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

Teresa de Jesús 
i Edith Stein
El proper dijous és la festa de Santa 
Teresa de Jesús i es clourà l’Any Tere-
sià, celebrat amb motiu del cinquè cen-
tenari del seu naixement. De les moltes 

coses que s’han escrit sobre la santa 
d’Àvila, jo voldria subratllar l’actualitat 
del seu missatge tal com s’ha mani-
festat en una de les grans figures cris-
tianes del segle XX: Edith Stein.
  De joveneta, Edith Stein fou la deixe-
bla predilecta d’Edmund Husserl, el 
fundador de l’escola de la fenomeno-
logia. Ben aviat, Edith abandonà la re-
ligió jueva que havia rebut de la seva 
mare i es professà no creient. 
  Però la recerca de la veritat la con-
duí a trobar Déu en el camí de la seva 
vida. Una amiga seva, bona cristiana, 
va perdre el seu marit —professor uni-
versitari— en la guerra de 1914. Jove 
encara, quan va rebre la trista notícia, 
va reaccionar amb una actitud d’espe-
rança i de pau. Edith va ser-ne testimo-
ni. «En aquell moment —va escriure— 
la meva incredulitat es va desplomar 
i Crist irradià en el seu misteri de la 

creu». Tanmateix, la seva conversió al 
catolicisme encara trigà a arribar.
  Una tarda de l’estiu de 1921, Edith 
comença, de forma casual, la lectura 
de la Vida, l’autobiografia de santa Te -
resa de Jesús. La lectura l’apassiona 
tant que passa tota la nit llegint. A la 
matinada, en tancar el llibre, va excla-
mar: «Això és la veritat!» Havia desco-
bert que Déu és amor. «El camí de la 
fe —escriu en una de les seves obres— 
ens porta més lluny que el coneixe-
ment filosòfic: ens porta al Déu perso-
nal i proper, a Aquell que és tot amor 
i misericòrdia, a una certesa que cap 
coneixement natural no pot donar.»
  Com va afirmar sant Joan Pau II, que 
sentia una gran admiració per aquesta 
filòsofa, «tot i la seva gran estimació 
per la ciència, Edith va anar descobrint 
cada vegada més que el cor de l’exis-
tència cristiana no és en la ciència si-
nó en l’amor».
  La seva condició de dona i també 
de jueva li varen impedir un merescut 
lloc en la càtedra universitària. Als 42 
anys va entrar en el monestir del Car-
mel de Colònia. Ho havia desitjat des 
de la seva conversió. Prengué el nom 
de Teresa Beneta de la Creu. Allí va se-
guir Jesús pobre, en la pobresa radical 
d’una vida amagada en el claustre. Allí 
va escriure pàgines plenes de bellesa 
i profunditat sobre la ciència de la 
creu, inspirant-se en santa Teresa de 
Jesús i en sant Joan de la Creu.

  Quan, despullada, va entrar a la cam-
bra de gas d’Auschwitz, amb la seva 
germana Rosa i altres víctimes jueves 
com ella, va oferir a Déu la vida en sa-
crifici. Fou la culminació de la seva cièn-
cia de la creu, que visqué ben unida al 
Crucificat.
  La vida i el pensament d’Edith Stein 
posen en relleu la profun-
ditat del testimoniatge 
de Teresa de Jesús en el 
dramàtic segle XX i tam-
bé en el segle actual. 

ACTUALITAT

Durant l’acte d’inici de curs de les facultats eclesiàstiques ce-
lebrat el passat 1 d’octubre al Seminari Conciliar, s’anun cià 
la creació de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, erigit canònica-
ment aquell mateix dia pel cardenal Giuseppe Versaldi, pre-
fecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, vingut des 
de Roma per inaugurar el curs acadèmic de les Facultats i 
per signar la constitució de l’Ateneu.
  La Santa Seu accedeix d’aquesta manera a la petició efec-
tuada pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Bar-
celona, Gran Canceller de les tres Facultats eclesiàstiques 
que existeixen en aquesta ciutat: la Facultat de Teologia de 
Catalunya (1968), la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Ca-
talunya (1988) i la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Esglé -
sia, Arqueologia i Arts Cristianes (2014).

Neix l’Ateneu 
Universitari 
Sant Pacià
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12.  Dilluns (litúrgia hores: 4a 
setm.) [1Cr 15,3-4.15-16; 16,1-
2 (o bé: Ac 1,12-14) / Sl 26 / Lc 
11,27-28]. Mare de Déu del Pi-
lar, apareguda a Saragossa se-
gons la tradició, patrona d’Aragó. 
Sant Serafí de Monte Granario, 
religiós caputxí; santa Domnina, 
ver ge.

13. � Dimarts [Rm 1,16-25 / Sl 
18 / Lc 11,37-41]. Sant Eduard 
(1002-1062), rei d’Anglaterra, 
venerat a Westminster; santa Ce-
ledònia, verge.

14. � Dimecres [Rm 2,1-11 / Sl 
61 / Lc 11,42-46]. Sant Calixt I, 
papa (217-222) i màrtir. Sant 
Just, bisbe; santa Fortunata, ver-
ge i màrtir.

15.  Dijous [Sir 15,1-6 / Sl 88 / 
Mt 11,25-30]. Santa Teresa de 
Jesús (Àvila 1515 - Alba de Tor-
mes 1582), vg. carmelitana i doc-
tora de l’Església, reformado-
ra. Sant Bru, bisbe; santa Tecla, 
abadessa. 

16. � Divendres [Rm 4,1-8 / Sl 
31 / Lc 12,1-7]. Santa Hedvig 
(Eduvigis), religiosa cistercenca 
(†1243), viuda del príncep de Si-
lèsia. Santa Margarida-Maria Ala-
coque (1647-1690), verge sa -
lesa a Paray-le-Monial, propaga -
dora de la devoció al Sagrat Cor. 
Sant Gal, abat, apòstol de Suïssa; 
sant Galderic o Galdric, agricul-
tor occità, patró dels pagesos ca-
talans; sant Bertran, bisbe de Co -
minges. 

17. � Dissabte [Rm 4,13.16-18 / 
Sl 104 / Lc 12,8-12]. Sant Ignasi 
d’Antioquia, bisbe successor de 
Pere i màrtir a Roma (107). Sant 
Rodolf, màrtir; santa Exu pè ria, 
màrtir.

18. � † Diumenge vinent, XXIX 
de durant l’any (lit. hores: 1a 
setm.) [Is 53,10-11 / Sl 32 / He 
4,14-16 / Mc 10,35-45 (o més 
breu: 42-45)] Mare de Déu de la 
Bonanova. Sant Lluc, evangelis-
ta, deixeble i company de Pau, 
cronista dels Fets dels Apòstols, 
patró dels artistes 
plàstics. St. Just, 
nen màrtir; santa 
Trifònia, empera-
driu.

JOSÉ LUIS FONSECA

ENTREVISTA

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
ha estat guardonat amb el Premi Prin-
cesa d’Astúries de la Concòrdia 2015, 
«un reconeixement social a la missió 
concreta que, com a Església, realit-
zem cada dia per mitjà de tots els ger-
mans, col·laboradors, voluntaris i bene-
factors que formem part de la Família 
Hospitalària». El Gmà. José Luis Fonse -
ca és el superior provincial de l’Orde Hos-
pitalari de Sant Joan de Déu de la Pro-
víncia d’Aragó-Sant Rafel.

Assistir el malalt tot i els riscos. El 
compromís és més fort que els conta-
gis?
El vot d’hospitalitat ens compromet a 
vetllar per l’assistència dels malalts i 
dels necessitats amb el compromís de 
donar-los tots els serveis necessaris, 
per humils que siguin, fins i tot amb pe-
rill de la vida, a imitació de Jesucrist. Els 
germans i col·laboradors que han mort 
per causa del virus de l’ebola són un 
exemple de coherència amb aquest 
compromís tan fort de viure l’hospita-
litat.

Què espera una persona necessita-
da d’un germà de Sant Joan de Déu?
La persona malalta o necessitada és el 
centre del nostre apostolat hospita la -
ri. Per això ha d’esperar, i així ens com-
prometem, a vetllar perquè es respec-
tin sempre els seus deures de néixer, 
de viure amb dignitat, de ser acompa-
nyada en la seva feblesa i patiments, 
de ser guarida si és possible en la ma-
laltia i de morir en situacions humanit-
zades i dignificades.

El paper dels laics en la missió hospi-
talària: són una mica germans?
Avui no podríem entendre l’Orde i el seu 
servei sense la presència, compartint 
la missió i l’evangelització, dels col·la-
boradors. Tots estem entestats en la 
construcció del Regne, que ens com-
promet tant als religiosos com als laics 
en la recerca responsable d’un món 
més humà, fratern i hospitalari.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

Una tarda d’aquest estiu passat, un 
grup de pares assegut entorn una taula 
de jardí comentava les dificultats que 
a cadascú se’ls presentava a l’hora 
d’apropar-se als fills, sobretot en el mo-
ment de l’adolescència. Alguns mos-
traven preocupació per no saber com 
fer-ho, per no trobar les paraules ni el 
moment oportú per parlar-hi. D’altres 
descarregaven la seva angoixa culpant 
els mitjans de comunicació i les noves 
tecnologies, o afirmant que els temps 
han canviat i que ells no coneixen l’a-
bast i la profunditat de les situacions 
que viuen els fills... 

És ben cert que a molts pares els 
costa apropar-se als fills —o s’hi sen-
ten poc preparats— a l’hora d’arrelar 
hàbits, desvetllar actituds, tractar de-
terminats temes o, simplement, fer 
una reflexió que els pot incomodar o 
contrariar. La dificultat augmenta si es 
tracta de parlar del sentit de la vida o 
d’exposar les raons profundes que ani-
men l’existència. Alguns, fins i tot, pre-
tenen descarregar aquestes respon-
sabilitats en l’escola, sobre mestres i 
professors. Temes i qüestions coste-
rudes: descobrir el propi interior, l’ús 

Responsabilitats que 
no es poden delegar

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

« Missioners de la 
misericòrdia»

EI Papa ha convocat, de manera oficial, 
el Jubileu extraordinari de la Misericòr-
dia, que començarà el dia 8 de desem-
bre d’enguany. Per aquest motiu, en 
el Dia del Domund ja se’ns demana 
que siguem missioners de la misericòr-
dia. 

Jesús ens diu: «Sigueu misericordio-
sos com ho és Déu, el nostre Pare» (Lc 
6,36). Hem d’esforçar-nos per entrar 
en el cor de Déu i captar el misteri del 
seu amor ple de misericòrdia.

Compadir-se de l’altre ens ha de por -
tar —a continuació— a obrar envers el 
germà amb misericòrdia, que vol dir: do -
nar perdó, abraçada d’estimació, ajuda 
desinteressada, desig de guarir-li les 
ferides i retornar-li la joia i la pau perdu-
des. Tot això és el que Déu fa, amb es-
creix, envers cadascun de nosaltres.

A nosaltres se’ns demana que fem 
això amb els altres, els propers i els 
més llunyans. 

EI Dia del Domund ens presenta una 
oportunitat especial per a exercir la mi-

sericòrdia. Hem de revisar el nostre trac-
te amb els més propers, a casa i a la fa-
mília, a l’entorn, especialment amb els 
més necessitats, i eixamplar la mira -
da terres enllà, als països on els mis-
sioners s’esforcen per donar dignitat a 
les persones més abandonades, i fer-
los saber que Déu és el Pare misericor-
diós que vetlla per ells i els estima.

Responguem amb generositat amb 
la nostra pregària i almoina al gran desig 
de misericòrdia de Déu per tots. Espe-
cialment els consagrats al servei diví. 
«En l’Església tots estan cridats a anun-
ciar l’Evangeli a través del testimoni de 
vida; i de manera especial es dema na 
als consagrats que escoltin la veu de 
l’Esperit, que els crida a anar a les grans 
perifèries de la missió, entre les perso -
nes a les quals encara no ha arribat l’E -
vangeli» (del missatge del papa Francesc 
pel Domund 2015).

Que no resti la tasca sense fer per-
què nosaltres quedem indiferents a la 
seva crida: «Sigueu misericordiosos.»

DIADA�DEL�DOMUND

Reconeixement

moderat de les coses, comprendre i 
valorar els que no pensen com tu, aju-
dar a raonar sobre el sentit de la vida, 
aprendre per posar-ho al servei de tots, 
fer camí per arribar a estimar l’altre, 
respectar el que és comú...

És bo cercar complicitats positives: 
l’assistència a conferències o a un cur-
set que posi al dia els coneixements 
personals; les sessions sempre en -
ri quidores d’una escola de pares on 
compartir experiències i reflexions; l’a-
juda d’un bon llibre que ens ofereixi 
pistes d’actuació; la formació que sem-
pre comporta la participació en les reu-
nions periòdiques d’un grup de matri-
monis d’algun moviment eclesial... Tot 
ens pot ajudar a adquirir coneixements, 
a sentir-nos més segurs i més acom-
panyats, sense oblidar, però, que hi ha 
unes responsabilitats que no es poden 
delegar. Són intransferibles. Són prò-
pies del pare i de la mare. I els fills, ex -
plí citament o implícita, esperen que les 
exerceixin. 

«Digues-los que facin el bé, que s’en-
riqueixin de bones obres, que donin 
generosament, que sàpiguen compar-
tir» (1Tm 6,18).

DELEGATS DE MISSIONS 
A CATALUNYA
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Lectura del libro de la Sabiduría (Sb 7,7-11)

Supliqué, y se me concedió la prudencia; invoqué, 
y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a ce-
tros y tronos, y, en su comparación, tuve en nada 
la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, 
porque todo el oro, a su lado, es un poco de are-
na, y, junto a ella, la plata vale lo que el barro. La 
quise más que la salud y la belleza, y me propuse 
tenerla por luz, porque su resplandor no tiene 
ocaso. 
  Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en 
sus manos había riquezas incontables.

Salmo responsorial (89)

R.  Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nues-
tra vida será alegría.

Enséñanos a calcular nuestros años, / para que 
adquiramos un corazón sensato. / Vuélvete, Se-
ñor, ¿hasta cuándo? / Ten compasión de tus sier-
vos. R.

Por la mañana sácianos de tu misericordia, / y to-
da nuestra vida será alegría y júbilo. / Danos ale-
gría, por los días en que nos afligiste, / por los 
años en que sufrimos desdichas. R.

Que tus siervos vean tu acción, / y sus hijos tu glo-
ria. / Baje a nosotros la bondad del Señor / y ha-
ga prósperas las obras de nuestras manos. R.

Lectura de la carta a los Hebreos 
(Hb 4,12-13)

La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante 
que espada de doble filo, penetrante hasta el pun-
to donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y 
tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del co-
razón. No hay criatura que escape a su mirada. To-
do está patente y descubierto a los ojos de aquel 
a quien hemos de rendir cuentas.

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 10,17-30)

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, 
se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le pre-
guntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar 
la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me 
llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. 
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no co-
meterás adulterio, no robarás, no darás falso tes-
timonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu ma-
dre.» Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumpli-
do desde pequeño.» Jesús se le quedó mirando 
con cariño y le dijo: «Una cosa te falta: anda, ven-
de lo que tienes, da el dinero a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme.» 
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó 
pesaroso, porque era muy rico.

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípu-
los: «¡Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en 
el reino de Dios!» Los discípulos se extrañaron de 
estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil 
les es entrar en el reino de Dios a los que ponen 
su confianza en el dinero! Más fácil le es a un ca-
mello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el reino de Dios.» Ellos se espantaron 
y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvar-
se?» Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es 
imposible para los hombres, no para Dios. Dios 
lo puede todo.»

DIUMENGE�XXVII I �DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre de la Saviesa (Sv 7,7-11)

Vaig pregar Déu que em donés enteniment, i m’ho 
concedí, vaig cridar l’Esperit de saviesa, i em vingué. 
La prefereixo a ceptres i trons, i, comparada amb ella, 
tinc la riquesa per no-res. Ni tan sols la comparo 
amb les pedres més precioses, perquè tot l’or del 
món, al seu costat, no val ni un gra de sorra, i la pla-
ta no val més que el fang. L’aprecio més que la sa-
lut i que la boniquesa, i vull que em faci de llum, 
perquè la seva claror no s’apaga mai. Juntament 
amb la saviesa m’han vingut tots els béns, duia les 
mans plenes de riqueses incomptables.

Salm responsorial (89)

R.  Que el vostre amor, Senyor, no trigui més a sa-
ciar-nos i ho celebrarem amb goig tota la vida.

Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies / per ad -
quirir la saviesa del cor. / Calmeu-vos, Senyor, ¿què 
espereu? / Sigueu pacient amb els vostres ser-
vents. R.

Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos / 
i ho celebrarem amb goig tota la vida. / Doneu-nos 
tants dies d’alegria / com ens n’heu donat d’a-
flicció, / tants anys de joia, com n’hem vist de pe -
nes. R.

Que puguem veure la vostra obra, / que els nos-
tres fills vegin la vostra glòria. / Que l’amabilitat del 
Senyor, el nostre Déu, / reposi damunt els seus 
servents. / Doneu encert a l’obra de les nostres 
mans. R.

Lectura de la carta als cristians hebreus 
(He 4,12-13)

La paraula de Déu és viva i eficaç. És més pene-
trant que una espasa de dos talls: arriba a destriar 
l’ànima i l’esperit, les articulacions i el moll dels os -
sos, i esclareix les intencions i els pensaments del 
cor. En tot el món creat no hi ha res que Déu no ve -
gi clarament; tot és nu i descobert davant els ulls 
d’aquell a qui haurem de donar comptes.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 10,17-30)

Un dia que Jesús sortia de camí, un home cor-
regué, s’agenollà als seus peus i li preguntava: 
«Bon mestre, ¿què haig de fer per posseir la vi-
da eterna?» Jesús li digué: «¿Per què em tractes 
de bo? De bo, només ho és Déu. Ja saps què 
diuen els manaments: “No matis, no cometis adul-
teri, no robis, no declaris en fals contra un altre, 
no facis cap frau, honra el pare i la mare”». Ell li 
respongué: «Mestre, tot això ja ho he complert 
des de jove». Jesús se’l mirà amb afecte i li di-
gué: «Encara et falta una cosa: vés a vendre tot 
el que tens i dóna-ho als pobres, i tindràs un tre-
sor guardat en el cel. Després torna i vine amb 
mi». Aquesta resposta de Jesús el contrarià i se 
n’anà tot trist, perquè era molt ric. Llavors Jesús 
mirà al seu voltant i digué als deixebles: «Per als 
qui són rics, que n’és, de difícil, d’entrar al Reg-
ne de Déu!» Els deixebles, en sentir aquestes pa-
raules, quedaren sorpresos. Però Jesús els tornà 
a dir: «Fills meus, que n’és, de difícil, d’entrar al 
Regne de Déu! És més fàcil que un camell passi 
pel forat d’una agulla, que no pas que un ric en-
tri en el Regne de Déu». Ells quedaren encara més 
sorpresos i deien entre ells: «¿I qui es podrà sal-
var?» Jesús se’ls mirà i els digué: «Als homes els 
és impossible, però a Déu no, perquè Déu ho pot 
tot.»

Quan un home bo i que traspua saviesa ens mira, 
ens sentim examinats i comprovats. Si portem una 
vida ordenada, aguantem la seva mirada, ens fa 
més purs i madurs, i això ens fa feliços. Molts homes 
i dones han vist Jesús, i ell els ha mirat i ha fixat 
els ulls en alguns, amb una mirada d’un gran com-
promís.

A través d’un animat diàleg entre un home ple 
de bona voluntat, Jesús i els deixebles, l’Evangeli 
d’avui ens presenta el tema de l’opció fonamental 
davant la manifestació de l’absolut. Segons l’Evan-
geli de Jesús, l’únic absolut és Déu i el seu Regne: 
«De bo, només ho és Déu». Però el mateix Jesús 
es presenta com el lloc decisiu on els homes po-
den trobar-se amb l’absolut. Per això, exigeix un 
seguiment incondicional —«Vine amb mi»—, des-
prés d’haver relativitzat tot altre valor humà: «Vés 
a vendre tot el que tens i dóna-ho als pobres» (v. 
21). El seguiment de Jesús i la relativitat de les ri-
queses només tenen un motiu determinant: que 
en Jesús s’ha manifestat el rostre misericordiós 
de Déu. La fe és més que l’honradesa: és jugar-se 
la vida sense càlculs..., és comprometre’s i estar 
disponibles per compartir. Per tant, és preferir pas-
sar del tenir a l’ésser.

La veritable saviesa consisteix a acollir la crida 
de Jesús i seguir-lo, posant en ell tota la nostra 
esperança. Es tracta d’un home ric que no se sent 
feliç i demana consell a Jesús «per posseir la vida 
eterna». A la resposta de Jesús que doni els seus 
diners als pobres i el segueixi, el nostre home no té 
la força per renunciar a les riqueses i les prefereix 
a una vida donada al servei del regne, com li dema-
na Jesús. El savi, en canvi, és aquell que davant 
aquest dilema, escull el Crist i esdevé més lliure, i 
ric en els valors del regne de Déu, bo i compartint 
les riqueses que ha aconseguit. En la sobrietat d’a-
quells béns que l’Evangeli anomena riqueses tro-
bem la possibilitat de compartir amb els pobres i 
assolir també altres béns més importants.

En l’escolta assídua de la Paraula de Déu, ca-
dascun de nosaltres està cridat a donar les seves 
respostes. Experimentar l’eficàcia de la Paraula de 
Déu és obrir la pròpia vida a una veritable troba da 
amb el Senyor. Deixem-nos interpel·lar per aques-
ta Paraula que ens farà disponibles al servei del 
Regne de Déu.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Riquesa i 
disponibilitat



Conferència sobre «L’Islam en guerra 
civil». Claus per entendre el conflicte 
del Pròxim Orient, a càrrec del P. Jaume 
Flaquer, SJ, doctor en estudis islàmics 
i cap de l’àrea teològica de Cristianisme 
i Justícia. Divendres 16 d’octubre (21 
h), a la pquia. Sta. Eulàlia de Vilapi  cina 
(pg. Fabra i Puig 260, t. 933 525 551).

Equips de la Mare de Déu de Barcelo na. 
Aprenent a pregar amb les ensenyances 
del P. Henri Caffarel. Dimecres 14 d’oc -
tu bre (17.30 h), a la pquia. Verge de Nat-
zaret (c/ Juan de Mena, 29, bxos.). 

Vespres cantades a la basílica de la Pu-
ríssima Concepció (c/ Aragó, 299). 
A partir de l’11 d’octubre (19 h), tots 
els diumenges i festes. Més informa-
ció: www.parroquiacon cepcio bcn.org

Asociación de Adoradoras del Santísi-
mo Sacramento (Esclavas del Sagra-
do Corazón) (c/ Mallorca, 232). Día 15 
de octubre, a las 12 h, adoración «No os 
pido más que lo miréis» (Santa Teresa 
de Jesús). Eucaristía (12.30 h). 

«Amics de Sant Francesc». Pla d’acti-
vitats del mes d’octubre (20-21 h): di -
jous 15: Autors convertits (Matrimoni 
Mota); dijous 22: Pregària; i dijous 29: 
Sant Francesc i l’ecologia (fra Gendrau). 
Al convent dels franciscans (c/ Santa-
ló, 80). Informació: t. 932 092 388.

Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - E. Granados, 
6). Diumenge 18 (18 h), concert soli-
dari pel Nepal, amb l’actuació de Grup 

Barroc. Aportació: 10 E. Per a més in-
formació: t. 617 572 889.

Institut Emmanuel Mounier de Catalu-
nya. 15 d’octubre (19 h), conferència-
col ·loqui «50 Metàfores de la persona», 
a càrrec de Martí Vila, professor d’art i
autor de les cobertes de la revista de 
l’IEMC Calidoscopi, pensament i valors 
personalistes, al Seminari Conciliar. 
Amb la col·laboració de la FFC.

Conferència sobre música religiosa. 
Diumenge 11 d’octubre (18 h), a càr-
rec de M. Jesús Guasch i M. del Carme 
Guasch, organistes de la parròquia de 
Sant Genís de Vilassar de Dalt, i amb 
la participació del Cor del «Cos de Por-
tants». Al Museu Arxiu de la Vila (c/ Mar-
quès de Barberà, 9 - Vilassar de Dalt).

Cursos

Curs 100% on line de diàleg entre 
cièn cia i fe. El proper 13 d’octubre co-
mençarà una nova edició del curs Cièn -
cia i fe en diàleg organitzat per la Facultat 
de Teologia de Catalunya amb el patro-
cini del Pontifici Consell per a la Cultu-
ra (Vaticà). El curs vol ajudar els cris-
tians a donar raó de la seva fe davant 
les preguntes que poden sorgir des de 
la ciència (cas Galileu, evolució i crea-
ció...). Més informació: www.Cienciai-
FeBCN.com

Dos cursos a la parròquia de la Ma-
re de Déu de Núria (c/ Bon Pastor, 
7). Centrats en l’evangelista sant Lluc, 
i oberts a tots els fidels. I) Curs bíblic 
segons el mètode de M. Benedicta 
Daiber (els dilluns de 19 a 20 hores). 
II) Curs d’aprofundiment litúrgic, a càr-
rec de Mn. Ramon Ollé (els dijous de 
18.30 a 19.15 hores). La Capella Sa-
cra de Núria (dedicada al cant polifò-
nic i gregorià), diri gida per Albert Pà-
mies, assaja els dilluns 
de 20 a 21.30 hores, a la 
mateixa parròquia, i con-
vida tots els interessats a 
cantar.
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El próximo jueves es la fiesta de San-
ta Teresa de Jesús y se cerrará el Año 
Teresiano, celebrado con motivo del 
quinto centenario de su nacimiento. 
De las muchas cosas que se han es-
crito sobre la santa de Ávila, yo qui-
siera subrayar la actualidad de su 
mensaje tal como se ha manifesta -
do en una de las grandes figuras cris-
tianas del siglo XX: Edith Stein.

De jovencita, Edith Stein fue la dis -
cípula predilecta de Edmund Husserl, 
el fundador de la escuela de la feno-
menología. Muy pronto, Edith abando-
nó la religión judía que había reci bi do 
de su madre y se profesó no creyen te.

Pero la búsqueda de la verdad la 
condujo a encontrar a Dios en el ca-

mino de su vida. Una amiga suya, 
buena cristiana, perdió a su marido 
—profesor universitario— en la gue-
rra de 1914. Joven aún, cuando re-
cibió la triste noticia, reaccionó con 
una actitud de esperanza y de paz. 
Edith fue testigo de ello. «En ese mo -
mento —escribió— mi incredulidad 
se desplomó y Cristo irradió en su 
misterio de la cruz». Sin embargo, su 
conversión al catolicismo aún tardó 
en llegar.

Una tarde del verano de 1921, Edith 
comienza, de forma casual, la lec-
tura de la Vida, la autobiografía de 
santa Teresa de Jesús. La lectura la 
apasiona tanto que pasa toda la no-
che leyendo. En la madrugada, al ce -

rrar el libro, exclamó: «¡Esto es la ver -
dad!» Había descubierto que Dios 
es amor. «El camino de la fe —escri-
be en una de sus obras— nos lleva 
más lejos que el conocimiento filosó-
fico: nos lleva al Dios personal y cer-
cano, a Aquel que es todo amor y mi-
sericordia, a una certeza que ningún 
conocimiento natural puede dar.»

Como afirmó san Juan Pablo II, que 
sentía una gran admiración por esta 
filósofa, «a pesar de su gran aprecio 
por la ciencia, Edith fue descubrien-
do cada vez más que el corazón de 
la existencia cristiana no está en la 
ciencia sino en el amor».

Su condición de mujer y también 
de judía le impidieron un merecido lu -

gar en la cátedra universitaria. A los 
42 años entró en el monasterio del 
Carmelo de Colonia. Lo había desea -
do desde su conversión. Tomó el nom -
bre de Teresa Benedicta de la Cruz. 
Allí siguió a Jesús pobre, en la pobre-
za radical de una vida escondida en 
el claustro. Allí escribió páginas lle-
nas de belleza y profundidad sobre 
la ciencia de la cruz, inspirándose en 
santa Teresa de Jesús y en san Juan 
de la Cruz. 

Cuando, desnuda, entró en la cá-
mara de gas de Auschwitz, con su her-
mana Rosa y otras víctimas judías 
como ella, ofreció a Dios su vida en 
sacrificio. Fue la culminación de su 
ciencia de la cruz, que vivió muy uni-
da al Crucificado. 

La vida y el pensamiento de Edith 
Stein ponen de relieve la profun-
didad del testimonio 
de Teresa de Jesús en 
el dramático siglo XX y 
tam bién en el siglo ac-
tual.

Teresa de Jesús y Edith Stein
PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH

Cardenal arzobispo de Barcelona

Actes i 
conferències
Festivitat de la Mare de Déu del Pilar. 
Dilluns 12 d’octubre (12 h), eucaristia 
en honor de la Mare de Déu del Pilar or-
ganitzada per les associacions de les 
Damas y Caballeros del Pilar. A la Basí-
lica de la Puríssima Concepció (c/ Ara-
gó, 299).

Taula rodona sobre l’encíclica Lauda-
to si’. Dia 13 d’octubre (19 h), amb la 
intervenció de Santi Vila, conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Josep M. Malla-
rach i Jordi Pigem, moderada per Fran-
cesc Torralba. A l’auditori de la FJM 
(c/ València, 244). Entrada lliure. Us 
preguem confirmació d’assistència: 
t. 934 880 888, fjm@fundaciojoanma-
ragall.org. En continuïtat amb aquesta 
taula rodona se celebraran dues con-
ferències sobre aquesta encíclica, els 
dies 21 i 28 d’octubre, al mateix lloc i a 
la mateixa hora.

Concert solidari pels refugiats. Diven-
dres 16 d’octubre (20.30 h), concert 
solidari pels refugiats a la basílica de 
Santa Maria del Mar, amb l’actuació 
de l’Escolania de Montserrat que or-
ga nitzen l’acte juntament amb Cà-
ritas dio cesana i patrocinat per El 
Corte Inglés. Venda d’entrades: www.
elcorte ingles.es. Aportació fila 0: 
La Caixa (Càritas): 2100-1089-71-
0200077567.

AGENDA�

Missa en sufragi 
d’Enric Taltavull Anglada

Dijous 15 d’octubre, 
a les 19 h, se celebra-
rà una missa a la crip-
ta de la Sagrada Famí-
lia en sufragi d’Enric 
Taltavull, que morí el passat 29 
d’agost, presidida pel seu germà 
Mons. Sebastià Taltavull. Convi-
dem a tots aquells que es vulguin 
unir a aquesta celebració i pregà-
ria. L’Enric Taltavull ha estat pro-
fessional dels mitjans de comuni-
cació a la televisió, i ha participat 
activament en la vida diocesana 
i musical a Barcelona i Menorca.


