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Em sembla ben oportú recordar un cen-
tenari que s’escau aquests dies: el del 
primer Congrés Litúrgic de Montserrat, 
que es va celebrar del 5 al 10 de juliol 

de 1915, convocat per tots els bisbes 
de les diòcesis catalanes i presidit pel 
nunci Francesco Ragonesi, essent-ne 
el secretari un destacat sacerdot, el 

prevere sabadellenc doctor Lluís Carre-
ras, que fou qui presentà la proposta 
a l’abat Marcet de Montserrat. El Con-
grés aplegà més de dues mil persones 

—entre les quals un arquitecte ano-
menat Antoni Gaudí, molt interessat 
en tots els aspectes de la litúrgia cris-
tiana— i va tenir una gran importàn-
cia per introduir els fidels de les diò ce-
sis catalanes en la litúrgia i per donar 
més dignitat a les celebracions de la fe 
catòlica, finalitats que feren d’aquest 
esdeveniment una fita important en la 
renovació de l’espiritualitat litúrgica a 
la nostra terra.
  Es van assenyalar quatre objectius 
del Congrés, tots ells entorn de la litúr-
gia: aprofundiment, participació acti va, 
foment de la vida sagramental i reacti-
vació de la vida comunitària. Resulta 
molt significatiu que aquests objectius 
ja anunciaven els de la reforma litúrgi-
ca promoguda pel Concili Vaticà II: mig 
segle abans del gran concili ecumènic 
del segle XX, a Catalunya ja es sintonit-
zava amb el moviment litúrgic europeu, 
un dels moviments que sens dubte van 
preparar la reforma del Vaticà II.
  Un detall significatiu d’aquest Con-
grés foren les celebracions litúrgiques, 
entorn del metropolità i dels bisbes 
de la Tarraconense, en les quals excel-
liren l’homilia del bisbe de Vic Josep Tor -
ras i Bages i les paraules de clausura 
del nunci pontifici Francesco Ragonesi. 
Les conclusions estaven centrades en 
la participació activa de tots els cris-
tians en la litúrgia; una participació in-
tegral que es desitjava que fos a la ve-
gada interna i externa, i que s’obria a la 
funció de la llengua vulgar i el cant en 
el culte.
  El primer Congrés no fou un fet aïllat 
sinó que va trobar entre nosaltres un 
clima favorable. Després va venir, ja en 
temps del Vaticà II —l’any 1965—, el 
segon Congrés Litúrgic de Montserrat, 
impulsat per l’abat Gabriel Maria Bra-
só, del qual sorgí la Societat Catala-
na d’Estudis Litúrgics, filial de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. I posteriorment 
se celebraria el tercer Congrés Litúrgic 
de Montserrat, celebrat l’any 1990, 
fruit del qual els bisbes de les diòce-
sis catalanes publicaren la comunica-
ció pastoral La litúrgia, font de vida es-
piritual.
  Cal desitjar que la commemoració 
del centenari del primer Congrés ens 
mantingui a tots ben actius en el com-
promís de continuar aprofundint en el 
solc de la dignitat i la bellesa de la li-
túrgia i el cant, i que ens esperoni a ce-
lebrar de tal manera que tot faciliti la 
participació plena, activa i fructuosa 
de tots els fidels. Així donarem conti-
nuïtat als propòsits d’a-
quells que van promou-
re, fa cent anys, un con-
grés sobre la litúrgia a 
Montserrat.

El monestir de 
Montserrat i la litúrgia
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6. � Dilluns (litúrgia hores: 2a 
setm.) [Gn 28,10-22a / Sl 90 / 
Mt 9,18-26]. Santa Maria Goretti 
(1890-1902), vg. i mr. de la cas-
tedat. Sant Isaïes, profeta i mr.; 
sant Ròmul, bisbe.

7. � Dimarts (  Urgell) [Gn 32, 
22-32 / Sl 16 / Mt 9,32-38]. 
Sant Ot o Odó (†1122), bisbe 
d’Urgell, patró de la Seu. Sant 
Fer mí, bisbe de Pamplona; santa 
Edilberga, vg.; sant Marçal, bis-
be; beat Benet XI, papa (1303- 
1304).

8. � Dimecres [Gn 41,55-57; 
42,5-7a.17-24a / Sl 32 / Mt 10, 
1-7]. Sant Adrià III, papa (romà, 
884-885); sants Àquila i Priscil-
la, esposos mrs., deixebles de 
Pau; sant Edgar, rei d’Anglater-
ra (†975); sant Eugeni III, papa 
(1145-1153).

9. � Dijous [Gn 44,18-21.23b-
29;45,1-5 / Sl 104 / Mt 10,7-
15]. Mare de Déu Reina de la 
Pau. Sant Zenó o Zenon, mr.; 
sant Joan de Colònia, prev. do-
minicà i mr.; sant Teodoric Ba-
lat, mr.; beata Joana Scopelli, 
vg. carmelitana. 

10. � Divendres [Gn 46,1-7.28-
30 / Sl 36 / Mt 10,16-23]. Sant 
Cristòfor o Cristòfol, mr., patró 
dels automobilistes; santa Ve rò-
nica Giuliani, vg. caputxina; san-
ta Amèlia, viuda; sant Asca ni, 
mr.; beats Carmel Boltà, prev., 
i Francesc Pinazo, franciscans i 
mrs. a Damasc.  

11.  Dissabte [Pr 2,1-9 / Sl 
33 / Mt 19,27-29]. Sant Benet 
(†547), abat, patriarca dels mon -
jos d’Occident, copatró d’Europa 
(1964) i patró dels arxivers, biblio-
tecaris i documentalistes. Sant 
Pius I, papa (140-155) i mr.; san-
ta Olga, reina.

12. � † Diumenge vinent, XV de 
durant l’any (lit. hores: 3a setm.) 
[Am 7,12-15 / Sl 84 / Ef 1,3-14 
(o bé: Ef 1,3-10) / Mc 6,7-13]. 
St. Joan Gualbert, abat; St. Abun -
di, prev. i mr. a Còrdova (854); 
St. Ignasi Delga-
do, bisbe i mr.; St. 
Josep Fernández, 
prev. i mr.; Sta. Mar-
ciana, vg. i mr.

FRANCESC GRANÉ

ENTREVISTA

Creure 
i saber

La revista digital Creure i saber del Col-
 lectiu de Professors Universitaris Cris-
tians, amb el suport del Centre Edith 
Stein, és «un projecte humil i en cons-
trucció, que vol anar reunint professors 
universitaris i alumnes amb ganes 
d’anar donant raó de la seva experièn-
cia humana i creient». Mar Galceran i 
Francesc Grané en són els directors.

Què es proposa Creure i saber?
Aprofitar l’experiència i el saber de di-
ferents professors universitaris, es-
pecialment els més joves, per ajudar 
a anar discernint en què consisteix i 
com s’expressa l’experiència cristiana 
entre un col·lectiu que té la seva feina, 
precisament, en el debat cultural.

A qui s’adreça la revista?
A persones amb set d’autenticitat, de 
viure una vida on el seu projecte vital 
no és únicament el seu ego, el cultiu de 
la seva vanitat. Hi ha una recerca d’au-
tenticitat vital que no troba en el llen-
guatge religiós l’expressió de la seva 
experiència ni de la seva recerca. La 
nostra feina és, com fan tants altres, 
ajudar a crear ponts. Amb un cristianis-
me no situat en el prejudici ni en les 
qüestions morals, sinó en la proposta, 
el vincle, la integració: en la comunió.

Dieu que és un projecte «en construc-
ció». Per què?
Vam iniciar Creure i saber amb l’intent 
d’explicar, traduir, el contingut del què 
creiem els cristians, el Credo, a partir 
de les aportacions que ens fan avui les 
diferents ciències i amb un llenguat-
ge d’accés directe. Són molts els cris-
tians i les cristianes que estan fent 
aquest esforç. I volem que la revista 
es vagi fent entre tots, donant veu a 
persones que viuen amb seriositat la 
seva vida de recerca humana i uni-
versitària.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Em comentava amb emoció un senyor 
gran, superats els vuitanta anys, que 
guardava com un preuat record de la 
infantesa la figura de l’avi, que solia 
dirigir cada vespre el rés del rosari tot 
passejant per la sala gran de la masia 
on vivia i on els néts passaven l’es-
tiu. En algunes ocasions, abans de co -
mençar, comentava els misteris —goig, 
dolor o glòria— que contemplarien 
aquell dia en una improvisada cate-
quesi. El testimoni de fe i pregària de 
l’avi, el rosari resat en la comunitat fa-
miliar, els seus ensenyaments, esde-
vingueren llavor de fe i de fidelitat a 
Déu.
  Una religiosa gran de més de vuitan-
ta anys m’explicà que els en senya-
ments familiars que la iniciaren en la 
fe en la infantesa i el testimoni dels 
avis i dels pares li van donar una gran 
confiança en Déu i pensava que l’aju-
dava a l’hora de discernir com fer les 
coses, prenent com a referent el que 

Jesús deia i feia en els textos evan-
gèlics.
  Quan aquestes persones evoquen 
els records d’infantesa i la seva inicia-
 ció en el coneixement i seguiment de 
Jesús per la paraula i el testimoni dels 
pares i dels avis, estan fent present allò 
del «Déu d’Abraham, d’Isaac i de Jacob», 
perquè les seves evocacions afectuo-
ses diuen: «Crec en Déu, en el Déu dels 
meus pares, el Déu dels meus avis». 
La família esdevé així una autèntica 
església domèstica, comunitat integra-
da en la vida de l’Església, espai evan-
gelitzador. «Amb el Regne de Déu pas-
sa com quan un home sembra la llavor 
a la terra: tant si dorm com si està des-
pert, de nit i de dia, la llavor germina i 
creix, sense que ell sàpiga com» (Mc 
4,26-27). ¿No sentiu la crida a ser sem-
bradors, l’intens desig que, si Déu vol, 
uns néts ja molt grans us recordin dient: 
«El meu avi, la meva àvia..., ells em van 
fer Déu molt present i proper»?

Pares, avis...
sembradors!

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

Festivitat St. Cristòfol 2015 
Un cop més, aquest diumenge 5 de ju-
liol, l’Església catòlica celebra la festi-
vitat de Sant Cristòfol, patró dels con-
ductors. Aquest patronatge l’hem de 
fer extensiu a tot allò que tingui relació 
amb el món de la mobilitat, amb el fet 
de desplaçar-se.
  Aquest any estem obligats a fer una 
reflexió molt serena per l’augment es-
pectacular, a les carreteres i els car-
rers dels nostres pobles i ciutats, dels 
accidents per motius diversos, sobre-
tot per distraccions propiciades per 
l’ús del mòbil, la falta de concentració 
i, en general, per no tenir present el 
que estem fent a cada moment com 
a conductors o vianants. En definitiva: 
per no ser responsables dels nostres 
actes. 
  Volem aprofitar aquest espai per 
parlar-vos d’una qüestió que ha de ser 
igual per a tothom: el respecte a totes 
les indicacions que ens anem trobant 
mentre conduïm; així tindrem un viatge 
agradable, tranquil, feliç i respectuós 
cap als altres, que, com nosaltres, tam-
bé estan circulant. 
  Això també es pot aplicar als via-
nants, els quals, respectant els se-
nyals i passos disposats per a ells, 
evitarien situacions no volgudes, mol-
tes d’elles causades per l’ús del mò-
bil mentre es travessa un carrer sen-
se mirar.

  Per acabar, podem fer una reflexió 
final sobre la manera de circular. Som 
conscients que anant per la nostra dre -
ta ens estem protegint nosaltres ma-
teixos? És una mesura molt saludable 
que deixa el pas lliure a aquells que van 
més ràpidament que nosaltres. Ens 
costa? Ja veureu que no, és molt fà-
cil de fer i segur. 
  La llibertat que Déu ens dóna és per 
a fer el bé, i el bé millor és donar pau 
i mostrar que som persones que esti-
mem i respectem tot el que tenim i 
som. Res no és nostre, no ho oblidem. 
La vida és un regal, les coses sobre-
vingudes també ho són i es poden per-
dre en un instant. Tot el bé que puguem 
fer en la nostra conducció és un regal 
que fem als altres i no cal esperar agraï-
ments ni recompenses. 
  En tot cas, arribat el final del dia, do-
nem gràcies a Jesús per seguir les se-
ves petjades, i a Maria perquè ens aju-
di a ser pacients i predisposats com 
ella ho va fer en vida.  
  Per cloure aquesta aportació sobre 
la mobilitat, vull esmentar una dona 
que va néixer fa 500 anys, va ser pro-
clamada santa i doctora de l’Esglé-
sia amb el nom de Teresa de Jesús i 
durant la seva vida no va parar de ca-
minar, a peu o amb carro, per procla-
mar, sense descans, el missatge de Je-
sús. 

ESTEVE RIFÀ CASALS
Delegació de Pastoral del TrànsitACTUALITAT
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Lectura de la profecía de Ezequiel (Ez 2,2-5)

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me 
puso en pie, y oí que me decía: 
  «Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, 
a un pueblo rebelde que se ha rebelado con-
tra mí. Sus padres y ellos me han ofendido 
hasta el presente día. También los hijos son 
testarudos y obstinados; a ellos te envío pa-
ra que les digas: “Esto dice el Señor.” Ellos, 
te hagan caso o no te hagan caso, pues son 
un pueblo rebelde, sabrán que hubo un pro-
feta en medio de ellos.»

Salmo responsorial (122)

R.  Nuestros ojos están en el Señor, esperan-
do su misericordia.

A ti levanto mis ojos, / a ti que habitas en el cie-
lo. / Como están los ojos de los esclavos / fijos 
en la manos de sus señores. R.

Como están los ojos de la esclava / fijos en las 
manos de su señora, / así están nuestros 
ojos / en el Señor, Dios nuestro, / esperando 
su misericordia. R.

Misericordia, Señor, misericordia, / que esta-
mos saciados de desprecios; / nuestra alma 
está saciada / del sarcasmo de los satisfe-
chos, / del desprecio de los orgullosos. R.

Lectura de la segunda cara del apóstol 
san Pablo a los Corintios (2Co 12,7-10)

Hermanos: 
Para que no tenga soberbia, me han metido una 
espina en la carne: un ángel de Satanás que 
me apalea, para que no sea soberbio. Tres ve-
ces he pedido al Señor verme libre de él; y me 
ha respondido: «Te basta mi gracia; la fuerza 
se realiza en la debilidad.» 
  Por eso, muy a gusto presumo de mis debi-
lidades, porque así residirá en mí la fuerza de 
Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis 
debilidades, de los insultos, las privaciones, las 
persecuciones y las dificultades sufridas por 
Cristo. Porque, cuando soy débil, entonces soy 
fuerte. 

  Lectura del santo evangelio 
según san Marcos (Mc 6,1-6)

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en 
compañía de sus discípulos. Cuando llegó el 
sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la 
multitud que lo oía se preguntaba asombrada: 
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es 
ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros 
de sus manos? ¿No es éste el carpintero, el 
hijo de María, hermano de Santiago y José y 
Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con 
nosotros aquí?» Y esto les resultaba escanda-
loso. Jesús les decía: «No desprecian a un pro-
feta más que en su tierra, entre sus parien-
tes y en su casa.» 
  No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó 
algunos enfermos imponiéndoles las manos. 
Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pue-
blos del contorno enseñando.

DIUMENGE�XIV�DE�DURANT�L’ANY

Lectura de la profecia d’Ezequiel (Ez 2,2-5)

En aquells dies, l’Esperit entrà dintre meu, em 
va fer aixecar dret i vaig sentir que em parla-
va. Em digué: «Fill d’home, t’envio al poble 
d’Israel, a un poble de rebels que s’han alçat 
contra mi. Tant ells com els seus pares, fins 
avui mateix, no han deixat mai de ser-me infi-
dels. T’envio a aquests fills de cara endurida 
i de cor empedreït. Tant si t’escolten com si 
no t’escolten, tu digue’ls: Això diu el Senyor 
Déu, perquè, ni que siguin un poble que sem-
pre es revolta, han de saber que hi ha un pro-
feta enmig d’ells.»

Salm responsorial (122)

R.  Tenim els ulls posats en el Senyor, fins que 
s’apiadi de nosaltres.

A vós, que teniu el tron dalt del cel, / aixeco 
els meus ulls. / Com l’esclau té els ulls po-
sats / en les mans del seu amo. R.

Com l’esclava té els seus ulls / en les mans 
de la mestressa, / tenim els ulls posats en el 
Senyor, / fins que s’apiadi de nosaltres. R.

Compadiu-nos, Senyor, compadiu-nos, / es-
tem saturats de menyspreu. / La nostra àni-
ma n’està ben saturada, / dels escarnis dels 
altius, / del menyspreu dels insolents. R.

Lectura de la segona carta de sant Pau 
als cristians de Corint (2Co 12,7-10)

Germans, les revelacions que he rebut eren tan 
extraordinàries que Déu, perquè no m’e nor gu -
lleixi, ha permès que em clavessin com una 
espina en la carn: és un enviat de Satanàs que 
em bufeteja perquè no m’enorgulleixi. Jo he de-
manat tres vegades al Senyor que me’n deslliu-
ri, però ell m’ha respost: En tens prou amb la 
meva gràcia; el meu poder ressalta més, com 
més febles són les teves forces. Per això es-
tic content de gloriar-me de les meves feble-
ses; gràcies a elles, tinc dintre meu la força 
del Crist. M’agrada ser feble i veure’m ultratjat, 
pobre, perseguit i acorralat per causa de Crist. 
Quan sóc feble, és quan sóc realment fort.

  Lectura de l’evangeli segons 
sant Marc (Mc 6,1-6)

En aquell temps, Jesús anà a Natzaret, el seu 
poble, acompanyat dels seus deixebles. El dis-
sabte, començà a ensenyar en la sinagoga. 
Tothom, en sentir-lo, se n’estranyava i deia: 
«¿D’on li ve tot això? ¿Què és aquest do de 
saviesa i aquests miracles que es realitzen 
per les seves mans? ¿No és el fuster, el fill de 
Maria, parent de Jaume, de Josep, de Judes i 
de Simó? I les seves parentes, ¿no viuen aquí 
entre nosaltres?» I se n’escandalitzaven. Je-
sús els digué: «Els profetes només són mal 
rebuts en el seu poble, en la seva parentela i 
entre els de casa seva». I no hi pogué fer cap 
miracle; només va imposar les mans a uns 
quants malalts, que es van posar bé. I el sor-
prenia que no volguessin creure. Després re-
corria les viles i els pobles i ensenyava.

Els evangelistes no han buscat minimitzar els fra-
cassos de la predicació de Jesús. Jesús fracassa 
fins i tot davant els seus. Entusiasmats pel seu en -
senyament i per les seves obres, molts han vist 
en ell un home excepcional. D’altres, tanmateix, 
s’han qüestionat d’on venia la seva saviesa i els 
seus poders extraordinaris, l’autoritat del seu ense-
nyament... Però queden sorpresos davant la reac-
ció negativa dels seus convilatans de Natzaret. Per 
a ells, Jesús era tan sols el fuster a qui li havien 
fet encàrrecs. Aquesta proximitat humana feia que 
se’ls fes difícil de percebre la seva divinitat.
  Per això allí no va poder fer cap miracle. Creure 
en el Déu llunyà és més fàcil que trobar el Déu prò-
xim. En la proximitat tot esdevé concret, homes i 
coses: tenen un nom i necessiten un espai. Hem 
de creure que Crist se’ns fa trobadís en la parau-
la i en el sagrament, en el qui seu al meu costat, 
en l’església, pel carrer, en la nostra pròpia casa... 
  L’experiència del rebuig de la Paraula és una de 
les constants en la missió dels profetes, com veiem 
en Ezequiel, Pau o en el mateix Jesús. La crisi, el 
dubte, el fracàs, la feblesa, ens fan veure que no 
ens hem d’espantar davant les reaccions contrà-
ries dels altres homes ni dimitir fàcilment de la nos-
tra missió: portar el goig de l’Evangeli a les perifè-
ries del nostre món.
  Déu vol que proposem la veritat de l’Evangeli, no 
que la imposem. Déu, sempre imprevisible, es pro-
posa i es revela mitjançant uns instruments i en els 
moments més impensats. La seva oferta de salva-
ció no està lligada a fórmules fixes, sinó als instru-
ments més fràgils, a través dels quals brilla més 
bé que, malgrat les nostres febleses, tenim dintre 
nostre la força del Crist: «M’agrada ser feble. Quan 
sóc feble, és quan realment sóc fort» (segona lec-
tura). El cristià pot dir amb sant Pau: «Gràcies a les 
meves febleses, tinc dintre meu la força del Crist.»

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

El pecat 
és rebutjar 
el Crist



de 9 a 14 i de 17 a 19 h; a les 13 h be-
nedicció de cotxes antics; ballada de 
gegants a les 20 h.

Parroquia de Santa Tecla (av. Madrid, 
107-115). Domingo 5 de julio (19 h), 
charla, sobre: «Camerún, hoy», a car-
go del P. Josep Maria Sabé, salesiano. 
Informa ción: t. 933 398 579.

Pelegrinatges
Activitats d’estiu de la Delegació de 
Pastoral de Joventut:

•  Àvila 2015.  Del 5 al 9 d’agost, «Tro-
bada Europea d’Àvila», amb la parti-
ci pació de més de 10.000 joves d’ar -
reu d’Europa. Per a joves de 14 a 35 
anys. Preu: 250 euros (tot inclòs). 
Info: http://ow.ly/O75Hy

•  Taizé 2015. Del 16 al 23 d’agost, 
viatge a Taizé organitzat per les diò-
cesis catalanes. Aquest any és el 
75è aniversari de l’arribada dels ger-
mans a Taizé i el cen -
te nari del seu naixe-
ment. No t’ho pots per-
dre! Per a més info: 
http://ow.ly/O75Va
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Me parece muy oportuno recordar un 
centenario que se cumple estos días: 
el del primer Congreso Litúrgico de 
Montserrat, que se celebró del 5 al 
10 de julio de 1915, convocado por 
todos los obispos de las diócesis 
catalanas y presidido por el nuncio 
Francesco Ragonesi, siendo el se-
cretario un destacado sacerdote de 
Sabadell, el doctor Lluís Carreras, 
que fue quien presentó la propues-
ta al abad Marcet de Montserrat.
  El Congreso reunió a más de dos 
mil personas —entre las cuales a 

un arquitecto llamado Antoni Gaudí, 
muy interesado en todos los aspec-
tos de la liturgia cristiana— y tuvo 
una gran importancia para introducir 
a los fieles de las diócesis catala nas 
en la liturgia y para dar más dignidad 
a las celebraciones de la fe católica, 
finalidades que hicieron de este acon-
tecimiento un hito importante en la 
renovación de la espiritualidad litúr-
gica en nuestra tierra.
  Se señalaron cuatro objetivos del 
Congreso, todos ellos en torno a la 
liturgia: profundización, participa-

ción activa, fomento de la vida sacra-
mental y reactivación de la vida co-
munitaria. Resulta muy significativo 
que estos objetivos ya anunciaban 
los de la reforma litúrgica promovi-
da por el Concilio Vaticano II: medio 
siglo antes del gran concilio ecumé-
nico del siglo XX, en Cataluña ya se 
sintonizaba con el movimiento litúr-
gico europeo, uno de los movimien-
tos que sin duda prepararon la refor-
ma del Vaticano II.
  Un detalle significativo de este Con -
greso fueron las celebraciones litúr-
gicas, en torno al metropolitano y los 
obispos de la Tarraconense, en las 
que sobresalieron la homilía del obis-
po de Vic Josep Torras i Bages y las 
palabras de clausura del nuncio pon-
tificio Francesco Ragonesi. Las con-
clusiones estaban centradas en la 
participación activa de todos los cris-
tianos en la liturgia; una partici pa-
ción integral que se deseaba que fue-
ra a la vez interna y externa, y que se 
abría a la función de la lengua vulgar 
y el canto en el culto.
  El primer Congreso no fue un hecho 
aislado sino que encontró entre no-

sotros un clima favorable. Después 
vino, ya en tiempos del Vaticano II 
—en 1965—, el segundo Congreso 
Litúrgico de Montserrat, impulsa-
do por el abad Gabriel María Brasó, 
del que surgió la Societat Catalana 
d’Estudis Litúrgics, filial del Institut 
d’Estudis Catalans. Y posteriormente 
se celebraría el tercer Congreso Litúr-
gico de Montserrat, celebrado el año 
1990, fruto del cual los obispos de 
las diócesis catalanas publicaron la 
comunicación pastoral La liturgia, 
fuente de vida espiritual.
  Es de desear que la conmemora-
ción del centenario del primer Con-
greso nos mantenga a todos activos 
en el compromiso de seguir profundi-
zando en el surco de la dignidad y la 
belleza de la liturgia y el canto, y que 
nos estimule a celebrar de tal mane-
ra que todo facilite la participación 
plena, activa y fructífera de todos los 
fieles. Así daremos continuidad a 
los propósitos de aque-
llos que promovieron, 
hace cien años, un con-
greso sobre la liturgia 
en Montserrat.

El monasterio 
de Montserrat 
y la liturgia
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 † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

Actes i 
conferències
Benedicció de vehicles per St. Cristò-
fol. A la pquia. de la Concepció (c/ Ara-
gó, 299), el divendres 10 de juliol es 
beneiran cotxes, bicicletes i altres ve-
hicles, de 10 a 12 i de 18 a 20 h. In-
fo: www.parroquiaconcepciobcn.org

Adoració eucarística a la Sagrada Fa-
mília. Dijous 9 de juliol, a la cripta, de 
les 20.15 h (missa i vespres) fins a les 
23 h. Hi haurà confessors des de mit-
ja hora abans. Inscripció torns adora-
ció perpètua: apartat de correus, suc. 
44/44063/08014 Barcelona. Infor-
mació: t. 662 198 630 (Juan Ribas), 
www.sagradafamiliaadoracio.com

Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - Enric Grana-
dos, 6). Concerts de juliol: I) Diumenge 
5 (18 h), Jordi Palomares, piano. Apor-
tació voluntària a favor de la «Funda-
ción Manos Providentes». II) Diumenge 
19 (18 h), Tacoma Concert Band (EUA). 
Aportació voluntària a favor de la Fun-
dació Escó. Info: t. 617 572 889.

Capella de Sant Cristòfol del Regomir 
(c/ del Regomir, 5). Dia 10 de juliol, fes-
tivitat de Sant Cristòfol, misses a les 
8 i 19.30 h. Benedicció d’automòbils 

Estudis de Teologia, 
Bíblia i Diàleg interreligiós
Presencial i per internet

— Primer cicle: Batxillerat en Ciències 
Religioses (3 anys), presencial i vir-
tual.

— Segon cicle: Llicenciatura en Cièn-
cies Religioses (2 anys), presencial 
i virtual Especialitats:

  a.  Diàleg Interreligiós Ecumènic i Cul-
tural (presencial)

  b.  Teologia Bíblica (presencial)
  c.  Identitat Cristiana i Diàleg (virtual)

— Curs bàsic de Bíblia (1 any), presen-
cial i virtual. Consta de totes les as-
sig na tures de Bíblia del primer cicle. 
Ofereix una visió àmplia d’Escriptu-
ra.

— Curs bàsic del Fet religiós (1 any), 
presencial i virtual. Aquest curs ofe-
reix una aproximació al fet religiós 
de forma interdisciplinar, comptant 

amb les aportacions de les diferents 
ciències de la religió.

Cursos a Terrassa i Sant Feliu (Sant 
Boi). Els dilluns de 19 a 21.30 h.

Cursos per a l’obtenció de la DECA. Ca-
pacita mestres i professors per a la 
docència de la religió a educació infan-
til, primària i secundària (per internet).

Informació i matrícula

De dilluns a divendres, de 17 a 21 h. 
L’horari de les classes presencials és 
de 18.30 a 21 h.
c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona, 
t. 934 541 963 - Fax 933 237 373
secretaria@iscreb.org - secretaria_vir-
tual@iscreb.org - www.iscreb.org

Període de matrícula, presencial i vir-
tual, del 2 al 25 de setembre

CURS MONOGRÀFIC 

«La filosofia com a cura de l’ànima i cura del món» 
a càrrec del Dr. Francesc Torralba

Dies 15, 16, 18 i 23 de setembre, de 18 a 21 h

Matrícula del 2 al 15 de setembre

ACTUALITAT


