sant Soter, 
papes i mrs.; sant Agapit I, pa-
pa; santa Senorina, vg.

23. � Dijous [Ap 12,10-12a / 
Sl 33 / 1Jn 5,1-5 / Jn 15,1-8]. 
Sant Jordi, soldat mr. (s. IV), nat 
a Lidda i mort a Capadòcia, pa-
tró de Catalunya (1456). Sant 
Gerard o Grau, bisbe; sant Adal-
bert (956-997), bisbe de Praga 
i màrtir; beat Gil d’Assís, rel. 
franciscà; beata Elena d’Udine, 
rel. agustina; beata Teresa-Ma-
ria de la Creu, vg. carmelitana.

24.  Divendres [Ac 9,1-20 / Sl 
116 / Jn 6,52-59]. Sant Fidel de 
Sigmaringen, prev. caputxí i mr. 
a Suïssa (1622). Sant Pere Er-
mengol, mr. mercedari (cap al 
1304), de la Guàrdia dels Prats 
(Conca de Barberà). Conversió 
de sant Agustí; sant Gregori d’El-
vira, bisbe; santa Maria-Eufrà-
sia Pelletier, rel., fund. Congre-
gació del Bon Pastor; sant Benet 
Menni, prev., fund. Gnes. Hospi-
talàries del Sagrat Cor (HSCJ); 
sants Cerasi i Febadi, bisbes.

25. � Dissabte [1Pe 5,5b-14 / 
Sl 88 / Mc 16,15-20]. Sant 
Marc, evangelista, cosí de Berna-
bé, deixeble de Pere i company 
de Pau. Sant Anià, bisbe; santa 
Calixta, mr.

26.  † Diumenge vinent, IV de 
Pasqua (lit. hores: 4a setmana) 
[Ac 4,8-12 / Sl 117 / 1Jn 3,1-2 / 
Jn 10,11-18]. Sant Isidor (†636), 
bisbe de Sevilla (successor del 
seu germà Leandre) i dr. de l’Es-
glésia, venerat a Lleó. Mare de 
Déu del Bon Consell; sant Clet I 
o Anaclet, papa i mr.; sant Mar-
cel·lí, papa i mr.; 
sant Pascasi, bis-
be; sant Rafael Ar-
naiz Barón, tra-
penc.

JUAN JOSÉ GUARDIA

ENTREVISTA HECHOS�DE�VIDA�

Sí a la religió

L’advocat Juan José Guardia, arran 
de l’article 21.2 de l’Estatut de Cata-
lunya, que reconeix el dret fonamen-
tal dels pares que els seus fills «rebin 
la formació religiosa i moral que vagi 
d’acord amb llurs conviccions a les 
escoles de titularitat pública, en les 
quals l’ensenyament és laic», ha pu-
blicat la monografia Religió a l’Esco la 
Catalana (Thomson-Reuters / Aranza-
di). El pròleg és de Mn. Ramon Corts, 
delegat d’Ensenyament de l’Arquebis-
bat de Barcelona.

Per què les escoles de la Generalitat 
han d’impartir l’assignatura de reli-
gió?
És un símptoma clar de manca de laï-
citat pretendre derivar aquesta qües-
tió cap a un problema polític de relació 
entre el Govern i les confessions religio-
ses, en comptes de situar el centre 
de gravetat en el legítim exercici dels 
drets fonamentals per part del ciuta-
dà. Els drets no es pidolen, es respec-
ten.

Com raona aquest sí?
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(2006) estableix que l’educació als 
centres docents de l’administració pú-
blica serà laica. El llibre demostra que 
la darrera redacció de l’Estatut inclou 
unes clàusules de salvaguarda que 
protegeixen la religió a l’Escola. Es va 
fer un text de consens, no un Estatut 
de partit.

Què diu el papa Francesc, sobre aquest 
punt?
L’abril de 2014 va dir que els horrors 
de la manipulació educativa que hem 
viscut en les grans dictadures genoci-
des del s. XX no han desaparegut; con-
serven la seva actualitat sota vestidu-
res diverses que, amb pretensió de 
modernitat, forcen a caminar nens i jo-
ves pel camí dictatorial del pensament 
únic. Tot això comporta —diu el Sant 
Pare— que s’ha de donar suport al 
dret dels pares a l’educació moral i 
religiosa dels seus fills.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

San Jorge y la rosa
Un padre de familia a quien conocí, 
me contaba: 
— « Por San Jorge compro tres rosas: 

una para mi esposa, otra para mi 
hija pequeña y la tercera para un 
chico que padece una minusvalía 
psíqui ca desde su nacimiento. Se 
llama Nar ciso. Nos encontramos 
en la calle. Le digo: 

   —“ ¡Buen día Narciso! ¡Hoy es San 
Jorge!” Él no puede hablar. Me 
contesta con sonidos gutura-
les: “Sí, sí”. Y le ofrezco una ro-
 sa. 

— Narciso empezó a dar saltos de ale-
gría, como un niño pequeño. Con 
la rosa en la mano y dando brincos 
por las calles, la mostraba a todos 
cuantos encontraba que llevaran 
también en su mano una rosa.»

El relato terminó así:

—« Hoy he vivido una experiencia de 
ver a una persona contenta, feliz, 
tan sólo con una pequeña rosa.

Los chicos y chicas de un colegio, de 
unos catorce años, quedaron sorpren-
didos de la reacción de Narciso, que 
consideraban disminuido psíquico, al 
ver y comprobar los sentimientos que 
tenía mostrando su rosa con gran con-
tento y alegría.»

El pequeño príncipe de Saint-Exupéry 
afirma:

—« Los hombres cultivan cinco mil 
rosas en un jardín, y no encuen-
tran lo que buscan... Los ojos son 
ciegos. Hay que mirar con el co-
razón.»

 MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

XCamins de Vida 
Manaments de nou

MN. XAVIER MORLANS
Professor de la FTC

9è manament a la llum de Jesucrist
« Jesús li respongué: Tots els qui beuen aigua d’aquesta tornen 
a tenir set. Però el qui begui de l’aigua que jo li donaré, mai 
més no tindrà set: l’aigua que jo li donaré es convertirà din-
tre d’ell en una font d’on brollarà vida eterna.» (Jn 4,13-14)

9è manament bíblic
« No desitgis la casa d’un altre. No desitgis la seva dona, ni el seu 
esclau, ni la seva esclava, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res del 
que li pertany.» (Ex 20,17)

9a pauta humanista
El desig de gaudir consumint de tot i sense límit, lluny de ser con -
siderat un vici o una addicció, s’ha dignificat —per efecte de 
l’exaltació de la llibertat de mercat— fins al punt d’esdevenir un 
dret natural: el luxe és un dret; per qui el té, és clar.

S’ha creat la idea que el veritable benestar és la sensació de po-
der fer-ho tot, més que no pas el fet de fer-ho. El plaer més gran 
es tenir a disposició com més objectes millor, i no pas el fet de 
consumir-los. És una exaltació del desig pel desig... que final-
ment deixa el desig esgotat...

(P. Sequeri, Contra los ídolos posmodernos, Barcelona 2014, 
p. 33-42)

9è eslògan postmodern
« Viu més ràpid, viatja més lluny, fes més fotos, comparteix més 
vídeos, vés a més llocs, coneix més gent, compra més roba...»
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Lectura del libro de los Hechos 
de los apóstoles (Ac 3,13-15.17-19)

En aquellos días, Pedro dijo a la gente: 
«El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, 
al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pi-
lato, cuando había decidido soltarlo. Recha zasteis 
al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un ase-
sino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo re-
sucitó de entre los muertos, y nosotros somos tes-
tigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis 
por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo; 
pero Dios cumplió de esta manera lo que había di-
cho por los profetas, que su Mesías tenía que pa-
decer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que 
se borren vuestros pecados.»

Salmo responsorial (2)

R. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Se-
ñor (o bien: Aleluya).

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; / 
tú que en el aprieto me diste anchura, / ten piedad 
de mí y escucha mi oración. R.

Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la 
dicha, / si la luz de tu rostro ha huido de noso-
tros?» R.

En paz me acuesto y en seguida me duermo, / 
porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan
(1Jn 2,1-5a)

Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. 
Pero, si alguno peca, tenemos a uno que abogue an -
te el Padre: a Jesucristo, el Justo. Él es víctima de 
propiciación por nuestros pecados, no sólo por los 
nuestros, sino también por los del mundo entero. 
En esto sabemos que lo conocemos: en que guarda-
mos sus mandamientos. Quien dice: «Yo lo conozco», 
y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, 
y la verdad no está en él. Pero quien guarda su pala-
bra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a 
su plenitud. En esto conocemos que estamos en él.

  Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(Lc 24,35-48)

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les 
había pasado por el camino y cómo habían reco-
nocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando 
de estas cosas, cuando se presenta Jesús en me-
dio de ellos y les dice: «Paz a vosotros.» Llenos de 
miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él 
les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿por qué surgen 
dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis 
pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta 
de que un fantasma no tiene carne y huesos, como 
veis que yo tengo.» Dicho esto, les mostró las ma-
nos y los pies. Y como no acababan de creer por 
la alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí 
algo de comer?» Ellos le ofrecieron un trozo de pez 
asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les 
dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con 
vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés 
y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que 
cumplirse.» Entonces les abrió el entendimiento pa-
ra comprender las Escrituras. Y añadió: «Así esta-
ba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre 
los muertos al tercer día, y en su nombre se predi-
cará la conversión y el perdón de los pecados a to-
dos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Voso-
tros sois testigos de esto.»

DIUMENGE�I I I �DE�PASQUA

Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 3,13-15.17-19)

En aquells dies, Pere digué al poble: «El Déu d’Abra-
ham, d’Isaac i de Jacob, Déu dels nostres pares, 
ha glorificat Jesús, el seu Servent, que vosaltres 
vau entregar i vau negar, quan Pilat creia que l’havia 
de deixar lliure. Ell era l’in nocent i el sant, però vos-
altres el vau negar i vau demanar a Pilat que us in-
dultés un as sas sí, mentre matàveu el qui ens obre 
el camí de la vida. Però Déu l’ha res suscitat d’en-
tre els morts. Nosaltres en som testimonis. Ja sé, 
germans, que ni vosaltres ni els nostres dirigents 
no sabíeu què fèieu, però així Déu ha complert allò 
que havia anunciat per boca de tots els profetes: 
que el seu Mes sies havia de patir. Ara, doncs, pene-
diu-vos i convertiu-vos, i seran esbor rades les vos-
tre culpes.»

Salm responsorial (2)

R. Que sigui el nostre estendard la claror de la vos-
tra mirada, Se nyor (o bé: Al·leluia).

Responeu quan us invoco, / oh Déu que em feu 
justícia. / M’heu eixamplat el cor en els perills, / 
compadiu-me i escolteu el meu prec. R.

Sapigueu que el Se nyor / m’ha fet favors meravello-
sos, / el Se nyor m’escolta sempre que l’invoco. R.

Molts exclamen: / «¿En qui trobarem el nostre goig? / 
Que sigui el nostre estendard / la claror de la vostra 
mirada, Se nyor!» R.

M’adormo en pau / així que em fico al llit / i em 
sento en vós segur, / només en vós, Se nyor. R.

Lectura de la primera carta de sant Joan 
(1Jn 2,1-5a)

Fillets, us escric això perquè no pequeu. Però si al-
gú pecava, recordeu que tenim prop del Pare un de-
fensor, Jesucrist, que és just. Ell mateix és la víc-
tima propiciatòria pels nostres pecats. I no només 
pels nostres, sinó pels de tot el món. Per saber si 
coneixem Jesucrist, mirem si complim els seus ma-
naments. Els qui diuen que el coneixen, però de 
fet no compleixen els seus manaments, són men-
tiders, no diuen pas la veritat. Però els qui fan cas 
de la paraula de Jesucrist han ar ribat de debò a es-
timar Déu perfectament.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 24,35-48)

En aquell temps, els deixebles contaven el que els 
havia pas sat pel camí, i com havien reconegut Je-
sús quan partia el pa. Mentre parlaven d’això, Jesús 
mateix es presentà enmig d’ells i els digué: «La pau 
sigui amb vosaltres». Ells, esglaiats, van creure que 
veien un esperit. Jesús els digué: «¿Per què us alar-
meu? ¿Per què us vénen al cor aquests dubtes? 
Mireu-me les mans i els peus: sóc jo mateix. Pal-
peu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i os-
sos com veieu que jo tinc». I mentre deia això, els 
ense nyava les mans i els peus. Veient-los sorpre-
sos, i que de tanta alegria encara no acabaven de 
creure-ho, els digué: «¿No teniu aquí res per a men-
jar?» Ells li donaren un tall de peix a la brasa, i se’l 
menjà davant d’ells. Després els digué: «Quan en-
cara era amb vosaltres, us havia dit: que s’havia de 
complir tot el que hi ha escrit de mi en el llibre de la 
Llei de Moisès, i en els dels Profetes i dels Salms». 
Llavors els obrí els ulls perquè comprengues sin el 
sentit de les Escriptures, i els digué: «Així ho diuen 
les Escriptures: El Mes sies havia de patir i de res-
suscitar d’entre els morts el tercer dia, i calia pre-
dicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per 
Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vos-
altres en sou testimonis.»

Una altra aparició del Ressuscitat ens porta a con-
siderar també en aquest diumenge l’assemblea 
eucarística com a lloc privilegiat on el Senyor es fa 
present. Jesús que es fa present enmig dels seus, 
el do de la pau, la joia dels deixebles, l’enviament 
a la missió, l’anunci del perdó... són realitats en ac-
te també avui en cada una de les nostres comu-
ni tats, ja que prolonguen el misteri i la Pasqua de 
Crist. 
  El fil conductor de les lectures d’aquest diumen-
ge és la invitació a convertir-nos, a canviar de vi-
da, per tenir el perdó dels pecats. Joan Baptista 
va començar la seva predicació amb la invitació 
a la conversió. Jesús també va començar la seva 
vida pública invitant tothom a convertir-se. El ma-
teix fan el Senyor i la comunitat cristiana: comen-
cen la seva activitat amb el mateix anunci: el tema 
de la conversió ressona en les tres lectures d’a-
quest diumenge: Jesús ressuscitat s’apareix als 
deixebles, els instrueix i els envia a predicar ar-
reu «la conversió i el perdó dels pecats» (evange-
li); sant Pere diu: «penediu-vos i convertiu-vos» (1a 
lectura); i sant Joan, després d’haver presentat 
Crist prop del Pare com a defensor (Paràclit), ens 
exhorta a «complir els seus manaments». Aquest 
és el criteri d’autenticitat, en particular l’amor al 
proïsme que ens identifica com a seguidors de Je-
sús. El Crist ressuscitat actua sempre en l’Esglé-
sia.
  La conversió és un tema específic pasqual. En 
efecte, la Pasqua és un nou inici, no sols per a Crist 
que passa de la mort a la vida, sinó per a tots els 
qui creuen en ell. La missió que Jesús confia als 
apòstols va destinada a totes les nacions, «comen-
çant per Jerusalem». La glòria del Ressuscitat ha 
de reverberar sobre tots els homes com una força de 
renovació en el centre de la història. Amb la resur-
recció es realitza en Crist, anticipadament, la sort 
que ens espera com el nostre futur: la resurrecció 
de Crist és l’aurora d’aquell món nou, de la nova 
creació, que portarà a plenitud les aspiracions d’a-
mor, de justícia, de pau i de solidaritat. Així porta-
rem una vida nova: els qui hem ressuscitat pel bap-
tisme en Jesús guiats i empesos per la força de 
l’Esperit, formem la nova comunitat, l’Església pas-
qual.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

El Ressuscitat 
actua sempre 
en l’Església
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Romana Editorial, S.L.
c/ Villanueva 20, 2.o C - 28001 Madrid

info@romana-editorial.com - www.romana-editorial.com

El cuarto volumen de las homilías 
conocidas popularmente como «las 
homilías de Santa Marta», de 208 
páginas, con «conversaciones fami-
liares» de Francisco que nos aden-
tran en su espiritualidad y en su vi-
sión de la Iglesia y del mundo.

Las homilías de la mañana (IV), 
del Papa Francisco

Don Bosco hoy, 
por Ángel Expósito

Con ocasión del bicentenario de Don 
Bosco, este libro de 240 páginas 
ofrece una larga entrevista que el 
periodista Ángel Expósito realiza 
al rector mayor de los Salesianos, 
P. Ángel Fernández Artime, primer 
español que ocupa este cargo.

Us porto al cor, de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelo-
na (Ciutadella de Menorca, 1948). 

Aquest llibre, editat per Claret, recull els articles que l’autor ha anat pu-
blicant setmana 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’aquestes paraules. Tam-
bé s’ha editat en caste llà, amb el títol Os llevo en el corazón.

Us porto al cor

Darrer llibre del bisbe 
auxiliar, Sebastià Taltavull
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Hoy resulta especialmente necesa-
ria y urgente la presencia de los cris-
tianos con una actitud evangelizado-
ra en medio de nuestra sociedad. 
La Iglesia existe para evangelizar. To-
dos los cristianos son Iglesia y deben 
evangelizar.
  La Iglesia evangeliza siempre. Lo 
hace cuando celebra cada día el mis-
terio eucarístico, administra los sa-
cramentos y anuncia la palabra de 
Dios. Sin embargo, observamos un 
proceso progresivo de descristiani-
zación. Muchos hombres y mujeres 
de hoy no encuentran en la evange-
lización permanente de la Iglesia del 
Evangelio, es decir, una respuesta 
convincente a la pregunta: ¿Cómo vi-

vir? Por ello, más allá de la evangeli -
zación permanente, hoy es muy ne-
ce saria una nueva modalidad de tes -
timonio cristiano, que sea capaz de 
hacerse escuchar por el mundo de 
hoy. Todo el mundo tiene necesidad 
del Evangelio, que está hecho para 
todos.
  Cabe preguntarse: ¿cuál es el cam-
po de los laicos cristianos en la evan-
gelización y en el testimonio cristia-
no? La primera respuesta es ésta: 
los laicos son Iglesia y participan 
de la única misión de la Iglesia tan-
to en el seno de la comunidad ecle-
sial como en el mundo, tanto en el 
orden espiritual como en el tempo-
ral. 

  Pero, ¿cuál de los dos campos 
es el específico de los laicos cristia-
nos? El Concilio Vaticano II dio una 
respuesta clara afirmando que «el 
carácter secular es el propio y pe-
culiar de los laicos». Los laicos cris-
tianos tienen como vocación propia 
buscar el reino de Dios ocupándose 
de las realidades de este mundo y 
ordenándolas según Dios. Viven en 
el mundo, en todas y cada una de 
las profesiones y en las condiciones 
ordinarias de la familia y de la socie-
dad, que forman el tejido de su exis-
tencia. Los laicos cristianos reúnen 
la doble condición de ser miembros 
de la Iglesia y de vivir plenamente in-
sertados en medio del mundo.

  El trabajo primero e inmediato de 
los laicos es la realización de todas 
las virtualidades cristianas, escondi-
das, ciertamente, pero ya presentes 
y operantes en las realidades del 
mundo. Así, el campo propio de la 
actividad de los laicos cristianos co-
mo tales es el mundo amplio y com-
plejo de la política, de la realidad so-
cial, de la economía, así como el de 
la familia, de la educación, de la cul-
tura, del ocio, etc. Su identidad cris-
tiana consiste en estar en el mundo 
sin ser del mundo.
  Si esta es la vocación específica de 
los laicos cristianos, podemos pre-
guntarnos: ¿se tiene conciencia de 
esta vocación? Hoy se observa en 
todo el mundo que los laicos cristia-
nos tienen la tentación de dedicarse 
excesivamente a los servicios intra-
eclesiales, dejando su tarea espe-
cífica de presencia cristiana en me-
dio del mundo. Esta constatación 
es preocupante y hay que tomar con-
ciencia de ello. Jesús 
pidió en la santa cena 
al Padre por sus discí-
pulos: «No te pido que 
los saques del mundo.»

Cristianos en medio 
del mundo

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

AGENDA� ACTUALITAT

Actes i 
conferències
Cafè teològic, a la parròquia Puríssima 
Concepció (c/ Llúria, 72). Dia 26 d’a-
bril (19.30 h), amb el tema: «L’ho me 
prové del simi?» El con vidat és Mn. 
Emili Marlés i Romeu, director del pro-
jecte Science and Faith in Dia logue.

Política i religió a Catalunya (s. XIX-XX). 
Dimecres 22 d’abril (19 h), «L’Església 
catalana durant el franquisme», amb 
Jordi Figuerola (UAB). A la Facultat de 
Geografia i Història (c/ Mon ta  legre, 
6). Informació: FJM, t. 934 880 888, 
www.fundaciojoanmaragall.org

Sessions de reflexió de l’actualitat 
cultural i religiosa. Dilluns 20 d’abril 
(19 h), amb Rafael Jorba, periodista. 
A l’auditori de la FJM (c/ València 244, 
1r). Informació: t. 934 880 888, a/e: 
www.fundaciojoanmaragall.org

Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - E. Grana-
dos, 6). Dissabte 25 d’abril (18 h), 
concert amb peces del Barroc i el Re-
naixement. Aportació voluntària a fa-
vor de la Fundació Escó. Diumenge 26 
d’abril (18 h), concert instrumental 

de guitarra, amb  Pablo Malek (Argen-
tina), que interpretarà obres pròpies 
i d’Eric Clapton, Astor Piazzolla, J.S. 
Bach, W.A. Mozart. Aportació voluntà-
ria a favor de la «Fundación Manos Pro -
videntes». Informació: t. 617 572 889.

Hnas. Franciscanas Misioneras de 
la Natividad de Nuestra Señora (Dar-
deras). Semana vocacional, del 20 al 
26 de abril, con motivo de la Jornada 
Mundial de Oración por las Vocacio-
nes. De lunes 20 a sábado 25: activi-
dades dirigidas a niños, adolescentes 
y jóvenes (c/ Sors, 67). Miércoles 22 
(20 h), cine-fórum de la película Dispa-
rando a perros (c/ Clavell, 6); viernes 
24 (21 h), oración joven con testimo-
nios, en la parroquia San Agustín (pl. 
Sant Agustí, 1); sábado 25 (18.30 h), 
conferencia «Familia y vocaciones», 
con Mons. Sebastià Taltavull, seguida 
de eucaristía (c/ Sors, 67); domingo 
26 (17.30 h), concierto con Mn. Fran -
cisco García y grupo, en la expla nada 
del Santuario San José de la Monta ña 
(c/ Sant Joan de la Muntanya, 25). In-
fo: t. 932 853 553 o 692 895 378.

Breus
Per promoure l’ús del casc. El dis-
sabte 21 de març, el papa Francesc 

va visitar Nàpols i Pompeia i va pro-
tagonitzar una anècdota simpàtica, 
que recollim a la foto. No va dubtar 
a posar-se un casc de motorista per 
col·laborar així a la campanya que vol 
promoure l’ús del casc protector, so-
bretot entre els joves napolitans. El 
casc que es va posar Francesc por-

tava la inscripció: «Que la Verge t’a-
companyi, però qui condueix ets tu.»

Pelegrinatges
Ruta franciscana. Del 28 de juliol 
al 7 d’agost. Visitant Roma, Assís, 
Florència, Pàdua i llocs franciscans. 
Informació i inscripcions: Comissa-
ria de Terra Santa dels 
franciscans (c/ Santaló 
80, Barcelona, t. 932 
092 388 i t./fax 932 
022 757).

La Trobada se celebrarà el proper dissab-
te, 25 d’abril, a l’edifici del Semina ri Con -
ciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231), de 
10.30 a 15 h. Hi són convidats tots els 
escolans i escolanes, i també s’hi poden 
afegir altres nois i noies d’entre 7 i 14 
anys que estiguin vinculats a una par rò-
 quia o a un centre eclesial. Podeu fer les 
inscripcions al t. 934 541 600) o al c/e: 
seminarimenor@arqbcn.cat. Més infor-
mació: www.seminarimenorbcn.cat

XXII Trobada 
d’escolans


