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« Beneït el qui ve 
en nom del Senyor»

Iniciem avui, benvolguts lectors del 
Full Dominical, la setmana que des 
de temps immemorial el poble cristià 
anomena santa. I l’anomena així per 
moltes raons, però bàsicament perquè 
està abocada al diumenge de Resur-
recció, al diumenge de Pasqua, que 
conté el fonament de la nostra fe. De 
manera molt gràfica, sant Pau ho va 
raonar sota la inspiració de l’Esperit 
Sant: «Crist ha ressuscitat, i s’ha apa-
regut a Simó i als altres. Finalment, se 
m’ha aparegut a mi. Si Crist no hagués 
ressuscitat, la nostra fe no tindria sen-
tit, estaria buida, i seguiríem amb els 
nostres pecats.»

La festa central de tot el calendari 
cristià és la Resurrecció de Jesucrist. 
I tots els esdeveniments que rememo-

munta. Molts segles abans s’havia pro-
fetitzat que el Messies entraria a Jeru-
salem muntat sobre un pollí.

Jesús vol entrar avui triomfant a Je-
rusalem. Pocs dies més tard, serà en 
aquesta ciutat on serà clavat en una 
creu. Sempre m’han cridat l’atenció les 
veus dels que aclamaven al Senyor en 
aquesta entrada triomfal: «Hosanna 
—cridaven—, beneït el Rei que ve en 
nom del Senyor». Aquestes paraules 
em recorden altres escrites per sant 
Joan en el pròleg del seu Evangeli que 
llegim per Nadal: «Ha vingut a casa se-
va, i els seus no l’han acollit». Avui ve a 
casa seva de nou, i tampoc el rebran, 
tampoc l’acceptaran, tampoc el segui-
ran, malgrat el fervor entu siasta que 
ha encomanat al seguici. Avui sabem 

prou bé que aquella entra da triomfal 
va ser per a la majoria quelcom efímer. 
De fet, els qui criden a plena veu «ho-
sanna!», seran pràcticament els ma-
teixos que el Divendres Sant hauran 
transformat aquest crit en un enfuris-
mat «crucifiqueu-lo!» «Què diferents 
eren les veus —comenta s ant Bernat 
en un sermó pronunciat un diumenge 
de Rams— i què diferents els rams i 
la creu, les flors i les espines!»

Què ha degut passar per un canvi 
així? Per què tanta falta de coherèn-
cia? Ha estat la por, la comoditat, el 
què diran, els respectes humans? Us 
convido, benvolguts lectors, que ens 
fem aquestes preguntes nosaltres ma-
teixos mirant el nostre propi cor. Avui, 
com fa dos mil anys, som capaços de 
les mateixes grandeses i les mateixes 
misèries d’aquells que es van bolcar 
en la rebuda a Jesús. El van seguir en 
massa, molts, però en realitat van ser 
molt pocs els qui van arribar fins al fi-
nal. Avui som més de mil cent milions 
d’homes i dones, de tot el món, els 
seguidors de Jesús. Seguidors? Aque-
lla entrada triomfal demana avui, igual 
que llavors, coherència, perseverança, 
fidelitat, continuïtat. El nostre seguiment 
de Jesús no pot ser un sentiment fugaç 
que s’apaga a la més mínima contra-
rietat. La pedra de toc del seguiment 
de Jesús, no ho oblidem, és l’amor, i 
l’amor passa per la creu. Sense creu 
no hi ha redempció, no hi ha salvació.

Desitjo de tot cor que visquem la 
Set mana Santa en tota la seva profun-
ditat. Que des d’avui fins al Diumen-
ge de Pasqua fem un esforç per pene-
trar en el misteri més gran dels que 
celebra l’Església. Preguem, meditem, 
participem en les celebracions litúrgi-
ques, en les processons... amb un cor 
eixamplat, acollint amb respecte Crist, 
el nostre Salvador, que ha lliurat la se-
va vida per amor, per amor cap a cada 
un de nosaltres, cap a tu i cap a mi.

Rebem en el nostre cor aquest Jesús 
que ve ple d’humilitat muntat en un 
pollí. Diguem-li que estem disposats a 
acompanyar-lo fins al final, duent a ter-
me totes les nostres obligacions en-
vers Déu, envers la família i envers to-
ta la societat. Visquem una Setmana 
Santa —i sempre— amb tal categoria 
que els altres, amics, companys de fei-
na i familiars, en veure’ns, no tinguin 
més remei que dir amb alegria: «Aquest 
és un cristià, un veritable seguidor de 
Jesucrist.»

Amb el meu afecte i benedicció.

CARTA�DOMINICAL�  † JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

rem, que tornem a fer presents i que ce-
lebrem els dies de la Setmana San ta 
estan abocats al gran misteri pasqual.

Avui és el diumenge de Rams, i l’Es-
glésia recorda, reviu i celebra l’entrada 
triomfal de Jesús a Jerusalem. Entorn 
de Jesús, que ha sortit de bon matí de 
Betània, s’ha congregat una multitud 
bigarrada. Entre tots, deixebles, curio-
sos, testimonis dels seus miracles, 
formen un veritable seguici entorn de 
Jesús, que munta en un senzill ruquet. 
Estenen els seus mantells a terra com 
si fossin un tapís, escampen i branden 
branques al llarg del trajecte i, sobre-
tot, canten i criden, portats per un en-
tusiasme sobtat. I Jesús accepta l’ho-
menatge. Un homenatge senzill, com 
és senzill el pobre animal sobre el qual 
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El papa Francisco 
acuña la palabra 
cariñoterapia
El papa Francisco, en la Ciudad de Mé-
xico, visitó el Hospital Pediátrico. Ante 
niños enfermos, familiares y médicos, 
acuñó un nuevo término: la cariñote-
rapia, que va más allá de las medici-
nas. 

El Papa ofreció una buena dosis de 
cariñoterapia con sus besos, caricias, 
abrazos, autofotos… A un niño de cinco 
años el Papa le dio la vacuna —contra 
la poliomielitis— en la boca. Le dijo: 
«¡Trágala!». Así inauguró oficialmente 
la campaña nacional de Vacunación 
contra la Poliomielitis.

Teresa del Niño Jesús, Doctora de la 
Iglesia, no besaba el crucifijo en los pies 
sino en las mejillas. Un día, estando 
en la cama, su hermana Genoveva le 
presentó el crucifijo para que lo besa-

ra en los pies. Ella le dijo: «Yo le beso 
en la cara». Recordó que de niña besa-
ba así a su padre y demás seres queri-
dos. 

Un beso ayuda siempre. Enferma 
grave, le decía a su hermana Inés:

—«Al oír abrir la puerta y ver que no 
sois vos, tengo cierta desilusión. De-
me un beso, un beso que haga ruido...» 
Decía de su primera comunión: «Fue 
como el primer beso de Jesús a mi al -
ma.»

Mons. Óscar Romero, mártir, pedía 
y nos pide: «Cuando se saca en estos 
días el Cristo doliente, con él van mi-
llones de personas. Cuando nos arro-
dillemos a besar la imagen del Cristo 
clavado en la Cruz, estamos besando 
el rostro de millones de crucificados.»

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

  

ENTREVISTA

CINTO BUSQUET

Mn. Cinto Busquet va conèixer l’espiri-
tualitat de Chiara Lubich quan tenia 
tretze anys, i el seu exemple va ser de-
cisiu per fer la seva opció cristiana. 
«Em va fer sentir Jesús viu, molt a prop, 
i em va engrescar a seguir-lo. Era una 
persona enamorada de Déu, tremen-
dament positiva, que transmetia una 
gran pau, convençuda que totes les 
persones són capaces d’estimar i dig-
nes de ser estimades», assegura Mn. 
Busquet, membre del Moviment dels 
Focolars, que ha publicat Piulades al 
Vent. Pensament d’un captaire de l’Es-
perit (Pagès Editors) i ha traduït al ca-
talà l’obra de Chiara Lubich La unitat i 
Jesús Abandonat (Ciutat Nova).

Per què el va atraure el Moviment?
Hi vaig trobar persones coherents amb 
la seva fe, que entre elles tractaven de 
viure concretament el manament nou 
de l’amor recíproc. Em va ensenyar un 
cristianisme compromès amb el món, 
no tant com una batalla individual a ser 
guanyada, sinó com una experiència 
comunitària d’un amor sense fronteres 
que feia present Déu en el dia a dia de 
les persones.

Piulades al Vent reflecteix el seu camí 
de creixement com a persona i com 
a creient...
Hi recullo pensaments i intuïcions que 
han anat quallant lentament dins meu 
al llarg de quatre anys, espiritualment 
intensos. Més enllà de l’anècdota cir-
cumstancial, vaig proposar-me compar-
tir l’essència del que anava vivint i re-
flexionant en una etapa important del 
meu procés personal de seguiment 
del Crist.

Què aporta el llibre?
Sóc cristià i escric com a tal, però es-
tic convençut que els grans temes de 
fons de la vida ens interessen a tots, i 
en aquest sentit m’alegra que el llibre 
hagi trobat ja un bon ressò també fora 
de l’àmbit estrictament eclesial entre 
persones amb inquietuds espirituals.

Òscar Bardají i Martín

Espiritualitat 
focolar

Un jove de vint-i-cinc anys caminava per 
una cèntrica plaça de la seva ciutat. 
Se li apropà un altre jove, més o menys 
de la seva edat, i li demanà una almoi-
na. Iniciaren una conversa que es va 
anar fent fàcil: preguntes i respostes, 
reflexions compartides en veu alta, 
acolliment i sentir-se acollit. El segon 
jove exposà la seva precària situació, 
sense feina ni lloc on viure, pendent 
d’un possible contracte que no acaba-
va de concretar-se; el primer explicà 
que tenia feina, però que sabia el que 
era no tenir-ne, perquè ho havia viscut. 
Fins i tot la situació econòmica de la 
seva família no era gaire bona en el 
moment actual. La sinceritat entre tots 
dos no era gens forçada. La conver-
sa i el tracte eren d’igual a igual, els 
apropava i feia propera la situació de 
l’un a l’altre. Quan semblava que calia 
concretar, el primer jove donà uns eu-
ros a l’altre tot dient-li: «Si et poden 
ajudar?» Interpel·lat, el segon jove res-
pongué: «Per què em dones aquests 
diners que potser necessites?» La res -
posta fou clara: «Per Jesús!». «No t’aver -
gonyeixis de donar testimoni de nostre 
Senyor» (2Tm 1,8). La reacció suscità 
noves preguntes: «Per Jesús? Creus 

Per Jesús!
ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC
GLOSSA

en Déu...?» «Crec en Déu Pare i en el 
que Jesús ens ha ensenyat. Sé que 
l’altre és el meu germà i que he d’aju-
dar a qui ho necessita.» 

L’amor misericordiós de Déu es ma-
nifesta amb plenitud en Jesús. Assu-
mint la condició humana, Ell ens ense-
nya com ens estima el Pare i com ens 
hem d’estimar. Ens ho explica amb pa-
raules i amb la seva manera de fer, 
de viure, mostrant una especial predi-
lecció pels més pobres. Ens convida 
a compartir la nostra vida amb els al-
tres, a viure compassivament tot fent 
nostres la passió, el dolor de l’altre, el 
seu sofriment; a donar vida interior al 
gest de compartir, fent-lo esdevenir gest 
de seguiment, d’amor, de donació per -
sonal. 

Obrir-nos a la irrupció de l’altre en la 
nostra vida, que ens demana ajuda, 
acolliment, i oferir paraules de consol 
compromès és, també, obrir-se a Déu 
i al seu Amor. Convé descobrir què ens 
vol dir, què ens demana. Cadascú sap 
la resposta que pot i vol donar. «Dono 
gràcies al meu Déu [...] ja que sento 
parlar de l’amor i de la fe que tens per 
Jesús, el Senyor, i a favor de tot el po-
ble sant» (Flm 1,4-5).

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
21. � Dilluns Sant (lit. hores: 
2a setm.) [Is 42,1-7 / Sl 26 / Jn 
12,1-11]. Sant Filèmon o Filemó, 
mr. (287) a Egipte; santa Fabiola 
(†399), matrona romana.

22. � Dimarts Sant [Is 49,1-6 / 
Sl 70 / Jn 13,21-33.36-38]. 
Sant Zacaries, papa (grec, 741-
752); sant Octavià, mr. d’origen 
africà; sant Deogràcies (s. V), 
bisbe de Cartago; sant Benvin-
gut (Bienvenido, †1282), bisbe; 
santa Lea (†384), rel. viuda ro-
mana.

23. � Dimecres Sant [Is 50,4-
9a / Sl 68 / Mt 26,14-25]. Sant 
Josep Oriol (1650-1702), prev. 
de Barcelona, beneficiat del Pi. 
Sant Toribi de Mogrovejo (†1606), 
bisbe de Lima.

24.  Dijous Sant [Missa de la 
Cena del Senyor: Ex 12,1-8.11-
14 / Sl 115 / 1Co 11,23-26 / 
Jn 13,1-15]. Sant Agapit (†341), 
bisbe de Ravenna; sant Simó, 
nen mr.; santa Caterina de Suè-
cia, vg., filla de santa Brígida.

25. � Divendres Sant [Celebra-
ció de la Passió del Senyor: Is 
52,13–53,12 / Sl 30 / He 4,14-
16; 5,7-9 / Jn 18,1-19,42]. So-
lemnitat de l’Anunciació del Se-
nyor per l’arcàngel Gabriel a Maria 
de Natzaret; anomenada també 
Encarnació, i algunes advo ca-
cions: Portal, etc. Sant Ireneu, 
bisbe; sant Humbert, abat; santa 
Dula, mr.

26. � Dissabte Sant. Sant Brauli, 
bisbe de Saragossa (631-651); 
santa Màxima, mr.

Comença el temps de Pasqua

27.  † Diumenge vinent, Pas-
qua de Resurrecció del Senyor 
(lit. hores: pròpia). [Vetlla: des-
prés dels textos de la Llei i dels 
Profetes, Rm 6,3-11 / Sl 117 / 
Lc 24,1-12. Missa del dia: Ac 
10,34a.37-43 / Sl 117 / Col 
3,1-4 (o bé: 1Co 5,6b-8) / Jn 
20,1-9 (o bé: Lc 24,1-12). A la 
missa vespertina, l’Evangeli pot 
ser: Lc 24,13-35]. Sant Alexan-
dre, soldat mr.; sant Rupert (s. 
VII-VIII), bisbe de 
Worms, patró de 
Baviera; santa Lí-
dia, mare de famí-
lia, mr.



Pastoral del Sordo de Barcelona. Ce-
lebraciones de Semana Santa inter-
pretadas en lengua de signos para 
sordos. Jueves Santo (19 h): Misa de 
la Cena del Señor en la parroquia de la 
M. D. de la Medalla Miraculosa (c/ 
Consell de Cent, 114). Viernes Santo 
(12.30 h): Pasión del Señor; a las 14 
h, comida solidaria; a las 15 h, via-
crucis con proyección, en la parro-
quia de Santa Teresa de l’Infant Jesús 
(Via Augusta, 68 - c/ Benet Mercadé, 
25). Sábado 26 (18.30 h), Vigilia Pas-
cual en la parroquia de Santa Teresa 
de l’Infant Jesús i a las 21 h en la pa-
rroquia de la M. D. de la Medalla Mi-
raculosa.

Vetlla de Dijous Sant a l’església 
del Santíssim Sagrament de l’ANFE 
(c/ Aragó, 268). Dijous 24 (22 h), 
preparació i a les 22.30 h, celebra-
ció de la Cena del Senyor. Torns de 
vetlla durant la nit (el primer obert a 
tothom).

La Dolorosa Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo, de Ana Catalina Emmerick. 
Per a aquest temps de Setmana San-
ta i també per a la Pasqua és molt 
oportuna la lectura d’aquest llibre que 
recull els fets de la Passió i Pasqua 
de Crist, segons les visions de l’auto-
ra que visqué entre els anys 1774 i 
1824 i que fou beatificada per Joan 
Pau II el 3 d’octubre de 2004. 
  El llibre té 188 pàgines i el preu de 
venda és d’1 E. El podeu adquirir a 
ADADP (c/ Alicante 3, Sant Cugat del 
Vallès, t. 629 792 849, www.siervos-
reparadores.es

«Crist ha mort per nosaltres». Di -
vendres Sant (20.30 h), representació 
de La Passió, a càrrec dels joves de 
la parròquia de Sant Joan, de Vilas sar 
de Mar (c/ Sant Roc 35, t. 937 590 
891). 

Viacrucis al Parc Güell. Divendres 
Sant (10.30 h), organitzat per Comu-
nió i Alliberament. S’iniciarà a la cape-
lla del Cottolengo del P. Alegre (ctra. 
del Carmel, 19), amb recorregut pel 
Parc Güell acabant al Turó de les Tres 
Creus. Informació: t. 649 935 317, 
a/e: barcelona@clonline.es 

Setmana Santa a Montserrat. Del 24 
al 27 març, taller monàstic per a homes 
de 18 a 35 anys, convivint amb els 
monjos. Informació i inscripcions: t. 
938 777 765, a/e: vocacions@aba-
diamontserrat.net. Coincidint amb la 
convocatòria d’aquest taller, s’ha inau-
gurat una pàgina a Facebook: «Mont-
serrat, projecte de vida», amb l’enllaç: 
https://www.facebook.com/montser-
ratprojectedevida

Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent, 293 - Enric Grana-
dos, 6). Divendres Sant (17 h), celebra-
ció de la mort del Senyor. A les 19 h, 

concert-pregària, amb la soprano Ro-
sa M. Ramírez. Informació: t. 617 572 
889.

Oratori Sant Felip Neri de Gràcia (c/ 
del Sol, 8). Dimarts 22 març (19 h), 
concert: Les últimes paraules de Crist 
a la Creu, de Franz Joseph Haydn, amb 
el Quartet Glinka. Donatiu: 5 E, en be-
nefici de les persones necessitades 
de l’Oratori.
 
Dia de Terra Santa. Divendres Sant, 
col·lecta pontifícia pels Sants Llocs i 
les obres que la custòdia de Terra San-
ta regenta al país de Jesús. El lema 
d’enguany és «Pugem a la muntanya 
de la Misericòrdia». El comissari de 
Terra Santa a les diòcesis catala nes 
és el P. Luis Quintana, OFM. La col-
lecta es pot enviar a: t. 635 264 
331, c/e: comisariots@ofminmacula-
da.org, o al compte corrent del Banc Po-
pular: ES48-0075-0001-8606-0673-
3003.
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Actes de Setmana Santa

Dia 20, Diumenge de Rams
10.15 h, cant de Laudes. 
11 h, benedicció de palmes, al Pla de la Seu i celebració de l’Eucaristia, a l’interior del Temple, presidida per 
Mons. Taltavull (Acte emès per Ràdio Estel).

Mons. Joan Josep Omella presidirà les següents celebracions, acompanyat de Mons. Sebastià Taltavull.

Dia 22, Dimarts Sant

11 h, Missa Crismal.

Dia 23, Dimecres Sant

19.30 h, celebració penitencial comunitària amb absolució individual.

Dia 24, Dijous Sant (Dia de l’amor fratern)

19.30 h, Missa de la Cena del Senyor (Acte emès per Ràdio Estel); 21.30 h, rés de Completes.

Dia 25, Divendres Sant

10 h, Ofici de Lectura i Laudes; 15 h, Sermó de les Set Paraules, al Pla de la Catedral, predicat per Mn. Alfred 
Sabaté, canonge de la Seu (Acte emès per Ràdio Estel); 17 h, Acció Litúrgica de la Passió i Mort del Senyor, amb 
el Cor de Cambra Francesc Valls (Acte emès per Ràdio Estel); 18.30 h, Via crucis per l’avinguda de la Catedral, 
amb el Cos de Portants del Sant Crist.

Dia 26, Dissabte Sant

10 h, Ofici de Lectura i Laudes; 22 h, Vetlla Pasqual, amb el Cor de Cambra Francesc Valls. (El temple s’obrirà a 
les 21.30 h).

Dia 27, Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor

10.45 h, Laudes a l’Església de Sant Sever (c/ Sant Sever, 11); 11.30 h, a la Catedral, Eucaristia i benedicció Pa -
pal (Acte emès per Ràdio Estel).

Setmana Santa 
a la Catedral de Barcelona
Del 20 al 27 de març

LLIBRES



L’Escola Social de l’Hospitalet, al nord 
de la ciutat, és un projecte de Càritas 
Diocesana de Barcelona que té com a 
àmbit d’actuació l’arxiprestat Torras sa-
Collblanc. Abraça els barris de l’Hos -
pitalet de Pubilla Cases, la Torrassa, 
Can Serra, Collblanc i Florida-Les Pla-
nes; els de Can Vidalet d’Esplugues 
de Llobregat i una part de les Corts, de 
Barcelona. 
  És un espai de trobada on qui traves -
sa dificultats troba sempre algú que 
l’escolta. A l’Escola Social tothom és 
acollit. Aquest centre, en funcionament 
des de fa 40 anys, sempre ha estat un 

punt de trobada per a les persones 
que han necessitat ajuda: immigrants 
de molts punts d’Espanya als anys 60 
i 70, i ara de perfils molt heterogenis. 
Perquè la crisi ens ha tocat a tots i a 
totes. 
  A l’Escola Social, s’ofereix formació 
en llengua catalana i castellana, en 
cuina, en l’àmbit de la cura de la gent 
gran, en electricitat, en el sector de la 
neteja (auxiliar), en tall i confecció, i en 
competències laborals i manualitats. 
També hi ha un espai perquè els in-
fants s’hi estiguin mentre els pares i 
les mares fan aquests cursos.

REPORTATGE

Projecte d’una Càritas parroquial
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Acte
Festivitat de Sant Josep Oriol. Dia 23 març (12 h), missa a la Capella de la se-
va casa natal (c/ Mare de Déu del Pilar, 4). Presidirà el P. caputxí Josep Herrera.

Breu
Exercicis espirituals dels seminaristes menors de Catalunya. Els seminaris tes 
menors de les diòcesis de Barcelona, Solsona, Tarragona i Terrassa, amb els 
seus respectius formadors, es van aplegar al Monestir de Montserrat del 19 al 
21 de febrer per fer els exercicis espirituals anuals, que en aquesta ocasió van 
ser predicats per Mn. Francisco García Baca, del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 

Pelegrinatges
Pelegrinatges a Lourdes. I) Dies 16, 
17 i 18 d’abril. II) Dies 14, 15 i 16 de 
maig. Organitzats per les «Misioneras 
Cruzadas de la Igle sia». Informació i 
inscripcions: t. 933 149 011.

26è pelegrinatge a Fàtima i Aljustrel, 
poble natal dels nens vidents. Orga-
nitzat per l’Apostolat Mundial de Fàti-
ma, del 19 al 24 de maig. Informació 

i inscrip cions: Apostolat Mundial de 
Fàtima de Manresa, t. 938 725 548 - 
938 729 294 (de 16 a 17 h i de 21 a 
22 h).

Pelegrinatge a Lourdes. Dies 11, 12 
i 13 de juny, organitzat pel Santuari i 
Associació St. Josep de la Muntanya. 
Info i inscripcions: t. 609 775 989, a/e: 
santjosepdelamuntanya@yahoo.es 

Ruta franciscana. Del 28 de juliol al 
7 d’agost. Es visitaran les ciutats ita-
lianes de Roma, Fontecolombo, Grec-
cio, Spoletto, Assís, Laverna, Gubbio, 
Siena, Florència, Pàdua, Venècia i Mi-
là. Per a més informació i inscripcions 
contacteu amb la Comissaria de Ter-
ra Santa dels franciscans (c/ Santa ló 
80, Barcelona, telèfon/fax 932 022 
757).

Peregrinación al Santuario de Ntra. 
Sra. de Guadalupe de México. Del 6 al 
13 de octubre, organizada por las Her-
manas de Jesús Paciente (c/ Gran de 
Gracia, 177). Info: t. 932 171 393 i 605 
016 565 (Hna. Belén). Todos los domin-
gos celebración de la euca-
ristía a las 12.30 h abier-
ta a todos, especialmente 
a los latinoamericanos. 

AGENDA� ACTUALITAT

La Passió d’Esparreguera, 
l’emoció d’una història 
universal
Fins l’1 de maig podeu veure la representació de La Passió, un espectacle tea-
tral que transmet l’essència d’una història universal, al Teatre de La Passió d’Es-
parreguera. Enguany s’ha establert una aliança entre Mans Unides i La Pas sió 
d’Esparre guera per lluitar contra la pobresa. Tota la informació la podeu trobar a: 
www.lapassio.net i al t. 647 407 066 (Francesc).



20 de març de 2016  full dominical Pàg. 9església arxidiocesana de barcelona

Lectura del libro de Isaías (Is 50,4-7)

El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; para sa-
ber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana 
me espabila el oído, para que escuche como los discípu los. 
El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. 
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a 
los que mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultra-
jes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía 
los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sa-
biendo que no quedaría defraudado.

Salmo responsorial (21)

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Al verme, se burlan de mí, / hacen visajes, menean la cabe-
za: / «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; / que lo libre 
si tanto lo quiere.» R.

Me acorrala una jauría de mastines, / me cerca una banda 
de malhechores; / me taladran las manos y los pies, pue-
do contar mis huesos. R.

Se reparten mi ropa, / echan a suerte mi túnica. / Pero tú, 
Señor, no te quedes lejos; / fuerza mía, ven corriendo a ayu-
darme. R.

Contaré tu fama a mis hermanos, / en medio de la asam-
blea te alabaré. / «Los que teméis al Señor, alabadlo; / li-
naje de Jacob, glorificadlo; / temedlo, linaje de Israel.» R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Flp 2,6-11)

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávida-
mente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mis -
mo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a 
los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presen-
cia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muer-
te, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo 
y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que 
al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la 
tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre.

  Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 
(Lc 22,14-23,56)

(Fragmento final)

Y cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucifi-
caron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro 
a la izquierda. Jesús decía: † «Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen». C. Hicieron lotes con sus ropas y los 
echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magis-
trados le hacían muecas diciendo: S. «A otros ha salva do; 
que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Ele -
gido». C. Se burlaban de él también los soldados, que se 
acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: S. «Si eres tú el rey 
de los judíos, sálvate a ti mismo». C. Había también por en-
cima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos.» 

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba dicien-
do: S. «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a noso-
tros». C. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le de-
cía: S. «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma 
condena? Nosotros, en verdad, los estamos justamente, 
porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en cam-
bio, este no ha hecho nada malo». C. Y decía: S. «Jesús, 
acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino». C. Jesús le di-
jo: † «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso.» 

C. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas so-
bre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció 
el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, cla-
mando con voz potente, dijo: † «Padre, a tus manos enco-
miendo mi espíritu.» C. Y, dicho esto, expiró. (Todos se arro-
dillan y se hace una pausa)

El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: 
S. «Realmente, este hombre era justo.» C. Toda la muche-
dumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las 
cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pe-
cho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían segui-
do desde Galilea se mantenían a distancia, viendo todo esto. 

Había un hombre, llamado José, que era miembro del 
Sanedrín, hombre bueno y justo (este no había dado su 
asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos); 
era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba 
el Reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de 
Jesús. Y, bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó 
en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido 
puesto todavía. Era el día de la Preparación y estaba para 
empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompaña do 
desde Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro y cómo ha-
bía sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas 
y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto.

DIUMENGE�DE�RAMS�O�DE�LA�PASSIÓ�DEL�SENYOR

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 50,4-7)

El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè, 
amb la paraula, sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un 
altre, em desvetlla l’orella, perquè escolti com un deixeble. 
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’arrencaven la barba; no he amagat la 
cara davant d’ofenses i escopinades. El Senyor Déu m’aju-
da: per això no em dono per vençut; per això paro com una 
roca la cara i sé que no quedaré avergonyit.

Salm responsorial (21)

R. Déu meu, Déu meu, ¿per què m’heu abandonat?

Tots els qui em veuen es riuen de mi, / amb els llavis i amb 
el cap prenen aires de mofa: / «S’ha adreçat al Senyor, 
que l’alliberi, doncs; / que el salvi, si tant se l’estima.» R.

M’envolta una munió de gossos, / em rodeja un estol de 
malfactors, / m’han lligat les mans i els peus, / puc comp-
tar tots els meus ossos. R.

Es reparteixen entre ells els meus vestits, / es juguen als 
daus la meva roba. / Almenys vós, Senyor, no us allunyeu; / 
força meva, cuiteu a defensar-me. R.

Anunciaré als meus germans el vostre nom, / us lloaré en-
mig del poble reunit. / Fidels del Senyor, lloeu-lo, / fills de 
Jacob, glorifiqueu-lo, / reverencieu-lo, fills d’Israel. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips 
(Fl 2,6-11)

Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar 
gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer 
no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet 
semblant als homes i començant de captenir-se com un 
home qualsevol, s’abaixà i es féu obedient fins a accep-
tar la mort i una mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li 
ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, 
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el 
genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Je-
sucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

  Passió de Nostre Senyor Jesucrist segons sant Lluc 
(Lc 22,14-23,56)

(Fragment final) 

Quan arribaren a l’indret anomenat Gólgota, el crucificaren 
juntament amb els criminals, un a la dreta i l’altre a l’esquer-
ra. Jesús deia: †. «Pare, perdoneu-los, que no saben el 
que fan». C. Es repartiren els seus vestits i se’ls jugaren 
als daus. La gent s’ho estava mirant. Les autoritats deien 
rient-se’n: S. «Ell, que en salvava d’altres, que se salvi ell 
mateix, si és el Messies de Déu, l’Elegit». C. Els soldats 
també se’n burlaven: tot oferint-li vinagre, li deien: S. «Si 
ets el rei dels jueus, salva’t tu mateix». C. Sobre d’ell hi ha -
via un rètol que deia: «El rei dels jueus.»

C. Un dels criminals penjats a la creu, també li deia insul-
tant-lo: S. «¿No ets el Messies? Salva’t a tu mateix i a nos-
altres». C. Però l’altre, renyant-lo, li respongué: S. «¿Tu que 
estàs sofrint la mateixa pena tampoc no tens temor de Déu? 
I nosaltres ens ho mereixíem, perquè estem sofrint el càstig 
que ens correspon pel que hem fet, però aquest no ha fet 
res de mal». C. I deia: S. «Jesús, recordeu-vos de mi, quan 
arribeu al vostre Regne». C. Jesús li respongué. †. «T’ho dic 
amb tota veritat: Avui seràs amb mi al paradís.»

C. Ja era cap al migdia quan s’estengué per tota la ter-
ra una foscor fins a mitja tarda: el sol s’havia eclipsat. La 
cortina que tancava el santuari s’esquinçà per la meitat, i 
Jesús cridà amb tota la força: †. «Pare, confio el meu alè a 
les vostres mans». C. I havent dit això, expirà. (Aquí tothom 
s’agenolla i fa una pausa.)

El centurió, després de veure el que havia passat, en do-
nava glòria a Déu i deia: S. «És veritat: aquest home era in-
nocent». C. I tota la gent que era present en aquell espec-
tacle després de contemplar tot el que havia passat se’n 
tornava donant-se cops al pit. Tots els seus coneguts i les 
dones que l’havien seguit des de Galilea es mantenien a 
distància mirant-s’ho.

Hi havia un home que es deia Josep, membre del sanedrí, 
home noble i bo, natural d’Arimatea, població dels jueus, 
que esperava el Regne de Déu, i no estava d’acord amb tot 
allò que el sanedrí havia decidit i havia fet. Aquest home 
anà a trobar Pilat per demanar-li el cos de Jesús; el descla-
và, l’amortallà amb un llençol i el posà en un sepulcre tallat 
a la roca, on encara no havia estat posat ningú. Era el diven-
dres quan ja començava el capvespre del dissabte. Les do-
nes que havien vingut amb Jesús des de Galilea, seguiren 
fins allà, veieren el sepulcre i com havia estat enterrat el seu 
cos, i se n’anaren a comprar perfums i ungüents. I durant 
el dissabte guardaren el repòs que la llei prescrivia.

El relat de la passió i la mort de Jesús segons Lluc 
no sembla que pugui tenir cap altra font literària 
que la narració de Marc. L’altra font de Lluc i Mateu 
no té fragments narratius ni tampoc el relat de la 
passió. Precisament per això resulta encara més 
sorprenent el contrast entre Lluc i Marc en aquests 
fragments, que mostren de forma colpidora la ins-
piració i la creativitat de Lluc en front del relat de la 
passió de Marc, tan auster i tan dur. Allà on Marc 
presenta un Jesús humiliat, violentat, sol i silent, 
Lluc ens posa al davant un Jesús amatent a tot-
hom amb un desplegament notable de la seva 
capacitat d’estar a prop de tothom. Sobretot dels 
qui pateixen, dels afeixugats i dels allunyats.
  Notem alguns dels contrastos amb Marc. Cal fi-
xar-se com Jesús, en l’escena de l’hort de les oli-
veres, en el moment de l’empresonament encara 
exhorta Judes a la conversió: «Judes, amb un bes 
lliures el fill de l’home?» També convé remarcar la 
compassió de Jesús amb el servent ferit: «Li tocà 
l’orella i el curà». Més endavant, en el mateix mo-
ment de les negacions, «el Senyor es girà i mirà 
Pere»...; precisament per això Pere «va plorar amar-
gament». A les dones de Jerusalem que el planyen, 
els diu: «No ploreu per mi, ploreu per vosaltres i 
pels vostres fills...» Ja en la creu, Jesús prega pels 
qui l’estan crucificant: «Pare, perdona’ls, que no sa-
ben el que fan». Al lladre crucificat amb ell que li de-
mana un record en el seu regne, li diu: «Avui seràs 
amb mi al paradís». Finalment, Jesús mor confiada-
ment en mans del Pare: «Pare, confio el meu alè a 
les teves mans». Tots aquests gestos són només 
en Lluc.
  Per tant, als pocs textos de Marc en què Jesús 
diu una paraula (en l’empresonament, en la com-
pareixença davant del gran sacerdot, davant Pilat i 
en el moment de morir), Lluc ha afegit les paraules 
i els gestos d’exhortació, de pregària i de perdó que 
hem anotat. La passió de Jesús segons Lluc és una 
exhortació que porta tothom a la conversió: «I to-
ta la gent que era present en aquell espectacle, des -
prés de contemplar tot el que havia passat, se’n tor -
nava donant-se cops al pit» (Lc 23,48: es convertia).

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

La passió de 
l’evangeli de Lluc: 
una crida 
a la conversió
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el miedo, la comodidad, el qué di-
rán, los respetos humanos? Os in-
vito, queridos lectores, a que estas 
preguntas nos las hagamos a noso-
tros mismos mirando nuestro pro-
pio corazón. Hoy, como hace dos mil 
años, somos capaces de las mis-
mas grandezas y las mismas mise-
rias de aquellos que se volcaron en 
el recibimiento a Jesús. Le siguieron 
en masa, muchos, pero en realidad 
fueron muy pocos los que llegaron 
hasta el final. Hoy somos más de 
mil cien millones de hombres y mu-
jeres, de todo el mundo, los seguido-
res de Jesús. ¿Seguidores? Aquella 
entrada triunfal pide hoy, igual que 
entonces, coherencia, perseveran-
cia, fidelidad, continuidad. Nuestro 
seguimiento de Jesús no puede ser 
un sentimiento fugaz que se apaga 
a la más mínima contrariedad. La 
piedra de toque del seguimiento de 
Jesús, no lo olvidemos, es el amor, 
y el amor pasa por la cruz. Sin cruz 
no hay redención, no hay salvación.

Deseo de todo corazón que viva-
mos la Semana Santa en toda su 
profundidad. Que desde hoy hasta 
el Domingo de Pascua hagamos un 
esfuerzo por penetrar en el mayor 
misterio de los que celebra la Igle-
sia. Recemos, meditemos, participe-
mos en las celebraciones litúrgicas, 
en las procesiones… con un cora-
zón ensanchado, acogiendo con res-
peto a Cristo, Nuestro Salvador, que 
ha entregado su vida por amor, por 
amor hacia cada uno de nosotros, 
hacia ti y hacia mí. 

Recibamos en nuestro corazón a 
ese Jesús que viene lleno de humil-
dad montado en un borriquillo. Di-
gámosle que estamos dispuestos a 
acompañarlo hasta el final, sacando 
adelante todas nuestras obligaciones 
para con Dios, para con la familia y 
para con toda la sociedad. Vivamos 
una Semana Santa —y siempre— 
con tal categoría que los demás, ami-
gos, compañeros de trabajo y familia-
res, al vernos, no tengan más remedio 
que afirmar con alegría: «Este es un 
cristiano, un verdadero seguidor de 
Jesucristo.» 

Con mi afecto y bendición.

Iniciamos hoy, queridos lectores del 
Full Dominical, la semana que des-
de tiempo inmemorial el pueblo cris-
tiano llama santa. Y la llama así por 
muchas razones, pero básicamen-
te porque toda ella está abocada al 
domingo de Resurrección, al domin-
go de Pascua, que encierra el fun-
damento de nuestra fe. De manera 
muy gráfica, san Pablo lo razonó ba-
jo la inspiración del Espíritu Santo: 
«Cristo ha resucitado, y se ha apa-
recido a Simón y a los demás. Final-
mente, se me ha aparecido a mí. Si 
Cristo no hubiera resucitado, nues-
tra fe carecería de sentido, estaría 
vacía, y seguiríamos con nuestros 
pecados.»

La fiesta central de todo el calen-
dario cristiano es la Resurrección 
de Jesucristo. 

Y todos los acontecimientos que 
rememoramos, que volvemos a ha-
cer presentes y que celebramos en 
los días de la Semana Santa, es-
tán abocados al gran misterio pas-
cual.

Hoy es el domingo de Ramos, y 
la Iglesia recuerda, revive y celebra 
la entrada triunfal de Jesús en Jeru-
salén. En torno a Jesús, que ha sa-
lido muy de mañana de Betania, se 
ha congregado una abigarrada mul-
titud. Entre todos, discípulos, curio-
sos, testigos de sus milagros, for-
man un verdadero cortejo en torno 
a Jesús, que cabalga en un sencillo 
borriquillo. Extienden sus mantos en 
el suelo a modo de tapiz, esparcen y 
agitan ramas a lo largo del trayecto 
y, sobre todo, cantan y gritan, lleva-
dos de un repentino entusiasmo. Y Je -
sús acepta el homenaje. Un homena -
je sencillo, como es sencillo el pobre 
animal sobre el que monta. Muchos 
siglos antes se había profetizado que 
el Mesías entraría en Jerusalén mon-
tado sobre un borriquillo.

Jesús quiere entrar hoy triunfante 
en Jerusalén. Pocos días más tarde, 
será en esa ciudad donde será cla-
vado en una cruz. Siempre me han 
llamado la atención las voces de 
los que aclamaban al Señor en esa 

entrada triunfal: «Hosanna —grita-
ban—, bendito el Rey que viene en 
el nombre del Señor». Estas pala-
bras traen a mi recuerdo otras escri-
tas por san Juan en el prólogo de su 
Evangelio y que leemos en Navidad: 
«Vino a los suyos, y los suyos no lo 
recibieron». Hoy viene a los suyos 
de nuevo, y tampoco lo van a recibir, 
tampoco lo van a aceptar, tampoco 
lo van a seguir, pese al fervor entu-
siasta que ha contagiado al cortejo. 
Hoy sabemos muy bien que aquella 
entrada triunfal fue para la mayoría 
algo efímero. De hecho, los que chi-
llan a voz en cuello «¡hosanna!», se-
rán prácticamente los mismos que 
el Viernes Santo habrán transforma-
do ese grito en un enfurecido «¡cruci-
fícale!» «¡Qué diferentes voces eran 
—comenta san Bernardo en un ser-
món pronunciado en un domingo de 
Ramos— y qué diferentes los ramos 
y la cruz, las flores y las espinas!»

¿Qué ha podido suceder para 
semejante cambio? ¿Por qué tan-
ta falta de coherencia? ¿Ha sido 
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« Bendito el que viene 
en el nombre del Señor»
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