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

En un escrit anterior vaig parlar de la 
maternitat de l’Església en el pensa-
ment del papa Francesc. Avui voldria 
completar-ho amb un comentari sobre 
la influència que, en la vida del Sant 
Pare, va tenir la seva àvia Rosa. En el 
llibre El jesuita. Conversaciones con el 
cardenal Jorge Mario Bergoglio —es-

El papa Francesc 
i l’àvia Rosa

crit a partir d’una llarga entrevista que 
li van fer els periodistes Sergio Rubin 
i Francesca Ambrogetti abans de ser 
ele git bisbe de Roma—, Francesc ex-
plica l’arribada de la seva família com 
a immigrants a Buenos Aires durant 
l’estiu de 1929 en el vaixell Giulio Ce-
sare.

  Enmig de la calor intensa que feia a 
la capital argentina, l’àvia de Francesc, 
Rosa Margherita, portava un abric pro-
pi de l’hivern, amb coll de pell de guineu, 
que no es va treure en cap moment. 
En el folre de l’abric, hi portava els di-
ners de la venda de la propietat que la 
família tenia a Itàlia, que constituïa la 
reserva imprescindible per començar 
una nova vida a l’Argentina.
  La relació profunda del Papa amb la 
seva àvia va començar ben aviat per-
què, quan Jorge Mario —el més gran 
dels fills de la família— tenia tretze me-
sos, la seva mare va tenir el segon fill. 
L’àvia, que vivia a prop, anava a bus-
car-lo cada dia i se l’emportava a ca-

ACTUALITAT

El passat 1 de setembre el papa Fran-
cesc nomenà el cardenal arquebisbe 
de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, membre de l’Assemblea Gene-
ral Ordinària del Sínode de Bisbes que 
se celebrarà entre el 4 i el 25 del pro-
per octubre. Aquest Sínode estudiarà 
els problemes de la família.
  El cardenal de Barcelona ja fou no-
menat membre, per designació del 

Sant Pare, del Sínode que es reuní 
durant el mes d’octubre de 2014 per 
estu diar també els problemes de la 
família. 
  Aquesta designació del cardenal 
Martínez Sistach confirma la confian-
ça del papa Francesc envers l’arque-
bisbe de Barcelona, que ha escrit so-
vint sobre els problemes del matrimoni 
i de la família cristiana. 

El cardenal arquebisbe de 
Barcelona participarà 
en el Sínode de la Família

sa seva; a la tarda, el tornava a casa 
dels seus pares. Tan important fou la 
marca que aquesta sàvia dona deixà 
en la vida de Bergoglio que, en escrits 
i en entrevistes posteriors que ha con-
cedit ja com a Papa, sempre parla amb 
emoció del paper de la seva àvia en 
la construcció de la seva personalitat 
i el seu caràcter.
  L’àvia Rosa fou com una mare en la 
fe per a Jorge Bergoglio. El Papa afirma 
que fou ella qui l’ensenyà a pregar. En 
l’entrevista que concedí al pare Anto-
nio Spadaro, director de la revista Civil-
tà Cattolica, confessa que guarda en 
el seu breviari un testament espiritual 
de la seva àvia i que el resa sovint com 
una oració. Una de les frases que més 
recorda Bergoglio de la seva àvia és 
aquesta: «El sudari no té butxaques». 
Com per dir que de res no serveix acu-
mular amb avidesa béns materials, 
per què no ens emportem res després 
de la mort. 
  Això és el que el Papa aprecia de la 
dona: la saviesa pràctica que neix de 
l’experiència, profunda i vertadera per-
què està ancorada en la realitat. Ell es -
tà convençut que l’aportació de la dona 
és imprescindible si l’Església vol aju -
dar a tenir cura i reparar les ferides 
del món. 
  Com a bisbe de Roma, el Papa ha 
deixat veure clarament en els seus dis -
cursos i en les seves actituds que té 
una gran confiança en les qualitats de 
la do na, perquè en poden 
derivar una gran espe-
rança i una obertura de 
perspectives per al món 
i per a tota l’Església.
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14. � Dilluns (litúrgia hores: 4a 
setm.) [Nm 21,4-9 (o bé: Fl 2,6-
11) / Sl 77 / Jn 3,13-17]. Exal-
tació de la Santa Creu, titular de 
la catedral de Barcelona. Sant 
Crescenci, noi mr., fill de sant Eu-
timi; santa Ròsula, mr.

15.  Dimarts [1Tm 3,1-13 / 
Sl 100 / Jn 19,25-27 (o bé: Lc 
2,33-35)]. Mare de Déu dels Do-
lors. Sant Nicomedes, mr.; san-
ta Caterina de Gènova, viuda. 

16. � Dimecres [1Tm 3,14-16 / 
Sl 110 / Lc 7,31-35]. Sant Cor-
neli, papa (251-253), i sant Ce-
brià (Cipriano), bisbe de Cartago 
(249-258), mrs. Santa Edita, vg., 
princesa; beat Víctor III, papa 
(1086-1087). 

17. � Dijous [1Tm 4,12-16 / Sl 
110 / Lc 7,36-50]. Sant Robert 
Bel·larmino (1542-1621), bis-
be de Càpua i doctor de l’Esglé-
sia, cardenal (jesuïta). Sant Pere 
d’Arbués, prev. i mr. a Saragos-
sa. Santa Coloma, vg. i mr. a Còr-
dova; santa Ariadna, mr. 

18. � Divendres [1Tm 6,2c-12 / 
Sl 48 / Lc 8,1-3]. Sant Josep de 
Cupertino (1603-1663), prev. 
franciscà conventual, patró dels 
astronautes; sant Ferriol, mr.; 
santa Sofia, mr.; sta. Irene, mr.

19. � Dissabte (  Barcelona) 
[1Tm 6,13-16 / Sl 99 / Lc 8,4-
15]. Sant Gener (Jenaro), bisbe 
de Benevent i mr. a Nàpols (s. IV). 
Santa Maria de Cervelló o del So-
cós, vg. mercedària, de Barcelo-
na (s. XIII).

20. � † Diumenge vinent, XXV 
de durant l’any (lit. hores: 1a 
setm.) [Sv 2,12.17-20 / Sl 
53 / Jm 3,16-4,3 / Mc 9,30-
37]. Sants Andreu Kim Taegon, 
prev., Pau Chong Hasang i altres 
companys, mrs. a Corea (1839, 
1846 i 1866). Sant Eustaqui, 
l’esposa Teopista 
i els fills, màrtirs; 
santa Càndia o 
Càndida, verge i 
màrtir.

JOAN PARADELL

ENTREVISTA

Tocar per 
als papes

Joan Paradell és, des de novembre de 
2010, organista titular de la Capella Mu-
sical Pontifícia Sixtina i, per tant, l’orga -
nista oficial que toca en les celebracions 
litúrgiques presidides pel Sant Pare, 
tant a la Basílica Papal de Sant Pere del 
Vaticà com a les altres basíliques roma-
nes, i també en els concerts i manifes-
tacions de la Capella Musical Pontifí-
cia. És organista emèrit de la Basílica 
Papal de Santa Maria Major a Roma, 
on ha exercit durant quasi trenta anys 
com a primer organista titular.

Tocar en uns espais com aquests 
acos ta més a Déu?
El Sant Pare, normalment, celebra les 
seves litúrgies oficials a la Basílica de 
Sant Pere del Vaticà, però també en 
alguna ocasió particular a la Capella 
Sixtina —on hi ha les pintures de Mi-
quel Àngel—, i en diverses ocasions a 
les altres basíliques papals: Sant Joan 
del Laterà, Santa Maria Major i Sant 
Pau Extramurs. Sens dubte, la presèn-
cia del Summe Pontífex i els marcs in-
comparables d’aquests espais t’apro-
pen més a Déu.

Com ha evolucionat la seva fe al llarg 
d’una trajectòria tan propera als pa-
pes?
La fe la portem des de la infantesa, la 
madurem dins de la nostra família ca-
tòlica, en els ambients que freqüen-
tem... Puc dir que he tingut el privilegi 
de tocar per als tres darrers papes, Joan 
Pau II, Benet XVI i ara per al papa Fran-
cesc. Segurament, aquest contacte tan 
proper i el fet de tocar per al Papa Su-
prem, que és Déu, em fa afirmar que 
ha madurat encara més la meva fe.

De què està més agraït a Déu?
Del gran do de la música que m’ha do-
nat, dels bons pares que ha fet que tin-
gués i de la meravellosa família que 
ara tinc.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Aquesta setmana comença una altra 
vegada l’activitat docent a les escoles 
i instituts d’arreu. Els professors cris-
tians de l’escola pública i els de les es -
coles concertades, moltes cristianes, 
es plantegen com ajudar els alumnes 
a créixer en coneixement, en saviesa, 
en humanitat. També es plantegen 
com ajudar a créixer, alhora, en proxi-
mitat a Déu, la que sigui possible i a 
què se senti cridat cada alumne, sem-
pre des de la llibertat dels fills i les fi-
lles de Déu. A l’escola pública, ho fa-
ran des de les possibilitats que ofereix 
la classe de religió i, la resta de pro-
fessors cristians, des del testimoniat-
ge personal i el fer i dir de cada dia. A 
l’escola cristiana, també des del testi-
moniatge personal i la col·laboració en 
el projecte educatiu de l’escola, infor-
mat pel carisma de la institució titular. 
  Molts educadors consideren aquests 
dies l’abast del seu paper com a cris-
tians en l’educació. Les reflexions, les 
conclusions i els compromisos perso-
nals i institucionals han de respondre 
a les interpel·lacions de les persones 
i de les situacions, des d’una profun-
da opció per testimoniar i ser educa-
dors que estimen i que serveixen els 
alumnes concrets en el seu procés de 

creixement i de recerca de sentit a la 
vida, amb una especial preocupació 
per aquells alumnes que formen part 
del sector de la humanitat que viu els 
múltiples dolors del nostre temps. 
  En els darrers anys, les escoles han 
fet un salt qualitatiu en l’acció formati-
va amb la implementació de noves me-
todologies actualitzadores de l’acció 
educativa, amb la introducció de les 
noves tecnologies i les moltes possi-
bilitats que se’n deriven, i en la gestió 
dels centres amb l’aplicació de criteris 
i procediments més professionals. Tot 
això és bo i hem de seguir en aquesta lí-
nia sense perdre, però, la dimensió hu-
manista de l’educació; per als educa-
dors cristians, l’humanisme que neix de 
l’Evangeli, dels ensenyaments de Jesús. 
  Convé continuar reflexionant, cercant 
respostes, prenent iniciatives, sense 
deixar-se arrossegar per la rutina, per 
l’actualitat tòpica o per allò que és po-
líticament correcte; i, per sobre de tot, 
convé continuar treballant amb espe-
rança i des de l’esperança, i des de l’es -
perança evangèlica. «Som obra seva: 
Déu ens ha creat en Jesucrist, i ens ha 
destinat a realitzar les bones obres que 
ell mateix havia preparat perquè vis-
quéssim practicant-les» (Ef 2,10).

Recomençar l’escola

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

L’Arquebisbat de Barcelona ha decidit 
destinar part del Seminari Menor Dio-
cesà de la Conreria a acollir famílies 
de refugiats.
  En els darrers mesos, Càritas Dio-
cesana de Barcelona ha anat donant 
suport econòmic a moltes famílies de 
refugiats en situacions de vulnerabili-
tat que estan gestionant les seves de -
mandes d’asil i posant recursos per 
pal ·liar les situacions de patiment d’a-
questes persones i famílies.
  El cardenal arquebisbe de Barcelo-
na, Dr. Lluís Martínez Sistach, demana 
als diocesans, famílies i institucions, 
que tinguin una actitud d’acolliment 
i que ajudin aquests germans necessi-
tats. Demana també a les parròquies 
i comunitats que preguin perquè desa-
pareguin les causes que provoquen fo-
namentalment les migracions ac tuals: 
les guerres i la manca de feina en els 
llocs d’origen.

Nota de la Plataforma d’Entitats 
Cristianes amb els Immigrants

Davant els dra-
màtics esdeve-
niments que en -
volten l’entrada 
de refugiats a 
Europa, la Plata-
forma d’Entitats 
Cristianes amb 
els Immigrants, 
que aplega una vintena d’organitza-
cions que treballen entorn al fet migra-
tori, fem nostres les paraules de la no-
ta pública divulgada el 2 de setembre 
per Càritas espanyola, Justícia i Pau 
d’Espanya i la Confederació de Religio-
sos d’Espanya (CONFER).

Si voleu consultar la nota de premsa 
accediu a aquest lloc web: http://goo.gl/
VpKfip

L’Arquebisbat de Barcelona 
acollirà famílies de refugiats al 
Seminari Menor de la Conreria

ACTUALITAT
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«Qui diuen la gent que sóc jo?», pregunta Jesús 
als seus deixebles. D’una forma sintètica, trobem 
en aquest evangeli els tres moments que d’algu-
na manera centren el misteri de la fe: la confessió 
messiànica de Pere, l’anunci de la passió de Jesús 
i l’escàndol dels deixebles. Aquesta concepció del 
Messies com a Servent sofrent era llunyana i es-
candalosa per a la mentalitat jueva. Per això la re-
acció de Pere és ben indicativa. Si per confessar 
la messianitat de Jesús cal la inspiració i la revela-
ció del Pare (Mt 16,17), més difícil i embardissat és 
el camí de la fe que accepta l’escàndol de la creu. 
Els deixebles, tot i que s’aparten dels altres oients 
de Jesús, no han acceptat la necessitat de la creu. 
D’ara endavant, Jesús es dedicarà quasi exclusiva-
ment, en la resta de l’evangeli, a ensenyar i puri fi -
car la fe dels seus deixebles.
  Hi ha dues maneres de raonar segons els ho-
mes. El criteri per distingir-los és la creu sobre la 
qual cada dia hem de morir a nosaltres mateixos. 
Creure no consisteix pas a fer declaracions de per-
tinença a Crist, sinó a actuar i comportar-se com ell. 
Per això, Jesús renya Pere i l’invita a seguir-lo com 
a veritable deixeble. El veritable deixeble ha de car-
regar la seva creu, també ell. Cal perdre la pròpia 
vida per retrobar-la. Aflora en aquest punt un dels 
trets predominants del Nou Testament: el lligam 
entre l’indicatiu (=Crist és Messies sofrent) i l’im-
peratiu (=has de seguir-lo pel camí de la creu). El 
creient no és el qui creu, malgrat els sofriments, 
sinó més aviat el qui segueix Jesús pel camí de 
la creu.
  La follia de la creu pot semblar una absurditat, 
però és un missatge d’esperança: Jesús crucificat 
ens mostra la seva solidaritat amb el sofriment 
humà. Ell podia baixar de la creu, però no ho fa, 
perquè tots els homes morim i alguns de mort vio-
lenta. Només a través de la mort i la resurrecció, 
Jesús mostra definitivament als homes l’amor de 
Pare. Un messianisme segons Déu comportava la 
passió i la mort de Jesús. Sobre la creu, Déu ha 
obert el seu cor, ha revelat el seu secret més pre-
gon: el seu amor és solidari amb tots els homes. 
Fent-se feble ens ha fet forts, fa seva la nostra fe-
blesa, fa seva la nostra mort, ensenyant-nos que 
la mesura de l’amor és estimar sense mesura.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

El Messies 
sofrent

 

Lectura del libro de Isaías (Is 50,5-9a)

El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché 
atrás: ofrecí la espalda a los que me aplastaban, 
las mejillas a los que mesaban mi barba; no me 
tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor 
me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso 
endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que 
no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defen -
sor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos 
juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acer-
que. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me conde-
nará?

Salmo responsorial (114)

R.  Caminaré en presencia del Señor en el país de 
la vida.

Amo al Señor, porque escucha / mi voz suplican-
te, / porque inclina su oído hacia mí / el día que 
lo invoco. R.

Me envolvían redes de muerte, / me alcanzaron los 
lazos del abismo, / caí en tristeza y angustia. / 
Invoqué el nombre el Señor, / «Señor, salva mi vi -
da.» R.

El Señor es benigno y justo, / nuestro Dios es com-
pasivo; / el Señor guarda a los sencillos: / estando 
yo sin fuerzas, me salvó. R.

Arrancó mi alma de la muerte, / mis ojos de las lá-
grimas, / mis pies de la caída. / Caminaré en pre-
sencia del Señor / en el país de la vida. R.

Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(St 2,14-18)

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que 
tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo po-
drá salvar? 
  Supongamos que un hermano o una hermana 
andan sin ropa y faltos de alimento diario, y que 
uno de vosotros les dice: «Dios os ampare; abri-
gaos y llenaos el estómago», y no le dais lo nece-
sario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con 
la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta. 
Alguno dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras. Ensé-
ñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te pro-
baré mi fe.»

  Evangelio según san Marcos (Mc 8,27-35)

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigie-
ron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el ca-
mino, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la 
gente que soy yo?» Ellos le contestaron: «Unos, 
Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los pro-
fetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís 
que soy?» Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías». 
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. 
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene 
que padecer mucho, tiene que ser condenado por 
los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser 
ejecutado y resucitar a los tres días». Se lo expli-
caba con toda claridad. Entonces Pedro se lo lle-
vó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió 
y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Quí-
tate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los 
hombres, no como Dios!» Después llamó a la gen-
te y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera ve-
nirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que car-
gue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera 
salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vi-
da por mí y por el Evangelio la salvará.»

DIUMENGE�XXIV�DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 50,5-9a)

El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he 
resistit ni m’he fet enrera: he parat l’esquena als 
qui m’assotaven i les galtes als qui m’arrancaven 
la barba; no he amagat la cara davant d’ofenses i 
escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això no 
em dono per vençut; per això paro com una roca 
la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al meu 
costat el jutge que em declara innocent. ¿Qui vol 
pledejar amb mi? Compareguem plegats. ¿Qui 
vol ser el meu acusador? Que se m’acosti. Déu, el 
Se nyor, em defensa: ¿qui em podrà condemnar?

Salm responsorial (114)

R.  Continuaré caminant entre els qui viuen, a la 
presència del Senyor.

Estimo de tot cor el Senyor: / ha escoltat el meu 
clam / així que l’invocava. R.

M’envoltaven els llaços de la mort, / tenia davant 
meu els seus paranys, / i dintre meu l’angoixa i 
el neguit. / Vaig invocar el nom del Senyor: / «Ah, 
Senyor, salveu-me la vida.» R.

El Senyor és just i benigne, / el nostre Déu sap 
compadir. / El Senyor salvaguarda els senzills, / 
jo era feble i m’ha salvat. R.

Ha alliberat de la mort la meva vida, / els meus ulls, 
de negar-se en el plor, / els meus peus, de donar 
un pas en fals. / Continuaré caminant entre els 
qui viuen, / a la presència del Senyor. R.

Lectura de la carta de sant Jaume 
(Jm 2,14-18)

Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demos-
trava amb les obres, ¿de què serviria? A un home 
així, ¿la fe el podrà salvar? Suposem que algun 
dels nostres germans o germanes no tinguessin ni 
vestits ni l’aliment de cada dia, i algú de vosal tres 
li digués: «Vés-te’n en pau, abriga’t bé i alimen-
ta’t», però no li donés res del que necessita, ¿quin 
profit els faria? Doncs, amb la fe passa igual: si 
no hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius 
que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, 
demostra’m, sense les obres, que tens fe, que jo, 
amb les obres, et demostraré la meva fe.

  Evangeli segons sant Marc (Mc 8,27-35)

En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, 
se n’anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel ca-
mí preguntava als seus deixebles: «¿Qui diu la gent 
que sóc jo?». Ells li respongueren: «Uns diuen que 
sou Joan Baptista, altres que sou Elies, d’altres 
que sou algun dels profetes». Llavors els preguntà: 
«I vosaltres, ¿qui dieu que sóc?». Pere li respon: 
«Vós sou el Messies». Ell els prohibí severament 
que ho diguessin a ningú.
  I començà a instruir-los dient: «El Fill de l’home 
ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots 
i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser 
mort, i al cap de tres dies ressuscitarà». I els ho 
deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un fa-
vor, es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, 
renyà Pere davant els deixebles i li digué: «Fuig 
d’aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els 
homes». Després cridà la gent i els seus deixebles 
i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es negui 
ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi. 
Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui 
la perdi per mi i per l’Evangeli, la salvarà.»
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En un escrito anterior hablé de la ma-
ternidad de la Iglesia en el pensa-
miento del papa Francisco. Hoy qui-
siera completarlo con un comentario 
sobre la influencia que, en la vida 
del Papa, tuvo su abuela Rosa. En 
el libro El jesuita. Conversaciones 
con el cardenal Jorge Mario Bergo-
glio —escrito a partir de una larga 
entrevista que le hicieron los perio-
distas Sergio Rubin y Francesca Am-
brogetti antes de ser elegido obispo 
de Roma—, Francisco explica la lle -
gada de su familia como inmigrantes 
a Buenos aires durante el verano de 
1929 en el barco Giulio Cesare.

En medio del calor intenso que ha -
cía en la capital argentina, la abuela 
de Francisco, Rosa Margherita, lle-
vaba un abrigo propio de invierno, 
con cuello de piel de zorro, que no 
se quitó en ningún momento. En el 
forro del abrigo, llevaba el dinero de 
la venta de la propiedad que la fa-
milia tenía en Italia, que constituía 
la reserva imprescindible para em-
pezar una nueva vida en Argentina.

La relación profunda del Papa con 
su abuela comenzó muy pronto por-
que, cuando Jorge Mario —el mayor 
de los hijos de la familia— tenía tre -
ce meses, su madre tuvo el segundo 
hijo. Su abuela, que vivía cerca, iba 
a buscarlo cada día y se lo lleva ba a 
su casa; por la tarde, lo devolvía 
a casa de sus padres. Tan importan -
 te fue la marca que esta sabia mujer 
dejó en la vida de Bergoglio que, en 
escritos y en entrevistas posteriores 

El papa Francisco 
y la abuela Rosa

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

ACTUALITAT

•  Dissabte 19, a les 17 h, pro-
cessó amb la imatge de la 
Mare de Déu de la Mercè 
pels carrers de Ciutat Vella. 
Al pla de la Seu serà rebuda 
pel cardenal arquebisbe de 
Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach. Enguany, la proces-
só acabarà després de la benedic-
ció, quan la Mare de Déu entri a l’in-
terior de la Catedral, amb el solemne 
cant dels «Goigs». Responguem a la 
crida que cada any ens adreça la pa-
trona de la ciutat!

•  Dimecres 23, a les 19 h, missa de 
vigília a la basílica de la Mare de Déu 
de la Mercè (pl. Mercè, 1). Al finalit-
zar la missa, exposició breu del San-
tíssim Sagrament.

•  Dijous 24, solemnitat de la 
Mare de Déu de la Mercè. 
Horari de misses:

  — Matí: a les 9, 10.30, 12 i 
13 h 

  —Tarda: a les 18 i 20 h 

8 h, ofrena floral dels Trabucai-
res de Barcelona / 9 h, missa del ma-
tí / 10.30 h, missa solemne presidida 
pel cardenal arquebisbe de Barcelo-
na, Lluís Martínez Sistach. A l’ofertori, 
ofrena floral de les Cases Regionals / 
13 h, missa con ofrenda floral de las 
comunidades hispanoamericanas y fili-
pinas / 18 h, misa interpretada en len-
guaje de signos para sordos / 20 h, 
missa de cloenda de les festes / 21 h, 
concert de la Mercè a càrrec de la Cobla 
Sant Jordi, de Barcelona

Activitats amb motiu 
de la festivitat de la 
Mare de Déu de la Mercè

Acte acadèmic de presentació 
de l’encíclica Laudato si’ 
del papa Francesc

La família plenament viva

Presidirà l’acte el cardenal ar-
quebisbe de Barcelona, Dr. 
Lluís Martínez Sistach, gran 
canceller de la Facultat de 
Teo logia de Catalunya, de la 
Facultat de Filosofia de Cata-
lunya i de la Facultat Antoni 
Gaudí. Aquest acte està orga-
nitzat per aquestes tres ins-
titucions. 

  Hi intervindran els profes-
sors Dr. Emili Marlés (FTC), 
Dr. Miquel Ramon Fuentes 
(FFC) i Dr. Lluc Torcal, prior de 
Poblet (FHEAG).
  L’acte tindrà lloc dimecres 
16 de setembre, a les 19.30 
hores, a l’Aula Magna de la 
FTC (c/ Diputació, 231). És un 
acte obert a tothom. 

Del 22 al 27 d’aquest mes de setembre 
se celebrarà a Filadèlfia (EUA) la VIII Tro -
bada Mundial de les Famílies, a la qual 
assistirà el papa Francesc. 
  La trobada té com a lema «L’amor 
és la nostra missió. La família plena-
ment viva». 
  La Delegació de Pastoral Familiar de 
Barcelona ha editat en català les deu 
catequesis per preparar aquesta troba-
da i la pregària. És un llibre de 138 pà-
gines que presenta uns temes per a 
grups de matrimonis, encara que no va -
gin a Filadèlfia. 
  Aquesta trobada i el que hi dirà el 
Sant Pare adquireixen un relleu espe-

cial en ordre a l’assemblea sinodal del 
proper mes d’octubre, que tractarà el 
tema de «la vocació i la missió de la 
família en l’Església i en el món   con-
temporani».

Actes
Celebració del Dia Mundial de l’Alzhei-
mer. Organitzat per AFAB (Associa ció 
de Familiars d’Alzheimer de Barcelo na), 
diumenge 20 de setembre (12.30 h), 
Eucaristia presidida per Mn. Josep M. 
Forcada, a l’església de l’Hospital de 
St. Pau (c/ Sant Antoni M. Claret, 167).

Parròquia de Sant Pere Nolasc (pl. Cas -
tella, 6). Novena a la Mare de Déu de 
la Mercè, del 15 al 23 de setembre. A 
les 19.30 h, celebració mariana i a les 
20 h Eucaristia. Dia 23 (24 h), missa 
concelebrada presidida pel P. Provin-
cial de l’Orde de la Mercè d’Aragó. Dia 

AGENDA�

24 misses a les 11, 12, 13 i 19.30 h. 
El cambril amb la imatge de la Mare de 
Déu es podrà visitar el vespre del dia 
23 i tot el dia 24.

Concert solidari pro Càritas parroquial. 
A l’església parroquial de Santa Maria 
de Badalona (c/ del Temple - pl. de Bar -
berà), diumenge 20 de setembre (18 
h), concert de gospel solidari a càrrec 
del Cor Gospel Montmeló. Aportació: 5 
E, que seran destinats a cobrir les ne -
cessitats urgents a la Càritas Parro quial. 
També hi haurà recollida 
solidària d’aliments per a 
la campanya «La fam no ha 
fet vacances». Info: t. 933 
878 298 / 697 425 517.

que ha concedido ya como Papa, 
siempre habla con emoción del pa-
pel de su abuela en la construcción 
de su personalidad y su carácter. 

La abuela Rosa fue como una ma -
dre en la fe para Jorge Bergoglio. El 
Papa afirma que fue ella quien le 
enseñó a rezar. En la entrevista que 
concedió al padre Antonio Spadaro, 
director de la revista Civiltà Cattoli-
ca, confiesa que guarda en su bre-
viario un testamento espiritual de su 
abuela y que lo reza a menudo como 
una oración. Una de las frases que 
más recuerda Bergoglio de su abue-
la es ésta: «El sudario no tiene bolsi-
llos». Como para decir que de nada 
sirve acumular con avidez bienes 
materiales, porque no nos llevamos 
nada después de la muerte.

Esto es lo que el Papa aprecia 
de la mujer: la sabiduría práctica 
que nace de la experiencia, profun-
da y verdadera porque está ancla-
da en la realidad. Él está convenci-
do de que la aportación de la mujer 
es imprescindible si la Iglesia quie-
re ayudar a cuidar y reparar las he-
ridas del mundo. 

Como obispo de Roma, el Papa 
ha dejado ver claramente en sus 
discursos y en sus actitudes que tie -
ne una gran confianza en las cualida -
des de la mujer, porque de ellas pue-
den derivar una gran 
esperanza y una aper-
tura de perspectivas 
para el mundo y para 
toda la Iglesia.


