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Unió transformadora
En setmanes anteriors us he parlat 
del gran do i misteri de l’Eucaristia. Us 
deia que tendeix a unir-nos profunda-
ment amb Déu. I us parlava d’aques-
tes estances o graons pels quals ar-
ribem a aquesta comunió profunda, 
donant-li aquests qualificatius: Déu en 
nosaltres i nosaltres en Déu; incor po-
rats a Crist. Avui poso aquest títol sug -
geridor a aquest breu escrit: Unió trans-
formadora.

«Quan combreguem el Cos del nos-
tre Salvador i bevem la seva preciosís-
sima Sang, tenim la vida en nosaltres 
perquè som u en Ell, vivim en Ell i som 
posseïts per Ell» (In Lc, 909c), diu sant 
Ciril d’Alexandria. No podia expressar- 
se millor què és l’Eucaristia i el que rea-
litza en nosaltres. 

Però aquesta unió que es realitza en-
tre qui combrega dignament i Crist va 
més enllà d’una simple incorporació; 
es tracta més aviat d’una unió trans for -
madora que ens fa ser el mateix Crist. 
Aquell qui combrega pot dir amb sant 
Pau: «És Crist qui viu en mi» (Gal 2,20).

Així ho expressa, també, el Concili 
Vaticà II: «La participació del cos i la 
sang de Crist no fa altra cosa sinó que 
passem a ser allò que rebem» (LG 26). 
En l’Eucaristia rebem el mateix Crist, la 
seva persona, i no simplement alguna 
cosa d’Ell. Hi ha unió d’ànima amb àni-
ma, de cos amb cos i de sang amb 
sang, segons expressió de la mística 
oriental. No som ni absorbits ni envaïts, 

no hauria pogut abraçar-nos a tots. Pe -
rò Crist, Déu i home veritable, es va fer 
Eucaristia per nosaltres i a través d’Ell 
ens convertim en eucaristia vivent 
pels nostres germans, els homes (Cf. 
Rm 12,1-3).

«Quan Crist es vessa en les nostres 
ànimes i es fon en nosaltres, en aquell 
moment som transformats, som assi-

milats a Ell, com una gota petita d’ai-
gua queda assimilada dins l’oceà» (Ni-
colau Cabasiles en La vie en Christ, 
p. 108).

D’aquesta manera, l’Eucaristia ens 
introdueix en Déu, en la seva intimitat. 
Sent posseïts per Ell ja no ens perta-
nyem, vivim una vida nova que ens em-
peny a «perdre la vida i a menystenir- 
la» (Mc 8,35). D’aquesta forma s’ha 
acabat l’home vell i sorgeix una nova 
vida, un home nou «que es va reno-
vant, transformant, fins que s’assoleix 
un coneixement perfecte, segons la 
imatge del seu creador» (Col 3,10). És 
la unió transformadora.

Així ho expressa santa Teresa de l’In -
fant Jesús recordant la primera comu-
nió: «Aquell dia, no es tractava d’una mi-
rada sinó d’una fusió. Ja no érem dos; 
Teresa havia desaparegut, com la pe-
tita gota d’aigua que es perd en la im -
mensitat de l’oceà. Jesús restava sol, 
Ell era el Mestre, el Rei» (Manuscritos 
autobiográficos A, 35 r.o). Percebia d’u-
na manera molt senzilla, però molt au-
tèntica, l’alegria exacta i profunda que 
pot assaborir una ànima quan partici-
pa, a través de l’Eucaristia, del miste-
ri sorprenent, extraordinari, d’aquesta 
unió transformadora. 

A propòsit del culte eucarístic, ben-
volguts germans, m’agradaria animar- 
vos a participar en les 40 hores d’ado-
ració i pregària durant el temps pasqual 
i fins la solemnitat del Corpus Christi. 
Es tracta d’una iniciativa encomiable 
que un any més promouen des del grup 
d’Adoració Nocturna Femenina. 

Que Déu us beneeixi a tots.

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

sinó transformats en la unitat i podem 
dir amb l’apòstol: «Per a mi la vida és 
Crist» (Flp 1,21). Allò carnal és espiri-
tualitzat per l’Esperit. Allò humà és vi -
vificat pel Fill encarnat. Realment, «Déu 
s’ha fet home per a fer de l’home Déu» 
(Sant Ireneu). Si Crist hagués estat no-
més Déu no s’hauria pogut unir a nos -
altres. Si tan sols hagués estat home 

El passat 14 de març van ser admesos a ordes els seminaristes 
Pere Alavedra, Alberto Moreno-Palancas, Mario Pardo i Josep Ro-
ca, a la capella del Seminari Conciliar, en una celebració presidi-
da per Mons. Joan Josep Omella, acompanyats dels formadors 
del Seminari i d’altres preveres i diaques vinculats als semina-
ris tes i a les parròquies, grups i moviments on fan la seva tasca 
pastoral. 
  L’arquebisbe Joan Josep va beneir els quatre seminaristes ad-
mesos i els va animar a ser en el futur «sacerdots portadors de 
la misericòrdia».

ACTUALITAT

Admissió a ordes
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La alegría: el gran 
secreto cristiano

—Georges Bernanos, novelista ca-
tólico francés, afirmó contra quienes 
atacaban a la Iglesia: «La Iglesia dis-
pone de un depósito de alegría para 
devolver la alegría a los que viven en 
el dolor. Lo que ustedes han dicho y 
hecho contra la Iglesia lo han dicho 
y hecho en contra de la alegría, que 
puede ayudar a personas crucificadas 
y sufrientes de todo el mundo.»

—Paul Claudel dijo después de su 
conversión: «Lo hice porque comprobé 
que las personas que creían, que tenían 
fe, eran más alegres y felices.»

—«El gigantesco secreto del cris-
tianismo es la alegría», repetía el inte-
lectual inglés Chesterton, convertido al 
catolicismo.

—El ángel dijo a los pastores de Be -
lén: «No temáis, pues os anuncio una 
gran alegría, que lo será para todo el 
pueblo». Los tres años de vida pública 
de Jesús son una fiesta continua. «Je-
sús pasó haciendo el bien», dice san 
Pedro. ¡Cuánta fiesta y alegría a su 
alrededor! Los leprosos son curados, 
los ciegos ven, los muertos resucitan. 
Todo era en beneficio de quienes pa-
decían y una invitación a la alegría, al 
gozo, a la fiesta, al agradecimiento.

—Hoy, después de veinte siglos, son 
millones los que aman a Jesús, siguen 
sus enseñanzas y reciben su consuelo 
y su fuerza.

—«¿Dónde diantre escondéis vues-
tra alegría?», pregunta Bernanos.

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

  

ENTREVISTA

SALVADOR PIÉ-NINOT

El Dr. Salvador Pié sempre ha tingut una 
especial cura de l’activitat pastoral, en 
el món de l’apostolat laïcal i en els movi-
ments universitaris. És patró de la URL 
des de la seva fundació i president del 
patronat de la Fundació Blanquerna. Pro-
fessor emèrit de la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma i de la Facultat de 
Teologia de Catalunya, ha col·laborat 
com a expert en el Sínode dels Bisbes 
sobre la fe i en el de 2008 sobre el tema 
de «La Paraula de Déu en la vida i en la 
missió de l’Església». Ha estat nomenat 
pel papa Francesc missioner de la Mise-
ricòrdia per a l’Arquebisbat de Barcelona. 
També és rector de la basílica de Santa 
Maria del Mar des de 2013.

En què consisteix la seva tasca com a 
missioner de la Misericòrdia?
La crida a la qual em sento invitat és a 
proposar reflexions entorn de les obres 
de Misericòrdia sobre les quals he escrit 
un subsidi oficial d’aquest Any Jubilar (en 
català editat pel CPL, en castellà per la 
BAC).

Quins consells pot donar perquè visquem 
més intensament aquest Any Jubilar?
Els missioners de la Misericòrdia, diu el 
papa Francesc, «seran sacerdots, com a 
signe viu de com el Pare acull particular-
ment amb el sagrament de la Penitència» 
(n. 18). A més, és tot el Poble de Déu 
que és invitat a fer durant aquest Any Ju -
bilar «més fort i eficaç el testimoniatge 
dels creients» (n. 3), esdevenint testimo-
nis de la Misericòrdia.

A més del model ritual habitual, el papa 
Francesc proposa un model testimonial 
per a la celebració d’aquest Any de la 
Misericòrdia...
El papa Francesc proposa un nou model 
testimonial per celebrar el Jubileu: «Cada 
cop que es viu de forma concreta una o 
més de les obres de Misericòrdia s’ob-
té la indulgència jubilar». Aquesta indul-
gència jubilar significa que l’amor benvo-
lent de Déu se’ns comunica de forma 
nova i joiosa quan realitzem obres de Mi-
sericòrdia!

Ramon Ollé Ribalta 

Missioner de 
la Misericòrdia

És freqüent que els nois i les noies que 
en l’adolescència i primera joventut es 
consideren i viuen com a cristians re-
fredin la seva vida de fe en esdevenir 
adults, distanciant-se de la participació 
en els sagraments, deixant o reduint la 
pregària, abandonant grups eclesials 
on eren membres actius... No han per-
dut pas la fe, però aquesta s’ha afe-
blit, resta com somorta. Aquests joves 
lamenten la seva situació i ho atribuei-
xen a la manca de temps, sobrecàr-
rega laboral, familiar, etcètera. Tanma-
teix... 
  Un home encara jove, entorn els qua-
ranta anys, casat i amb fills, em deia 
que havia nascut i crescut en una fa-
mília cristiana i que, en l’adolescència, 
havia participat en activitats de grups 
de joves cristians, assistit a recessos... 
Sempre s’ha considerat creient, però 
reconeix que la darrera dècada s’ha afe-
blit la seva vida espiritual. En l’explica-
ció no es defensa ni s’excusa. «Aniré a 
trobar el meu Pare» (Lc 15,18). Reco-
neix la seva culpa: «Sé que he estat in-
fidel a l’amor de Déu; la meva respos-
ta s’ha anat fent tèbia, m’he allunyat de 
l’amor del Pare i dels ensenyaments 
de Jesús. Sabia, alhora, que havia de 
tornar a Ell perquè, encara que lluny 

Sempre us 
he enyorat

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

d’una vida espiritual ferma i continua-
da i d’una pràctica religiosa coherent, 
jo sentia la presència de Déu en la me-
va vida. Havia tocat fons. Necessitava 
tornar-hi. Em van parlar d’una pregària 
diària online i vaig entrar-hi un dia i un 
altre. M’ajudà i va esdevenir necessà-
ria. Cada dia una estona per al Senyor. 
En recuperava la proximitat. Ell mai no 
havia marxat. Seguia al lloc de sempre. 
Jo havia de retornar-hi. Un mes després 
em vaig confessar: «Pare, em sap greu 
la meva deixadesa, la meva infidelitat, 
vull tornar a vós». «Pare, he pecat con-
tra el cel i contra tu» (Lc 15,18). He vol-
gut tornar a Déu no pas per por, sinó 
per amor. El sento una altra vegada 
molt a prop meu, com sé que Ell sem-
pre ha estat. Ara, però, a més, em sento 
molt a prop d’Ell». «Aquest fill meu [...] 
ha tornat a la vida» (Lc 15,24).
  Déu passa i torna a passar esperant 
el moment que el convidarem a atu-
rar-se i li direm: «Pare, em sap greu ha-
ver-me allunyat, em sap greu haver-vos 
ofès. Sempre us he enyorat. Vull recu-
perar el nostre diàleg, la vostra presèn-
cia en la meva vida». Convé demanar 
perdó i, recuperada la criatura neta i 
lliure, sentint-se pecador perdonat, tor-
nar a començar.

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
4.  Dilluns (lit. hores: 2a setm.) 
[Is 7,10-14;8,10 / Sl 39 / He 10, 
4-10 / Lc 1,26-38]. Celebració 
litúrgica de l’Anunciació del Se -
nyor. Sant Plató, abat; sant Benet 
de Palerm, rel. franciscà.

5.  Dimarts [Ac 4,32-37 / Sl 
92 / Jn 3,7-15]. Sant Vicenç (o 
Vicent) Ferrer (1350-1419), prev. 
dominicà, de València (on se ce-
lebra el dilluns de la segona set-
mana de Pasqua). Santa Emília, 
vg. i mr.; santa Maria-Crescència 
Höss, vg. franciscana.

6.  Dimecres [Ac 5,17-26 / Sl 
33 / Jn 3,16-21]. Sant Marcel ·lí, 
mr.; sant Sixt I, papa (romà, 115- 
125) i mr.; sant Guillem, abat.

7.  Dijous [Ac 5,27-33 / Sl 33 / 
Jn 3,31-36]. Sant Joan Bta. de 
La Salle (Reims 1651 - Rouen 
1719), prev., fund. Gns. Escoles 
Cristianes (FSC). Sant Epifani, 
bisbe; sant Germà, monjo.

8.  Divendres [Ac 5,34-42 / Sl 
26 /Jn 6,1-15]. Sant Joan d’Or-
ganyà, monjo premonstratès; 
santa Macària, verge.

9.  Dissabte [Ac 6,1-7 / Sl 32 / 
Jn 6,16-21]. Santa Maria de Cleo -
fàs, parenta de la Verge Maria; 
sant Marcel, bisbe.

10.  † Diumenge vinent, III de 
Pasqua (lit. hores: 3a setm.) [Ac 
5,27b-32.40b-41 / Sl 29 / Ap 5, 11- 
14 / Jn 21,1-19 (o bé: 21,1-14)]. 
Sant Ezequiel, pro-
feta (s. VI aC); sant 
Dimes, el bon lla-
dre; sant Terenci, 
mr.
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XXIII Trobada d’escolans Remodelació de la 
Biblioteca Episcopal

L’arquebisbe elogia el clergat de Barcelona

Emmarcat en l’Any Sant de la Miseri-
còrdia, el proper dissabte 9 d’abril se 
celebrarà la XXIII Trobada amb tots 
els escolans de l’arxidiòcesi de Bar-
ce lona, al Seminari Conciliar (c/ Dipu -
tació 231), de 10.30 a 15 h, on tam-
bé hi par ticiparà Mons. Joan Josep 
Omella.
  El lema d’enguany és «Cridats a com-
partir la Misericòrdia de Déu» i serà en-
torn d’aquest eix que es desenvolupa-

ran les activitats previstes. Hi són con-
vidats tots els escolans i escolanes, 
i també s’hi poden afegir altres nois i 
noies d’entre 8 i 15 anys que estiguin 
vinculats a una parròquia o a un centre 
eclesial. 
  Podeu fer les inscripcions (abans 
del dia 7), al telèfon 934 541 600, o al 
c/e: seminarimenor@arqbcn.cat. Per a 
més informació: www.seminarimenor-
bcn.cat

ACTUALITAT

El 16 de març es van inaugurar les 
obres de remodelació del dipòsit de 
llibres de la Biblioteca Pública Episco-
pal del Seminari de Barcelona (BPEB). 
Aquesta biblioteca és la més antiga 
de Barcelona i està al servei de totes 
les institucions culturals que tenen la 

«Les trobades als arxiprestats deixen percebre que 
tenim un bon clergat», va dir l’arquebisbe de Barcelona, 
Mons. Joan Josep Omella, en l’homilia de la Missa Cris-
mal celebrada el 22 de març, Dimarts Sant, a la cate-
dral. L’arquebisbe va concelebrar amb més de dos-cents 
cinquanta sacerdots i també van assistir a la cerimò-
nia vint-i-cinc diaques, els seminaristes i nombrosos 
fidels.
  En aquesta cerimònia també es recorda, cada any, 
els preveres i diaques que celebren el 50è i el 25è ani -
versari de la seva ordenació. Enguany són els que se-
gueixen: 

Noces d’or presbiterals (1966-2016)

Mn. Víctor Castany Felip
P. Agustí Castelló Castelló, CMF
P. Pere Codina Mas, CMF
P. Josep Lluís Ecay Donazar, SDB
Mn. Joan Masnou Cornet
Mn. Alfred Matas Pericé
P. Ramon Novell Carné, SchP
P. Lluís Recolons d’Arquer, SJ
P. Josep Sugrañes Moliné, SJ

Noces d’argent presbiterals (1991-2016)

Mn. Joan Costa Bou 
Mn. Manuel Martínez Maqueda 
Mn. Pere Montagut Piquet
Mn. Saturnino Rodríguez Rodríguez
Mn. Josep M. Turull Garriga
Mn. Josep M. Vendrell Madrid

seu al carrer Diputació 231 i de tots 
els lectors, perquè és una biblioteca 
pública. 
  En la foto, d’esquerra a dreta, Xa vier 
Trias, el cardenal Martínez Sistach, 
Mn. Josep M. Martí Bonet, Mn. Josep M. 
Turull i Mn. Armand Puig.
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Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dilluns 4, a les 11 h. Reunió del Consell 
Episcopal, amb Mons. Sebastià Talta-
vull i d’altres membres. Al Palau Epis-
copal.

Dimarts 5, a les 12 h. Visita a l’arxi-
prestat de Sarrià. A les 19 h, presenta-
ció del llibre de Francesc Riu Carta del 
Papa Francesc. Ecologia Integral, al Se -
minari Conciliar.

Dimecres 6, a les 8 h. Reunió ordinà-
ria de la Congregació dels bisbes, al 
Vaticà. A les 19 h, trobada amb el Col-
legi Diaconal de Barcelona, al Semina-
ri Conciliar.

Dijous 7, a les 12 h. Visita a l’arxiprestat 
de Sant Josep Oriol. A les 19 h, con-
firmacions al Col·legi Canigó, a l’esglé-
sia Montalegre.

Divendres 8, a les 19.30 h. Celebració 
de Vespres i eucaristia a la casa pro-
vincial de les Dominiques de la Presen-
tació.

Dissabte 9, a les 13 h. Celebració de 
l’eucaristia en la XXIII Trobada d’Es-
colans, al Seminari Conciliar. A les 
16.30 h, Eucaristia de la X Jornada de 
Mestres i Professors de Religió Catòli-
ca, al Seminari Conciliar.

Diumenge 10, a les 12 h. Confirma-
cions a la parròquia de l’Esperit Sant.

Actes i 
conferències
Jornada interdiocesana del SARCH 
(Servei d’Atenció Religiosa Catòlica 
a Hospitals). Dia 12 d’abril (10.30-
14 h), al Seminari Conciliar de Barce-
lona, organitzada per la delegació de 
Pastoral de la Salut. L’aportació a la 
jornada és de 15 E. Cal inscripció prè-
via (abans del 7 d’abril), al t. 933 171 
597, de 9 a 14.30 h.

«Compartir la missió»: activitats mis-
sioneres per a joves. Al nostre web po-
deu trobar informació i propostes mis-
sioneres i solidàries per a joves que 
vulguin tenir una experiència relaciona-
da amb les missions, entre les quals la 
XIII Trobada de Joves que tindrà lloc a 
El Escorial del 8 al 10 d’abril. Informa-
ció i contactes: http://ow.ly/Zl0t1

«La Efusión 2016». Dissabte 16 d’a-
bril (10-18 h), dimecres 20 d’abril (18-
19.30 h) i dissabte 30 d’abril (10-18 h), 
una proposta de la Comunitat de l’Em-
manuel. Tres dies per descobrir els fo-
naments de la fe, la lloança i la forma-

ció, per obrir el 
cor a l’acció de 
l’Esperit Sant. 
A la pquia. Sta. 
Eulàlia de Pro-
vençana (c/ 
Santa Eulàlia 
203, l’Hospita-
let de Llobre-
gat). Informació: 
t. 666 474 777. 

Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia 
(c/ del Sol, 8). Diumenge 10 d’abril (17 
h), projecció del DVD del Concert de 
Pasqua «Gala Verdi», escenes i àries 
d’òperes, solistes i orquestra de la Fil-
harmònica de Berlín, dir. Claudio Abba-
do. Aportació voluntària.

Església de Sant Gaietà - P. Teatins 
(c/ Consell de Cent 293 - E. Granados, 
6). Concerts benèfics d’abril: I) Dia 3 
(18 h), Coral Balmes i Coral Som. II) 
Dia 10 (17.30 h), concert de cant amb 
M. Àngels Miró i M. Teresa Monclús. 
III) Dia 15 (18 h), Banda de música de 
França, de l’escola de Tarnos i Salles. 
IV) Dia 21 (21 h), Canto general Au-
vergne i cor Signum. V) Dia 24 (18 h), 
Artemisia i Musicals’ Choir. Informa-
ció: t. 617 572 889. 

Cursos
«Camins vers Déu: guies espirituals 
del s. XXI». Del 16 d’abril al 22 de maig, 
l’ISCREB inicia aquest curs online. 
Aproximació a quatre grans mestres es-
pirituals que han forjat el referent d’es-
til de vida cristià al s. XXI: el P. Roger de 
Taizé, M. Delbrêl, T. de Chardin, E. Hille-
sum. Informació: secretaria@iscreb.
org, t. 934 541 963, www.iscreb.org

«Política i religió en els fonaments de 
la construcció europea». Del 6 al 27 
d’abril cicle de conferències. Dia 6: «De 
l’Imperi Carolingi al sacre Imperi Ro ma -
nogermànic», amb Antoni Riera Melis. 
Dia 13: «L’aportació catalana a les as-
semblees de pau i treva», amb Daniel 
Piñol Alabart. A la Facultat de Geo gra fia 
i Història de la UB (c/ Montalegre 6), 
a les 19 h. Informació: t. 934 880 888, 
www.fundaciojoanmaragall.org

Breus
Poveda. Diven-
dres 4 de març, 
al cinema Yel-
mo-Icària de 
Barcelona, es 
presentà l’estre-
na de la pel·lícu-
la Poveda, amb 
una nombrosa 
assistència d’a-
mics i simpatitzants de la Institució Te-
resiana. Va fer la presentació Mn. Peio 

Sánchez, director del departament de 
Cinema de la Delegació de Mitjans 
de Comunicació de l’Arquebisbat de 
Barcelona. La pel·lícula aprofundeix 
en l’humanisme i els valors educatius 
des de la figura de sant Pere Poveda, 
fun dador de la Institució Teresiana.

Editorial Balmes i Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat reediten el Ri-
tual d’Iniciació Cristiana d’Adults (RICA) 
per a les parròquies que tinguin adults 
per rebre els sagraments de la iniciació 
cristiana.

La BCI (Bíblia catalana, traducció in-
terconfessional) ja està disponible en 
una aplicació (app) que permet llegir, 
cercar i estudiar el text de la Parau la 
de Déu des dels nostres dispositius 
mòbils (smartphone i Android). Un cop 
descarregada, no cal connexió a Inter-
net. Per a més informació: http://www.
abcat.cat/la-biblia-en-catala-bci-sem-
pre-a-labast/

Llibres
Carta del papa 
Francesc adapta-
da als joves. El P. 
Francesc Riu, sa-
lesià, i un equip 
de col·laboradors 
han fet una feina 
molt interessant 
de cara als joves: 
han preparat el lli -

bre Carta del Papa Francesc: ecologia 
integral (Editorial Edebé, 184 pàgines, 
amb moltes fotografies). El pròleg és 
de l’arquebisbe de Barcelona, Joan 
Josep Omella, que escriu: «Aquesta 
publicació té una característica summa-
ment atractiva: es tracta d’una adap-
tació del contingut d’aquesta Carta del 
Papa Francesc —Laudato si’— per a 
un públic lector tan concret com el dels 
joves, sobretot dels qui heu acollit 
l’Evangeli de Jesús com a guia en el 
vostre camí. També s’adreça als edu-
cadors que dediqueu temps i il·lusió a 
les diverses tasques que conformen la 
pastoral juvenil, en particular als pro-
fessors i professores de religió.»

Juliana de Nor-
wich. Cuando 
la mística se 
hace teología. 
Tesi doctoral 
d’Adelaide Ba-
racco publica-
da per Editorial 
Eset (Vitòria 
2015). L’auto-
ra del llibre ens diu: «Juliana de Nor-
wich (1342-1416?) va ser una do-
na apassionada per Déu i al mateix 
temps en comunió profunda amb tots 
els iguals en Crist». El llibre té 376 pà-
gines i el podeu trobar a la Llibreria 
Cla ret.

AGENDA�

In memoriam

Mn. Josep M. Ballarín. El passat 18 
de març morí a Berga aquest sacerdot 
i escriptor de gran èxit a Catalunya. Com 
va dir el P. Abat de Montserrat: «Era un 
capellà molt emblemàtic i molt atípic; 
un home profundament enamorat de 
Déu, que ha viscut molt la pertinença a 
l’Església, i que s’ha sentit testimoni de 
Jesucrist». El P. Abat també va dir que 
era «un gran apassionat de la humani-
tat, que va valorar sempre la tradició 
humanista de les arrels cristianes d’Eu -
ropa, però sempre ben arrelat a Cata-
lunya».

Mn. Joan Ramon Cinca. Morí a Bagà, 
diòcesi de Solsona, el 16 de març, als 
87 anys i 57 de ministeri sacerdotal. 
Havia nascut a la Seu d’Urgell però era 
pre vere de la diòcesi de Barcelona. La 
missa en sufragi de la seva ànima es va 
celebrar a Bagà, el 18 de març, i la va 
presidir el bisbe auxiliar de Barcelona, 
Mons. Sebastià Taltavull. També hi as-
sistí l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. 
Joan-Enric Vives. El dia 19 de març, a 
la basílica de la Sagrada Família, es 
va celebrar una eucaristia que va pre -
sidir el rector de la parròquia, Mn. Lluís 
Bonet. Va ser un sacerdot obrer vincu-
 lat a l’espiritualitat del Predó del qual 
fou el representant a tota Espanya. Tam-
bé va ser consiliari diocesà d’ACO (Ac-
ció Catòlica Obrera).

Pelegrinatges
«Castell de llum». Excursió i pelegrinat-
ge a Astúries, visitant: Covadonga i els 
llacs, Oviedo, Gijón, Avilés, Ribadese-
lla... Del 8 al 13 d’agost. Celebració 
comunitària al santuari de la M. D. La 
Santina i visites a la catedral d’Oviedo 
i a diversos punts d’interès cultural, reli-
giós i paisatgístic. Places 
limitades. Info i reserves: 
castelldellum@gmail.com, 
t. 610 225 130 (Ignasi) i 
687 541 425 (Francesc).
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Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(Hch 5,12-16)

Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y 
prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mis-
mo espíritu en el pórtico de Salomón; los demás no se atre -
vían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; 
más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tan -
to de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor. 
La gente sacaba los enfermos a las plazas, y los ponía en 
catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra, por 
lo menos, cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gen -
te de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando a enfer-
mos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados.

Salmo responsorial (117)

R.  Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eter-
na su misericordia.

Diga la casa de Israel: / eterna es su misericordia. / 
Diga la casa de Aarón: / eterna es su misericordia. / Di-
gan los que temen al Señor: / eterna es su misericor-
dia. R.

La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la pie-
dra angular. / Es el Señor quien lo ha hecho, / ha sido un mi-
lagro patente. / Éste es el día que hizo el Señor: / sea nues-
tra alegría y nuestro gozo. R.

Señor, danos la salvación; / Señor, danos prosperidad. / 
Bendito el que viene en nombre del Señor, / os bendeci-
mos desde la casa del Señor. / El Señor es Dios, él nos 
ilumina. R.

Lectura del libro del Apocalipsis 
(Ap 1,9-11a.12-13.17-19)

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en 
el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado 
en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y 
del testimonio de Jesús.
  El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché de-
trás de mí una voz potente como de trompeta que decía: 
«Lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 
siete Iglesias». Me volví para ver la voz que hablaba conmi-
go, y, vuelto, vi siete candelabros de oro, y en medio de los 
candelabros como un Hijo de hombre, vestido de una túnica 
talar, y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo 
vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano dere-
cha sobre mí, diciéndome: «No temas; yo soy el Primero y 
el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo por 
los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del 
abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo: lo que es y lo 
que ha de suceder después de esto.»

  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 20,19-31)

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas 
por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les en-
señó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espí-
ritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les que-
dan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos.»
  Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con 
ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «He-
mos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el aguje-
ro de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»
  A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, 
se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a To-
más: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano 
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyen-
te». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le di-
jo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados los 
que crean sin haber visto.»
  Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido es-
critos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

DIUMENGE�II�DE�PASQUA�O�DE�LA�DIVINA�MISERICÒRDIA

Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 5,12-16)

Els apòstols obraven molts miracles i prodigis entre el po-
ble. Tots es reunien unànimement en el pòrtic de Salomó. 
Ningú dels altres no gosava anar amb ells, encara que el 
poble en feia grans elogis. Cada vegada se’ls afegien més 
homes i dones que es convertien a la fe en el Senyor. Fins 
pels carrers la gent treia els malalts i els deixava allà amb 
lliteres perquè, quan Pere arribava, almenys la seva om-
bra en toqués algun. També acudia molta gent de les po-
blacions veïnes de Jerusalem portant malalts i persones 
molestades per esperits malignes, i tots recobraven la 
salut.

Salm responsorial (117)

R.  Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura eternament el 
seu amor.

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eternament 
el seu amor. / Que respongui la casa d’Israel: / perdura 
eternament el seu amor. R.

Que respongui la casa d’Aharon: / perdura eternament el 
seu amor. / Que responguin els qui veneren el Senyor: / 
perdura eternament el seu amor. R.

La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona l’edi-
fici. / És el Senyor qui ho ha fet, / i els nostres ulls se’n me-
ravellen. / Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, / ale-
grem-nos i celebrem-lo. R.

Ah, Senyor, doneu-nos la victòria! / Ah, Senyor, feu que pros -
perem! / Beneït el qui ve en nom del Senyor. / Us beneïm 
des de la casa del Senyor. / El Senyor és Déu. Que ell ens 
il·lumini. R.

Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan 
(Ap 1,9-11a.12-13.17-19)

Jo Joan, germà vostre, que junt amb vosaltres comparteixo 
en Jesús les penes, la paciència i la reialesa, vaig ser de-
portat a l’illa de Patmos per haver predicat la paraula de 
Déu i haver donat testimoni de Jesús. El dia del Senyor l’Es-
perit s’apoderà de mi, i vaig sentir darrera meu un gran crit, 
com un toc de corn, que deia: «Escriu en uns fulls això que 
veus i envia-ho a les set comunitats». Vaig girar-me per veu-
re de qui venia la veu que em parlava, i vaig veure set lam-
padaris d’or, i enmig dels lampadaris algú que semblava 
un fill d’home, vestit amb una túnica llarga fins als peus i 
cenyit a l’alçada del pit amb un cenyidor d’or.
  En veure’l vaig caure com mort als seus peus. Ell posà 
sobre meu la mà dreta i em digué: «No tinguis por. Jo sóc el 
primer i el darrer. Sóc el qui viu: Jo que era mort, ara visc 
per sempre més i tinc les claus de la mort i del seu reialme. 
Escriu, doncs, tot el que vegis, la situació present i la que 
vindrà després.»

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 20,19-31)

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a 
casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús en-
trà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després 
els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegra-
ren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. 
Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosal-
tres». Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Es-
perit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els 
quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, que-
daran sense perdó.»
  Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no 
era allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Se-
nyor». Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels 
claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins 
el costat, no m’ho creuré pas».
  Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada 
i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús en-
trà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després 
digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta 
la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis tan incrèdul. Si-
gues creient». Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» 
Jesús li diu: «¿Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui 
creuran sense haver vist.»
  Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres 
miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que 
heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús 
és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vi-
da en el seu nom.

Estem familiaritzats amb els relats de la resur-
recció de Joan i també amb el seu missatge so-
bre l’Esperit que corona l’ensenyament d’a quest 
evangeli sobre la fe: «Benaurats els qui creuen 
sense haver vist» (20,28) i també «tot això s’ha 
escrit perquè cregueu que Jesús és el Messies, 
el fill de Déu, i perquè, creient, tingueu vida en el 
seu nom» (20,31). La fe serà el gran do de Jesús 
ressuscitat.

Tanmateix, hi ha un accent en els relats de la 
resurrecció segons Joan que podríem passar per 
damunt: la salutació de Jesús ressuscitat als 
deixebles. En la primera aparició, Jesús els sa-
luda amb una fórmula familiar: «Xalom lehem», 
pau a vosaltres (20,19). Aquesta salutació és 
repetida en el decurs d’aquesta primera apari-
ció: «Pau a vosaltres» (20,21). Però hi ha més: 
quan Jesús es torna a aparèixer als deixebles 
vuit dies més tard, la seva salutació és també 
«pau a vosaltres». Quin és el sentit d’aquesta 
salutació tan reiterada?

La pau, en Joan, està íntimament lligada amb 
la persona de Jesús: «Us deixo la pau, us do-
no la meva pau», diu Jesús en el primer discurs 
de comiat (14,27). La formulació «la meva pau» 
sembla que vulgui dir una pau especial, una pau 
de Jesús. Però aprofundint el tema, la meva 
pau no vol dir que Jesús tingui una pau seva. 
Vol dir més aviat que Jesús és la pau. I ho és 
en la mesura que Jesús és una plenitud sense 
escletxes, com la pau. De fet els discursos de 
comiat de Jesús es clouen amb una formulació 
significativa: «Us he dit tot això perquè en mi tro-
beu la pau» (16,33). La pau és Jesús i, seguint 
la tradició jueva, la paraula xalom, com ja hem 
indicat, té el sentit de plenitud sense escletxes. 
El pròleg ja ho ha anunciat: «De la seva plenitud, 
tots nosaltres n’hem rebut un do que està per 
damunt de qualsevol altre do». Aquest do que 
rebem de Jesús és la pau que en la tradició joà-
nica es diu també Esperit Sant (20,22).

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

Pau a vosaltres
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hombre nuevo que «se va renovando, 
transformando, hasta alcanzar un co -
nocimiento perfecto, según la imagen 
de su creador» (Col 3,10). Es la unión 
transformadora. 

Así lo expresa santa Teresa del Ni-
ño Jesús recordando su primera co-
munión: «Ese día, no se trataba de 
una mirada sino de una fusión. Ya no 
éramos dos; Teresa había desapare-
cido, como la pequeña gota de agua 
que se pierde en la inmensidad del 
océano. Jesús permanecía sólo, Él 
era el Maestro, el Rey» (Manuscri-
tos autobiográficos A, 35 r.o). Perci-
bió de una manera muy sencilla, pe-
ro muy auténtica, la alegría exacta y 
profunda que puede saborear un al-
ma cuando participa, a través de la 
Eucaristía, del misterio asombroso, 
extraordinario, de esta unión trans-
formadora. 

A propósito del culto eucarístico, 
queridos hermanos, me gustaría ani-
maros a participar en las 40 horas de 
adoración y plegaria durante el tiem-
po pascual y hasta la solemnidad del 
Corpus Christi. Se trata de una enco-
miable iniciativa que un año más pro -
mueven desde la Adoración Noctur-
na Femenina. 

Que Dios os bendiga a todos.

En semanas anteriores os he hablado 
del gran don y misterio de la Eucaris-
tía. Os decía que tiende a unirnos pro-
fundamente con Dios. Y os hablaba 
de esas moradas o peldaños por los 
que llegamos a esa comunión profun-
da dándole estos calificativos: Dios 
en nosotros y nosotros en Dios; incor-
porados a Cristo. Hoy doy a este bre-
ve escrito este sugerente título: Unión 
transformadora. 

«Cuando comulgamos el Cuerpo de 
nuestro Salvador y bebemos su pre-
ciosísima Sangre, tenemos la vida en 
nosotros porque somos uno en Él, vi-
vimos en Él y somos poseídos por Él» 
(In Lc, 909c), dice san Cirilo de Ale -
jandría. No podía expresarse mejor 
qué es la Eucaristía y lo que realiza en 
nosotros. 

Pero esa unión que se realiza entre 
el que comulga dignamente y Cristo 
va más allá de una simple incorpora-
ción, se trata más bien de una unión 

transformadora que nos hace ser el 
mismo Cristo. El que comulga puede 
decir con san Pablo: «Es Cristo quien 
vive en mí» (Gal 2,20).

Así lo expresa, también, el Concilio 
Vaticano II: «La participación del cuer-
po y sangre de Cristo no hace otra co-
sa sino que pasemos a ser aquello 
que recibimos» (LG 26). En la Eucaris-
tía recibimos al mismo Cristo, su per-
sona, y no simplemente alguna co-
sa de Él. Hay unión de alma con alma, 
de cuerpo con cuerpo y de sangre con 
sangre, según expresión de la místi-
ca oriental. No somos ni absorbidos, 
ni invadidos, sino transformados en 
la unidad y podemos decir con el 
apóstol: «Para mí la vida es Cristo» 
(Flp 1,21). Lo carnal es espiritualiza-
do por el Espíritu. Lo humano es vi-
vificado por el Hijo encarnado. Real-
mente «Dios se ha hecho hombre 
para hacer del hombre Dios» (San 
Ireneo). Si Cristo hubiese sido sola-

mente Dios no hubiera podido unirse 
a nosotros. Si hubiese sido solamen-
te hombre no hubiera podido alcan-
zarnos a todos. Pero Cristo, Dios y 
hombre verdadero, se hizo Eucaristía 
por nosotros y por medio de Él nos 
convertimos en eucaristía viviente pa-
ra nuestros hermanos, los hombres 
(Cf. Rm 12,1-3).

«Cuando Cristo se derrama en 
nuestras almas y se funde en noso-
tros, entonces somos transforma-
dos, somos asimilados a Él, igual 
que una gota pequeña de agua que-
da asimilada en el océano» (Nicolás 
Cabasilas en La vie en Christ, p. 108).

De esta manera, la Eucaristía nos 
introduce en Dios, en su intimidad. 
Siendo poseídos por Él ya no nos per-
tenecemos, vivimos una vida nueva 
que nos empuja a «perder la propia 
vida y a despreciarla» (Mc 8,35). De 
esta manera se ha acabado el hom-
bre viejo y surge una nueva vida, un 
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Unión transformadora

ACTUALITAT

Extra del Full Dominical sobre 
l’Any de la Misericòrdia, 
quinzenal i gratuït!
Amb l’impuls de l’arquebisbe Omella, la Delegació de Mitjans de Comuni-
cació Social de l’Arquebisbat de Barce lona posa en marxa un Full Domini-
cal extra dedicat íntegrament a l’Any de la Misericòrdia, amb una nova cap-
çalera: Any de la Misericòrdia. La publicació, que té una tirada de 40.000 
exemplars en paper de diari, apareixerà cada dos diumenges —el segon i el 
quart de mes— fins al 20 de novembre, data de tancament de l’Any Sant. 
Cada número estarà dedicat a una vessant de la misericòrdia, des dels cris-
tians refugiats fins a la misericòrdia 2.0, passant per l’educació en misericòr-
dia, els cristians perseguits, els religiosos, els pobres, els presoners i, natu-
ralment, el sagrament de la confessió.

El Full Dominical de l’Any de la Misericòrdia no suposarà cap cost per a les 
parròquies ni per als fidels de la diòcesi, perquè els autors hi col·laboren des-
interessadament i està sufragat per la publicitat que hi conté.

L’estructura del Full Extra és molt senzilla: a la portada hi haurà un article 
d’opinió i les paraules del papa Francesc, de l’arquebisbe Omella i del bisbe Tal-
tavull sobre el vessant que protagonitza el número; a la segona pàgina, l’expli-
cació de les obres de misericòrdia; i a la següent, l’aplicació pràctica d’aquesta 
obra de misericòrdia a la diòcesi de Barcelona. També hi haurà un testimoni de 
la misericòrdia —començant per santa Faustina Kowalska; recursos i materials 
per a la pregària, així com recomanacions literàries i cinematogràfiques; l’agenda 
dels actes protagonitzats per la misericòrdia en la nostra diòcesi, i una petita res-
senya sobre els anys jubilars a partir del 1300.

Fins al moment ja se n’han publicat dos exemplars, la coberta dels quals  repro duïm.
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