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Sínode: entre la veritat 
i la misericòrdia

el Sínode reafirmarà aquests valors 
del matrimoni i la família, sotmesos a 
una forta erosió en el món actual. 

Però el Sínode no es vol quedar aquí. 
Dins de poques setmanes —el 8 de 
desembre—, s’obrirà l’Any Sant extra-
ordinari convocat pel Papa dedicat a 
la misericòrdia. El lema és «Misericor-
diosos com el Pare». El papa Francesc 
ha donat el to d’aquesta celebració 
presentant una Església que, com el 
samarità de la famosa paràbola, s’a-
costa a les persones ferides en la seva 
experiència matrimonial o familiar amb 
l’actitud de Crist, que es va mostrar sem-
pre compassiu amb tots, i sobretot amb 
les persones en situacions d’especial 
sofriment, exclusió i margi nació. 

L’Església haurà de trobar camins 
pràctics per acollir i ajudar els catòlics 
casats o divorciats que han iniciat una 
nova unió i continuen sent membres de 
l’Església, i no n’estan exclosos ni ex-
comunicats. Aquest és el repte del Sí-
node que ara comença: recollir l’espe-
rit i les disposicions de l’assemblea 
anterior, aprofundir-hi i trobar camins 
operatius per acostar-se i ajudar a to-
tes aquestes persones. 

Així, l’Església podrà mostrar al món 
d’avui el rostre de la misericòrdia, 
que és la missió que ha rebut de Je-
su crist. Només així, l’Església estarà 
en condicions de realitzar aquest de-
sig que el papa Francesc 
ha expressat en el docu-
ment amb què convoca 
el Jubileu de la Misericòr-
dia.

Del 4 al 25 d’aquest mes d’octubre 
es reuneix al Vaticà el Sínode dels Bis-
bes, en el qual m’ha invitat a partici-
par com a membre el papa Francesc. 
Aquesta assemblea té com a tema 
central «La vocació i la missió de la fa -
mília en l’Església i en el món contem-
porani», i és continuació de l’assem-

blea extraordinària celebrada durant el 
mes d’octubre de l’any passat. Aquests 
treballs han suscitat moltes expectati-
ves a tota l’Església i els mitjans de co-
municació se n’han fet ressò. En cer-
ta manera, el Sínode de l’any passat 
va ser com una primera fase o una pre-
paració del Sínode que ara comença, 

el qual —per dir-ho així— arriba a l’hora 
de les decisions, que posarà en mans 
del papa Francesc, a qui escau prendre 
les últimes disposicions per a tota l’Es-
glésia. 

Aquest interès té una explicació: les 
dues assemblees han estat precedides 
d’una àmplia consulta a tots els fidels, 
que han pogut fer arribar a la Secreta-
ria del Sínode —que dirigeix el carde-
nal Lorenzo Baldisseri— els problemes 
dels matrimonis i les famílies actuals i 
les seves opinions sobre com l’Esglé-
sia hauria d’ajudar-los en el compliment 
de la seva missió.

El document de treball de l’assemblea 
que avui comença —fet públic el pas-
sat 23 de juny— reafirma la voluntat 
de l’Església de presentar al món d’a-
vui l’Evangeli de la família; és a dir, els 
valors inclosos en la visió cristiana de 
la família que proposa per al bé de les 
persones, de la societat i de la matei-
xa Església, com ara la monogàmia i 
la indissolubilitat. Es pot preveure que 

ACTUALITAT

La festa de la Mare de Déu de la Mercè d’enguany va esde-
venir també un dia de joia per a l’Església diocesana i, en es -
pecial, per al Seminari Con ciliar
  A les cinc de la tarda, a la basílica de la Sagrada Família, 
el cardenal arquebisbe Lluís Martínez Sistach presidí l’orde-
nació de dos preveres i cinc diaques, tots ells alumnes del 
Seminari Conciliar. 
  Els nous preveres, són: Mn. Marc Labori i Mn. Melcior Trè-
mols. Els nous diaques, són: Marc Aliguer, Carles Ballbé, Jor-
di Salvany, Albert Sols i Adilson To lentino.

Dia de joia 
per a l’Església 
diocesana
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5. � Dilluns (litúrgia hores: 3a 
setm.) [Dt 8,7-18 / Sl: 1Cr 29, 
10.11abc.11d-12a.12bcd / 2 
Co 5,17-21 / Mt 7,7-11]. Tèmpo-
res d’acció de gràcies i de peti-
ció. Sant Froilà, bisbe de Lleó; 
sant Atilà, bisbe de Zamora; san-
ta Caritina, vg.; santa Faustina 
Kowalska, vg. polonesa, apòstol 
de la Divina Misericòrdia.

6. � Dimarts [Jo 3,1-10 / Sl 129 / 
Lc 10,38-42]. Sant Bru (Colònia 
1035 - Squillace 1101), prevere, 
retirat al desert de Chartreuse, 
fund. Cartoixans (Ocart). Sant 
Emili, mr.; santa Fe, verge i mr.; 
santa Maria de les Cinc Llagues, 
verge franciscana. 

7.  Dimecres [Jn 4,1-11 / Sl 
85 / Lc 11,1-4]. Mare de Déu del 
Roser, commemoració de la vic -
tòria de Lepant (1571). Sant 
Marc, papa (romà, 336); sant Ser -
gi, màrtir; santa Julita, verge i màr-
tir.

8. � Dijous [Ml 3,13–4,2a / Sl 
1 / Lc 11,5-13]. Sant Simeó el 
Just, profeta; sant Demetri, mr.; 
santa Taïs, penitent. 

9. � Divendres [Jl 1,13-15;2,1- 
2 / Sl 9 / Lc 11,15-26]. Sant Dio -
nís, primer bisbe de París, romà, 
i companys clergues, mrs. (s. III); 
sant Joan Leonardi (Lucca 1541 - 
Roma 1609), prev., fund; sant 
Abraham (s. XIX aC), patriarca, 
pare en la fe; sant Lluís Bertran, 
prev. dominic, de València, mis-
sioner a Amèrica.

10. � Dissabte [Jl 3,12-21 / Sl 
96 / Lc 11,27-28]. Sant Tomàs 
de Villanueva (1486-1555), bis-
be de València (agustinià), de 
Fuenllana. Sant Sabí, ermità al 
Pirineu.

11. � † Diumenge vinent, XXVIII 
de durant l’any (lit. hores: 4a 
setm.) [Sv 7,7-11 / Sl 89 / He 
4,12-13 / Mc 10,17-30 (o bé: 
Mc 10,17-27)]. Mare de Déu 
del Remei. Santa Soledat Torres 
Acosta (Madrid 1826-1887), vg., 
fund. Serventes de Maria, Vetlla-
dores dels Malalts 
(SM, 1851). Sant 
Germà, bisbe i mr. 
St. Joan XXIII, pa-
pa (1958-1963).

MARÍA REYES XICART

ENTREVISTA

Fe silenciosa

La Maria Reyes Xicart assisteix, des de 
fa més de 40 anys, a la missa setma-
nal que celebra cada dissabte la Pas-
toral del Sord de Barcelona a la Par rò -
quia de Santa Teresa de l’Infant Jesús 
(Via Augusta 68, www.pastoraldelsord.
org). Tant la M. Reyes com la seva ger -
mana, ambdues sordes de naixement, 
van participar al final de juliol en la 25a 
Trobada Nacional de la Pastoral del 
Sord de tot l’Estat, a El Escorial. El Dia 
Internacional de les Persones Sordes, 
a Catalunya, va tenir lloc ahir a Olot.

Què van tractar a la trobada d’El Es-
corial?
El tema d’enguany era «La família, es-
cola de solidaritat». Les conferències 
i grups de treball van tractar sobre l’e  -
du cació integral de nens i joves a la fa -
mília, acompanyar la malaltia i la debi-
litat a la família, la dimensió missionera 
de la família... Vàrem pregar i tenir pre-
sent el proper Sínode.

Com es viu la fe, des del món del si-
lenci?
Amb la meva germana, cada dia parti-
cipem de la missa als pares carmeli-
tes de Badalona. Seguim la celebració 
amb l’ajuda d’un missal i així vivim un 
temps de pregària i podem rebre Jesús 
en la Comunió. Gràcies a la Pastoral del 
Sord podem entendre molt millor i par-
ticipar a la missa dominical adaptada 
per als sords i interpretada amb llen-
gua de signes.

Com compartiu i adapteu la Parau-
la de Déu?
Durant el curs, cada dijous col·labo-
rem amb un grup de treball per a la tra -
ducció de la Bíblia en llengua de signes 
(www.biblialselsc.org). Formem un pe-
tit equip interconfessional —evangè-
lics i catòlics— que a poc a poc avan-
cem en un llarg projecte de traducció. 
Aquesta tasca ens ajuda a conèixer, 
comprendre i aprofundir els continguts 
i ensenyaments de la Paraula de Déu.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

San Francisco de 
Asís y Chesterton
G. K. Chesterton, un gran literato inglés 
convertido al catolicismo, escribió un 
libro sobre San Francisco de Asís. Por 
su interés, belleza y profundidad pu-
blicamos —en su fiesta— unas fra-
ses: 

—« San Francisco se anticipó a su épo-
ca y a la nuestra. En lo que hay de 
más liberal y simpático en el tem-
peramento moderno:
  El amor a la naturaleza, el amor 
a los animales, el sentido de la 
compasión social y el de los peli-
gros espirituales de la prosperi-
dad y aun de la propiedad misma.

—» San Francisco no es como un hé-
roe humano, sino humanitario. Es 
el primer héroe del humanitaris-
mo.

—» La religión, para Francisco, era una 
austera y profunda alegría; era pre -
sentar pomposamente las parado-
jas del ascetismo y todos los sagra-
dos trastornos de la humildad. 

—» ¿Podría escribir la historia de un san -
to… sin Dios? Es como si nos dije-
ran que escribiésemos la biografía 
de Nansen (explorador polar norue-
go, el primero en atravesar el inte-
rior helado de Groenlandia, que or-
ganizó la expedición del Fram por el 
Océano Polar Ártico), pero… nos pro-
hibieran toda mención del Polo Nor-
te.» 

—« Renan y los racionalistas no enten-
dieron los estigmas de san Francis -
co, porque para ellos la religión —la 
fe— era una filosofía. No Vida.»

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

Són molts els mitjans de comunica-
ció, especialment la ràdio i la televisió, 
que cauen en la utilització de paraules 
grolleres amb les persones, en la utilit-
zació ofensiva i en va del nom de Déu, 
al·ludint a signes sagrats o símbols de 
la fe. Molt probablement sense inten-
ció de blasfemar. «No són ells els qui in-
jurien aquell bell nom, que va ser invo-
cat sobre vosaltres?» (Jm 2,7). També 
el llenguatge comú de moltes persones 
manifesta aquesta mateixa deixade-
sa. A més d’empobrir els vocabularis 
i les llengües que utilitzen, fan un pès-
sim servei a la capacitat comunicati-
va dels nostres infants, adolescents i 
joves, que, en molts casos, reproduei-
xen aquests mots des del desconeixe-
ment del sentit del que escolten i diuen. 
Són paraules que ofenen la dignitat de 
les persones o que falten al respecte 
a les conviccions i creences de moltes 
altres, que pronuncien les mateixes pa-
raules si bé amb respecte i veneració. 

És un repte més que els pares han 
d’assumir en l’educació dels fills i do-
nar-hi resposta. Una resposta que no 
es pot delegar en l’escola ni en el cen-
tre d’esplai o l’agrupament ni en la ca -
tequesi... tot i que aquests àmbits tam -

bé han de vetllar per aquesta utilització 
recta i adequada dels mots. Les per-
sones i els diversos àmbits educatius 
han de contribuir a generar correcció, 
respecte, acolliment, confiança, segu-
retat, pau... amb les paraules que adre-
cen als altres, educant en el coneixe-
ment i el bon ús del llenguatge. En els 
mitjans de comunicació, els qui tenen 
responsabilitats en sèries, programes 
de formats diversos, publicitat... tam-
bé poden ajudar en aquesta noble tas-
ca, des de la realitat però afrontant-la 
educativament, sobretot en els horaris 
d’au diència infantil.

Els educadors han d’aportar un rostre 
concret a les paraules, testimo  niar- les 
amb la pròpia vida per fer-les creïbles, 
carregar-les de sentit humanitzador 
perquè ajudin a créixer, a ser millors; 
i els educadors cristians, a més, apro-
pant a la bondat, a la manera de dir i de 
fer de Jesús, la Paraula que es va fer 
home, l’Home Nou que ens ensenya i 
testimonia les paraules de vida. «És ell 
qui va fer de mitjancer entre l’àngel que 
li parlava a la muntanya del Sinaí i els 
nostres pares [...]. Ell va rebre parau-
les de vida i ens les va transmetre» (Ac 
7,38).

Paraules de vida 
en boca de tots

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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Lectura del libro del Génesis (Gn 2,18-24)

El Señor Dios se dijo: «No está bien que el hombre 
esté solo; voy a hacerle alguien como él que le 
ayude.» Entonces el Señor Dios modeló de arcilla 
todas las bestias del campo y todos los pájaros del 
cielo y se los presentó al hombre, para ver qué 
nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nom-
bre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso 
nombre a todos los animales domésticos, a los 
pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero 
no encontraba ninguno como él que lo ayudase. 
Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre 
un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una 
costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor 
Dios trabajó la costilla que le había sacado al hom-
bre haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. 
El hombre dijo: «¡Ésta es hueso de mis huesos y 
carne de mi carne! Su nombre será Mujer, porque 
ha salido del hombre. Por eso abandonará el hom-
bre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola carne.»

Salmo responsorial (127)

R.  Que el Señor nos bendiga todos los días de nues-
tra vida.

Dichoso el que teme al Señor / y sigue sus cami-
nos. / Comerás del fruto de tu trabajo, / serás di -
choso, te irá bien. R.

Tu mujer, como parra fecunda, / en medio de tu ca-
sa; / tus hijos, como renuevos de olivo, / alrededor 
de tu mesa. R.

Ésta es la bendición del hombre, / que teme al Se -
ñor. / Que el Señor te bendiga desde Sión, / que 
veas la prosperidad de Jerusalén / todos los días 
de tu vida. R.

Que veas a los hijos de tus hijos. / ¡Paz a Israel! R.

Lectura de la carta a los Hebreos 
(Hb 2,9-11)

Hermanos: 
Al que Dios había hecho un poco infe rior a los ánge-
les, a Jesús, lo vemos ahora corona do de gloria y 
honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de 
Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. 
Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó con-
veniente, para llevar a una multitud de hijos a la glo-
ria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía 
de su salvación. El santificador y los santificados 
proceden todos del mismo. Por eso no se avergüen -
za de llamarlos hermanos.  

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 10,2-16)

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le 
preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le 
es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?» Él 
les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?» Con-
testaron: «Moisés permitió divorciarse, dándole a 
la mujer una acta de repudio.» Jesús les dijo: «Por 
vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precep-
to. Al principio de la creación Dios los creó hombre 
y mujer. Por eso abandonará el hombre a su pa-
dre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los 
dos una sola carne. De modo que ya no son dos, 
sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no 
lo separe el hombre.» En casa, los discípulos vol -
vieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: 
«Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, 
comete adulterio contra la primera. Y si ella se di-
vorcia de su marido y se casa con otro, comete adul-
terio.»

DIUMENGE�XXVII �DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre del Gènesi (Gn 2,18-24)

El Senyor-Déu digué: «No seria bo que l’home es-
tigués sol. Li faré qui l’ajudi i l’acompanyi». El Se-
nyor-Déu modelà amb terra totes les bèsties sal-
vatges i tots els ocells, i els presentà a l’home, a 
veure quin nom els donaria: el nom que l’home 
do nava a cada un dels animals, era el seu nom. 
L’home donà el nom a cadascun dels animals do-
mèstics i salvatges i a cadascun del ocells, però 
no en trobà cap capaç d’ajudar-lo i de fer-li compa-
nyia. Llavors el Senyor-Déu va fer caure l’home en 
un son profund. Quan quedà adormit, li prengué 
una de les costelles i omplí amb carn el buit que 
havia deixat. Després, de la costella que havia 
pres, el Senyor-Déu va fer-ne la dona, i la presen-
tà a l’home. L’home digué: «Aquesta sí que és os 
dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu 
nom serà l’esposa, perquè ha estat presa de l’es-
pòs». Per això l’home deixa el pare i la mare per 
unir-se a la seva esposa, i, des d’aquell moment, 
ells dos formen una sola família.

Salm responsorial (127)

R. Que el Senyor ens beneeixi tota la vida.

Feliç tu, fidel del Senyor, / que vius seguint els seus 
camins. / Menjaràs del fruit del teu treball, / seràs 
feliç i tindràs sort. R.

La teva esposa fruitarà com una parra, / dins la 
intimitat de casa teva; / veuràs els fills com plan-
çons d’olivera / al voltant de la taula. R.

És així com els fidels del Senyor seran beneïts. / 
Que el Senyor et beneeixi des de Sió. / Que tota 
la vida puguis veure / prosperar Jerusalem. R.

Que puguis veure els fills dels teus fills. / Pau a Is -
rael! R.

Lectura de la carta als cristians hebreus 
(He 2,9-11)

Germans, Jesús, abaixat, va ser posat un moment 
per sota dels àngels, però, ara, després de la pas-
sió i la mort, el veiem coronat de glòria i de presti-
gi; perquè Déu, que ens estima, va voler que morís 
per tots. Déu, que ho ha creat tot i ho ha destinat 
tot a ell mateix, volia portar molts fills a la glòria, 
i convenia que aquell qui els havia de guiar a la sal-
va ció fos consagrat pels sofriments. Tant el qui san-
ti fica com els qui són santificats tenen un mateix 
pa re, i per això no s’avergonyeix d’anomenar-los 
germans.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 10,2-16)

En aquell temps, els fariseus anaren a trobar Jesús 
per provar-lo, i li preguntaren si el marit es pot di-
vorciar de la seva dona. Ell els preguntà: «¿Què 
us va ordenar Moisès?» Li respongueren: «Moisès 
permet de donar a l’esposa un document de divor-
ci i separar-se». Jesús els digué: «Moisès va escriu -
re aquesta prescripció perquè sou tan durs de cor. 
Però al principi Déu creà l’home i la dona. Per això 
deixa el pare i la mare, per unir-se a la seva espo sa, 
i ells dos formen una sola família. Per tant, ja no 
són dos, sinó una sola família. Allò que Déu ha 
unit, l’home no ho pot separar.» 
  Un cop a casa, els deixebles tornaren a pregun-
tar-li sobre això mateix. Jesús els diu: «Aquell qui 
es divorcia de la seva dona i es casa amb una al-
tra comet adulteri contra la primera, i si la dona es 
divorcia del seu marit i es casa amb un altre, co-
met adulteri.»

La creació en estat pur no ha existit mai: sempre ha 
estat la Creació de Déu. L’home i la dona deixen 
els seus pares per formar una sola família, perquè 
com diu el Gènesi, Déu ha volgut que fossin pare-
lla, companys iguals i complementaris cridats a ser 
només un. Als escribes que pregunten a Jesús so-
bre les lleis que regeixen el matrimoni, no els dóna 
cap resposta de tipus jurídic. Invita a referir-se a la 
intenció primera del Creador que ha fet l’home i 
la dona iguals en drets i deures l’un envers l’altre. 
Jesús ha recalcat la indissolubilitat del matrimo-
ni. No entén el matrimoni només com una institu-
ció exterior: va a fons. Per a ell, es tracta de donar 
a l’amor la seva ocasió més gran i duradora.
  L’home i la dona no exhaureixen la pròpia voca-
ció en el domini de la matèria i en l’esforç per mi-
llorar les condicions de la seva vida. Estan cridats 
a la trobada mútua: són un misteri de comunió. Per 
a Jesús, és un do, més que no pas una llei. Mai no 
hem de jutjar el fracàs i les contrarietats de molts 
matrimonis, no prou consolidats. Hem d’afermar, en 
canvi, l’esperança que la fidelitat de Déu és prou 
poderosa per fer creure que la fidelitat humana és 
possible, que l’amor és una realitat vàlida: és el 
signe més eloqüent de la fidelitat introntollable 
de Déu. Jesús es mostra intransigent, però no re-
cor rent a una legislació sense entranyes, sinó a 
l’amor. 
  Cal retornar als orígens de l’home i de la dona, 
abans del pecat, tal com van sortir de les mans 
de Déu, en sintonia amb el projecte de Déu, que la 
duresa de cor va esguerrar i que la gràcia ajuda a 
redreçar i viure les exigències de Déu. L’amor hu-
mà és fràgil, amenaçat contínuament per la feble-
sa. Però l’home que obre el seu cor a Déu rep la for-
ça per realitzar el projecte de Déu d’estimar a fons. 
Per als deixebles de Jesús «casar-se en el Senyor» 
significa deixar-se portar per l’Esperit i acceptar la 
possibilitat inèdita que Déu fa possible amb la se -
va gràcia. Sempre recordant que la situació en què 
es troben moltes parelles no és mai la darrera pos-
sibilitat d’existència.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Els dos seran un 
sol principi vital



piano. Aportació voluntària a favor de 
la Fundación Manos Providentes. Infor-
mació: t. 617 572 889.

Cinquè aniversari de la inauguració 
de l’orgue A&K. Diumenge 11 d’octu-
bre (21 h), concert d’orgue a la parrò-
quia de Santa Maria del Remei, a Les 
Corts (pl. de la Concòrdia, 1). Entrada 
lliure.

Recessos
Recés de tardor al Monestir de Sant 
Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). 
Dissabte 10 d’octubre, de 10 a 17 h, 
«Fam i set de Déu», amb Marcel Cape-
llades. Més informació: www.benedic-
tinessantperepuelles.cat

In memoriam
Mn. Josep Llauradó Ser-
rat. Canonge honorari de 
la Catedral i rector emèrit 
de la parròquia de Sant 
Francesc de Pàola. Morí a 
la residència sacerdotal 

de St. Josep Oriol, el 18 de setembre, als 
95 anys de vida cristiana i 67 de mi-
nisteri sacerdotal. La mis-
sa exequial fou presidida 
pel bisbe auxiliar, Mons. Se -
bastià Taltavull, a la cape-
lla de la mateixa residència.
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Del 4 al 25 de este mes de octubre 
se reúne en el Vaticano el Sínodo de 
los Obispos, en el que me ha invita-
do a participar como miembro el pa-
pa Francisco. Esta asamblea tiene 
como tema central «La vocación y la 
misión de la familia en la Iglesia y en 
el mundo contemporáneo», y es con-
tinuación de la asamblea extraordi-
naria celebrada durante el mes de 
octubre del año pasado. Estos traba-
jos han suscitado muchas expecta-
tivas en toda la Iglesia y los medios 
de comunicación han recogido la noti-
cia. En cierto modo, el Sínodo del año 
pasado fue como una primera fa-
se o una preparación del Sínodo que 

aho ra comienza, el cual —por decirlo 
así— llega a la hora de las decisio-
nes, que pondrá en manos del pa-
pa Francisco, a quien corresponde 
tomar las últimas disposiciones pa-
ra toda la Iglesia.

Este interés tiene una explicación: 
las dos asambleas han sido precedi-
das de una amplia consulta a todos 
los fieles, que han podido hacer lle-
gar a la Secretaría del Sínodo —que 
dirige el cardenal Lorenzo Baldisse-
ri— los problemas de los matrimonios 
y las familias actuales y sus opinio-
nes sobre cómo la Iglesia debería 
ayudarles en el cumplimiento de su 
misión. 

El documento de trabajo de la asam-
blea que hoy comienza —hecho pú-
blico el pasado 23 de junio— reafirma 
la voluntad de la Iglesia de presentar 
al mundo de hoy el Evangelio de la fa-
milia; es decir, los valores incluidos 
en la visión cristiana de la familia que 
propone para el bien de las personas, 
de la sociedad y de la misma Iglesia, 
como por ejemplo la monogamia y la 
indisolubilidad. Se puede prever que 
el Sínodo reafirmará estos valo res 
del matrimonio y la familia, some-
tidos a una fuerte erosión en el mun-
do actual.

Pero el Sínodo no quiere quedarse 
ahí. Dentro de pocas semanas —el 8 
de diciembre—, se abrirá el Año San-
to extraordinario convocado por el 
Papa dedicado a la misericordia. El 
lema es «Misericordiosos como el Pa-
dre». El papa Francisco ha dado el to-
no de esta celebración presentando 
una Iglesia que, como el samarita-
no de la famosa parábola, se acerca 
a las personas heridas en su experien-
cia matrimonial o familiar con la acti-

tud de Cristo, que se mostró siempre 
compasivo con todos, y sobre todo 
con las personas en situaciones de 
especial sufrimiento, exclusión y mar-
ginación.

La Iglesia tendrá que encontrar ca-
minos prácticos para acoger y ayudar 
a los católicos casados   o divorciados 
que han iniciado una nueva unión y 
siguen siendo miembros de la Igle-
sia, y no están excluidos ni excomul-
gados. Este es el reto del Sínodo que 
ahora comienza: recoger el espíritu 
y las disposiciones de la asamblea 
anterior, profundizar en ellos y encon-
trar caminos operativos para acercar-
se y ayudar a todas estas personas.

Así, la Iglesia podrá mostrar al 
mundo de hoy el rostro de la miseri-
cordia, que es la misión que ha reci-
bido de Jesucristo. Sólo así, la Igle-
sia estará en condiciones de realizar 
este deseo que el papa 
Francisco ha expresado 
en el documento con el 
que convoca el Jubileo 
de la Misericordia.

Sínodo: entre la verdad 
y la misericordia

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

Actes i 
conferències
Refugiats: Una mirada des de dins. Re-
trats d’un patiment psicològic. Dijous 
8 d’octubre (19.30 h), conferència so-
bre els camps de refugiats, a càrrec de 
Pablo Tosco, fotògraf i membre d’Ox fam 
Intermón. Al Casal Loiola (c/ Balmes, 
138). Organitzen ACAT (Acció dels Cris-
tians per l’Abolició de la Tortura), Casal 
Loiola i Oxfam Intermón.

Adoració eucarística a la Sagrada Fa -
mí lia. Dijous 8 d’octubre, a la cripta, 
de les 20.15 h (missa i vespres) fins 
a les 23 h. Hi haurà confessors des 
de mitja ho ra abans. Inscripció torns 
adoració perpètua: apartat de correus, 
suc. 44/44063/08014 Barcelona. 
Més informació: t. 662 198 630 (Juan 
Ribas), www.sagradafamiliaadoracio.
com

Festa de santa Teresina del  Nen Jesús 
i de les ànimes petites. Dia 1 d’octubre 
(18.30 h), confessions i venda de lli-
bres; a les 18.45 h, Hora Santa i rés del 
Sant Rosari, i a les 20 h, Santa Mis-
sa. Benedicció i distribució de roses 
de Santa Teresina i bes de la seva relí-
quia. A la parròquia de l’Esperit Sant 
(trav. de Gràcia, 401).

Església de Sant Gaietà - P. Teatins (c/ 
Consell de Cent, 293 - E. Granados, 
6). Diumenge 4 (18 h), Narcís Rodas, 

Participar a la missa amb 
un mòbil o una tablet?

AGENDA� PASTORAL�DEL�SORD�DE�BARCELONA

Com cada any, el darrer cap de setma-
na de setembre se celebra el Dia Inter-
nacional de les Persones Sordes. En-
guany, a Catalunya, s’ha celebrat a Olot 
el dissabte 3 d’octubre. Aquest estiu 
a El Escorial, també es va organitzar el 
«XXV Encuentro Nacional de la Pasto-
ral del Sordo».
  La Pastoral del Sord procura oferir 
l’atenció pastoral en tot el que normal-
ment trobem a les parròquies, adapta-
da a les dificultats de comprensió i ex-
pressió que poden tenir les persones 
amb discapacitat auditiva, sordes o 
sordcegues. Aprofitem l’ocasió per de-
manar la vostra pregària per aquest 
món de silenci.
  Les activitats setmanals programa-
des per al nou curs amb nous horaris 
són:
— Missa celebrada en llengua de sig-

nes: dissabte i vigílies a les 18.30 h
— Confessions, des de mitja hora abans 

de la Missa
— Grup de litúrgia, el dissabte a les 

18.15 h
— Adoració eucarística, primer dissab-

te de mes de 17.45 a 18.15 h
— Trobada de formació cristiana, dis-

sabte de 17.30 a 18.15 h
— Grup de joves, un dissabte al mes a 

les 19.30 h
— Trobada de matrimonis joves, un dis-

sabte al mes a les 19.30 h

— Catequesi d’infants i joves, dissab-
te a les 17.30 h o dijous a les 18 h

— Reforç logopèdic i escolar, dimarts 
i dijous de 18 a 19.30 h

— Orientació familiar per a pares, un di-
marts al mes de 18.45 a 19.30 h

— Activitats formatives per a adults, di-
marts i dijous de 17 a 19 h

— Formació de col·laboradors i pràcti-
ca de LSC, dimarts de 17 a 18 h

— Adaptació de la Bíblia amb llengua 
de signes, dijous de 16 a 18 h

  Gràcies a l’equip de www.nazaret.tv, 
oferim la retransmissió en directe de 
la missa dominical interpretada amb 
llengua de signes (LSC) tots els dis-
sabtes i vigílies a les 18.30 h. A prime-
ra hora del diumenge, es pot veure la 
gravació per internet (www.pastoraldel-
sord.org).
  Per a més informació o per a alguna 
atenció pastoral, cal adreçar-se a Mn. 
Xavier Pagès Castañer, el dimarts, di-
jous o dissabte a la tarda als locals de 
la parròquia de Santa Teresa de l’Infant 
Jesús (Via Augusta 68, entrada pel jar-
dí del c/ Sant Marc o c/ Benet Merca-
dé 25, Barcelona), t. 619 672 691.

c/e: pastoralsord@arqbcn.org
web: www.pastoraldelsord.org
facebook.com/PastoraldelSordo 
twitter.com/PastoraldelSord


