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La Shekinàh
El P. Pierre Delfieux, fundador de les Co-
munitats Monàstiques de Jerusalem a 
París, narra en un dels seus llibres el 
que li va dir un rabí jueu que anava tots 
els dijous a l’Església de Saint Gervais, 
a l’hora de l’adoració de l’Eucaristia:

«Romania en silenci davant del San-
tíssim. Una nit, veient que feia una ho-
ra que estava dret, recolzat sobre el 
seu bastó, amb la mirada fixa sobre 
l’hòstia consagrada, em vaig apropar 
i li vaig dir: Abraham, què mira tan fi-
xament? Va apropar un dit als llavis, 
com a signe de recolliment i de silenci; 
després, mostrant-me amb la mà la 
custòdia, em va dir senzillament, de ma-
nera admirable: “Miro la Shekinàh” (la 
Presència).»

La Bíblia presenta Déu com l’amic 
dels homes i ens dóna signes de la se-
va presència fidel, que manifesta la 
seva proximitat. Adam, el pare dels hu-
mans, va viure la familiaritat d’una pre-
sència molt propera de Déu, amb qui 
conversava a l’hora de la brisa (Gn 2,8). 
Noè va sentir la proximitat amorosa de 
Déu quan el va convidar a construir 
l’arca que el salvaria del diluvi (Gn 6, 
14 i s.). Abraham va rebre a casa se-
va, a prop de Mambré, el mateix Déu, 
que pren la forma de tres visitants, 
anunci i representació del gran misteri 
de la Trinitat (Gn 18,1-15). Jacob, a Be-
tel, va descobrir la presència de Déu, 
una presència que l’embolcalla i l’en-
forteix (cf. Gn 28,17). Però és en l’Èxo-
de on es palpa la presència de Déu, 
una presència més permanent i senti-
da per tot el poble:

«Cada vegada que Moisès sortia del 
campament per anar a la tenda, tot el 
poble s’aixecava; tothom es quedava 
dret a l’entrada de la seva pròpia ten-
da i seguia Moisès amb la mirada fins 
que el veien entrar a la tenda. Tan bon 
punt Moisès hi entrava, la columna de 
núvol baixava i es quedava a l’entra -
da de la tenda: era el moment en què 
el Senyor parlava amb Moisès. Quan el 
poble veia que la columna de núvol es 
quedava a l’entrada de la tenda, tot-
hom es prosternava a l’entrada de la 
seva pròpia tenda. El Senyor parlava 
a Moisès cara a cara, com un home 
parla amb un altre. Després Moisès se’n 
tornava al campament, però el seu aju-
dant, el jove Josuè, fill de Nun, no es 
movia de la tenda del trobament» (Ex 
33,8-11).

Davant d’aquesta presència, miste-
riosament representada per l’arca, el 
poble respon amb actitud d’adoració. 
Quina altra cosa pot fer la criatura da-
vant el creador? «Treu-te les sandàlies, 
que el lloc que trepitges és sagrat» 
(Ex 3,5); i es prosternà adorant. Així 
feia el poble jueu davant la tenda del 
trobament.

Amb l’Encarnació del Fill de Déu, 
amb el naixement de Jesús a Betlem, 
la presència de Déu enmig del seu po-
ble pren altres dimensions. Déu mateix 
habita enmig del seu poble a través 
de la seva Paraula encarnada, i així ho 
expressa l’evangelista sant Joan: «La 
Paraula s’ha fet carn i ha habitat entre 
nosaltres» (Jn 1,14). La tenda, l’arca 
de l’Aliança, símbols de la presència de 

Déu, han estat reemplaçats pel mateix 
Fill de Déu. I quan puja al cel ens deixa 
aquesta promesa: «Jo seré amb vosal-
tres cada dia fins a la fi del món» (Mt 
28,20). On està present el Senyor? En 
la seva Paraula, en el pobre, el germà, 
i de manera especial en l’Eucaristia: 

«Preneu i mengeu-ne, això és el meu 
cos». En l’Eucaristia és present el Se-
nyor. És la gran presència del Senyor. 
Davant aquesta presència només po-
dem callar i adorar; dir com el jueu de 
París: callo i adoro la Shekinàh.

Que Déu us beneeixi a tots.

Del 22 al 26 d’agost vint sacerdots ordenats en els 
darrers deu anys, acompanyats per Mn. Josep Ma-
ria Turull, rector del Seminari, van gaudir de la tradi-
cional convivència d’estiu amb l’arquebisbe de Bar-
celona. El d’enguany ha estat el primer viatge en el 
qual ha participat el nou arquebisbe, Mons. Joan 

Josep Omella. Per aquesta raó s’ha escollit com 
a destinació del viatge la comarca de La Rioja, de 
la qual en fou bisbe durant els darrers dotze anys. 
Han estat uns dies meravellosos de cultura, pregà-
ria, descans i convivència, on en tot moment ha reg-
nat la fraternitat i la concòrdia.

Convivència de l’arquebisbe 
amb sacerdots joves

ACTUALITAT
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Santa Teresa de Calcuta, 
madre de los pobres 
Teresa de Calcuta —desde hoy san-
ta— fue la monja más conocida de la 
Iglesia católica, mucho antes de que 
le concedieran el Nobel de la Paz 
(1979) y los premios Juan XXIII, El 
Buen Samaritano, Pandit Neru, Tem-
pleton, Albert Schweitzer, etc…

Madre Teresa, en 1946, sintió la lla ma-
da de Dios para seguir a Cristo pobre 
en los suburbios y a los que agoniza-
ban en la calle. Escribió: 
  —« No daré marcha atrás. Mi co-

munidad son los pobres. Su 
seguridad es la mía. Su salud 
es mi salud. Mi casa es la casa 
de los más pobres de entre los 
pobres. De aquellos a los que 
trata uno de no acercarse por 
miedo al contagio, a la sucie-
dad, porque están cubiertos de 
microbios y gusanos… De los 

que no van ya a rezar, porque 
no pueden salir de su casa des-
nudos. De los que ya no comen, 
porque no tienen fuerzas para 
comer. De los que caen por 
las calles y saben que van a 
morir allí, a cuyo lado transitan 
los vivos sin prestarles aten-
ción. De los que ya no lloran 
porque se les han agotado las 
lágrimas.» 

Un periodista le dijo: «Tal vez antes de 
darles un pescado para comer, sería 
mejor enseñarles a pescar». Ella res-
pondió: 
  —« Aquellos a quienes ayudamos no 

se aguantan de pie, y no tienen 
fuerza ni para aguantar una ca-
ña. Yo les daré un pescado y des-
pués os los enviaré a vosotros 
para que les enseñéis a pescar.»

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

   

ENTREVISTA

ENRIC TERMES FERRÉ

Els dies 30 de juny i 1 de juliol es van ce-
lebrar a Barcelona les XV Jornades Inter -
diocesanes de Responsables de Cateque-
si de Catalunya i les Illes, que van comptar 
amb la participació del delegat de cate-
quesi de l’arxidiòcesi de Torí, D. Michele 
Roselli. S’hi va reflexionar «sobre la pas -
toral que cal avui per acompanyar els nois 
i noies d’11 a 15 anys, moment en què 
habitualment se’ls fa la proposta de ce-
le brar la Confirmació», afirma Mn. Enric 
Termes, delegat diocesà de Catequesi de 
l’Arquebisbat de Barcelona.

Què us preocupa més als delegats i als 
catequistes?
Hi ha un interès especial en com acom-
panyar els diferents processos de fe a 
partir de les distintes realitats que viuen 
infants, joves i adults que volen descobrir 
o redescobrir la fe cristiana, per tal que 
facin una veritable iniciació en la vida cris -
tiana, descobrint-hi la seva riquesa i les 
diverses dimensions que comporta: co -
nèixer, celebrar, viure i pregar la fe, des-
cobrint-se ja membres de la comunitat 
cristiana i ells mateixos testimonis d’a-
ques ta fe que van descobrint.

Com es viu aquest moment de pèrdua de 
fe que es tradueix també en desinterès 
per la catequesi?
Amb preocupació, perquè creiem que te -
nim una Bona Notícia a comunicar, que no 
sempre sabem com ajudar a que efecti-
vament arreli en la vida de les persones 
d’avui. Però alhora amb esperança, des-
cobrint i donant gràcies per les transfor-
macions que la trobada amb Jesús de 
Natzaret produeix en la vida d’aquells que 
es deixen interpel·lar pel seu missatge.

Quines conclusions heu tret de les jor-
nades?
Constatem que només serem capaços 
d’acompanyar aquests nois i noies si 
creiem i confiem en ells i en les seves pos-
sibilitats; fins i tot, en unes edats mar-
cades per profunds canvis en totes les 
dimensions de la seva vida. Partint d’a-
questa vida i dels seus interessos, aju-
dar-los perquè descobreixin com Déu ja 
és present i actua en la seva vida.

Òscar Bardají i Martín

Acompanyar 
la fe dels joves Dia d’estiu en un dels campaments 

que organitza una escola. Els acam-
pats, un bon grup de joves, estudiants 
d’ESO. Els monitors, antics alumnes, 
ara universitaris que han seguit la for-
mació reglada per a aquest tipus d’ac-
tivitat de lleure i la formació que com-
porta treballar al costat de companys 
amb anys d’experiència, entusiasme 
i sentit de pertinença a un grup amb 
una identitat educativa ben definida. 
És una activitat tradicional a l’escola, 
fa molts anys que s’organitza. L’e-
quip de monitors està cohesionat, es 
treballa a fons la preparació de l’ac-
tivitat i la seva revisió. 

No tots els acampats són creients 
i practicants, però tots saben que l’E-
vangeli de Jesús és al rerefons del 
que es fa i es diu al campament. La 
vivència i celebració de la fe són as-
pectes contemplats en el dia a dia 
de les activitats. El consiliari fa molts 
anys que els acompanya. Ara que ja 
és gran, encara visita cada any els 
cinc campaments. Avui han celebrat 
l’eucaristia. Ben preparada i ambien-
tada en el temple de la natura, obert 
a la immensitat del cel. Acabada la ce-
lebració, un noi de catorze anys s’ha 
apropat al celebrant i, sense gaire pre-
àmbuls, li ha preguntat al sacerdot: «El 

Vull seguir Jesús

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

curs vinent seràs a l’escola?». I des-
prés de la resposta: «Confio que sí», 
ha afegit: «Vull que em preparis per 
al baptisme i per fer la primera comu-
nió. Vull seguir Jesús». Quina petició 
tan magnífica en la seva senzillesa! 
«Vull seguir Jesús». I quina satisfacció 
per als seus educadors, que han fet 
present Jesús en tants campaments, 
com un monitor més!

Aquesta petició enceta el camí de 
la iniciació cristiana que, amb l’ajuda 
de Déu i el testimoni dels catequis-
tes i de la comunitat, acabarà en els 
sagraments d’iniciació a la vida nova 
en el Crist al qual s’unirà de manera 
especial. En el temps de preparació 
rebrà els coneixements que l’introdui-
ran en la vida cristiana; descobrirà 
la centralitat de la Paraula procurant 
fer-ne referent de vida; la possibilitat 
d’adreçar-se a Déu —Pare, Fill i Es-
perit Sant— en la pregària; la dimen-
sió comunitària eclesial de les cele-
bracions en la litúrgia i l’exercici de 
l’amor en la caritat. «És a dir, els qui 
viuen en Crist són una creació nova. 
El que era antic ha passat; ha comen-
çat un món nou» (2Co 5,17). Fet el ca-
mí de preparació serà plena de sen-
tit l’afirmació feta en acabar la missa 
del campament: «Vull seguir Jesús.»

5. � Dilluns (lit. hores: 3a 
setm.) [1Co 5,1-8 / Sl 5 / Lc 
6,6-11]. Sant Llorenç Giustinia-
ni (1433-1455), bisbe de Venè-
cia; santa Obdúlia, vg. i mr. San-
ta Teresa de Calcuta, funda dora 
de les Missioneres de la Ca ritat 
(MC).

6. � Dimarts [1Co 6,1-11 / Sl 
149 / Lc 6,12-19]. Mare de 
Déu de Guadalupe (Extrema-
dura); sant Zacaries profeta; 
sant Eleuteri, abat. 

7. � Dimecres [1Co 7,25-31 / 
Sl 44 / Lc 6,20-26]. Sant Albí, 
bisbe; santa Regina, vg. i mr.; 
santa Judit, personatge bíblic.

8.  Dijous [Mi 5,1-4a (o bé: 
8,28-30) / Sl 12 / Mt 1,1-16. 
18-23 (o bé: 1,18-23)]. El Nai-
xement de la Verge Maria, fes-
ta de la tradició oriental (s. V) i 
de nombroses advocacions: Nú-
ria, Meritxell... (marededéus tro-
bades) i d’altres. Sant Adrià, sol -
dat mr. a Nicomèdia (303); sant 
Sergi I papa (siríac, 687-701); 
santa Adela (s. XI), rel. 

9.  Divendres [1Co 9,16-19. 
22.27 / Sl 83 / Lc 6,39-42]. 
Mare de Déu del Claustre (Sol-
sona), romànica; sant Pere Cla-
ver (Verdú 1580 - Cartagena 
d’Índies 1654), prev. jesuïta, 
apòstol dels esclaus a Colòm-
bia. Santa Felícia, mr.

10. � Dissabte [1Co 10,14-22 / 
Sl 115 / Lc 6,43-49]. Sant Nico-
lau de Tolentino, prev. agustinià. 
Beats Domènec Castellet (1592- 
1627), d’Esparreguera, Lluís Ei-
xarc (1597-1628), de Barcelo-
na, prevs. dominicans i mrs. a 
Omura; beat Jacint Orfanell, mr. 
dominicà a Nagasaki (1622), 
nat a la Jana (Maestrat). Beat 
Francesc Gárate, rel. jesuïta, 
d’Azpeitia. 

11. � † Diumenge vinent, XXIV 
de durant l’any (lit. hores: 4a 
setm.) [Ex 32,7-11.13-14 / Sl 
50 / 1Tm 1,12-17 / Lc 15,1-32 
(o bé: 15,1-10)]. Beat Bonaven-
tura Gran (Riudoms 1620 - Roma 
1684), rel. franciscà. Sant Pro-
tus i sant Jacint, 
germans mrs. (s. 
IV); santa Teodora 
Alexandrina, peni-
tent. 

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
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Lectura del libro de la Sabiduría (Sab 9,13-18) 

¿Qué hombre conocerá el designio de Dios?, o ¿quién se ima-
ginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los 
mortales son frágiles e inseguros nuestros razonamientos, 
porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terre-
na abruma la mente pensativa.
  Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con 
fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién 
rastreará lo que está en el cielo?, ¿quién conocerá tus de-
signios, si tú no le das sabiduría y le envías tu santo espí-
ritu desde lo alto? 
  Así se enderezaron las sendas de los terrestres, los hom-
bres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sa-
biduría.

Salmo responsorial (89)

R.  Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en ge -
neración.

Tú reduces el hombre a polvo, / diciendo: «Retornad, hi-
jos de Adán». / Mil años en tu presencia son un ayer que 
pasó; / una vela nocturna. R.

Si tú los retiras / son como un sueño, / como hierba que 
se renueva / que florece y se renueva por la mañana, / y 
por la tarde la siegan y se seca. R.

Enséñanos a calcular nuestros años, / para que adquira-
mos un corazón sensato. / Vuélvete, Señor, ¿hasta cuán-
do? / Ten compasión de tus siervos. R.

Por la mañana sácianos de tu misericordia, / y toda nues-
tra vida será alegría y júbilo. / Baje a nosotros la bon-
dad del Señor / y haga prósperas las obras de nuestras 
manos. / Sí, haga prósperas las obras de nuestras ma-
nos. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón 
(Flm 9b-10.12-17)

Querido hermano: 
Yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomien-
do a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te 
lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto 
a mí, para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión 
que sufro por el Evangelio; pero no he querido retenerlo sin 
contar contigo: así me harás este favor, no a la fuerza, sino 
con toda libertad. 
  Quizá se apartó de ti por breve tiempo para que lo reco-
bres ahora para siempre; y no como esclavo, sino como al-
go mejor que un esclavo, como un hermano querido, que si 
lo es mucho para mí, cuánto más para ti, humanamente y 
en el Señor. 
  Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como 
a mí.

  Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(Lc 14,25-33)

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él se 
volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no pospone a su 
padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus herma-
nos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser 
discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos 
de mí, no puede ser discípulo mío.
  Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no 
se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para 
terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede 
acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, dicien-
do: «Este hombre empezó a construir y no pudo acabar».
  ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta 
primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al 
paso del que lo ataca con veinte mil? 
  Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados 
para pedir condiciones de paz. 
  Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia 
a todos sus bienes no puede ser discípulo mío». 

DIUMENGE�XXII I �DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre de la Saviesa (Sv 9,13-18)

¿Quin home pot conèixer què desitja Déu? ¿Qui pot des-
cobrir la voluntat del Senyor? Perquè els raonaments dels 
mortals són insegurs, són incertes les nostres previsions: 
el cos que es descompon afeixuga l’ànima, aquesta caba-
na de terra és una càrrega per a l’esperit, capaç de medi-
tar. Si amb prou feines ens afigurem les coses de la terra, 
si ens costa descobrir allò mateix que tenim entre mans, 
¿qui haurà estat capaç de trobar un rastre de les coses del 
cel? ¿Qui hauria conegut mai què desitjàveu, si vós mateix 
no haguéssiu donat la saviesa, si no haguéssiu enviat de 
les altures el vostre Esperit Sant? Així s’han redreçat els ca-
mins dels habitants de la terra, els homes han après a co-
nèixer què és del vostre grat, i la saviesa els salva.

Salm responsorial (89)

R.  Al llarg de tots els segles, Senyor, heu estat sempre la 
nostra muralla.

Vós feu tornar els homes a la pols / dient-los: «Torneu-vos- 
en, fills d’Adam». / Mil anys als vostres ulls / són com un 
dia que ja ha passat, / com el relleu d’una guàrdia de 
nit. R.

Quan preneu els homes, / són com un somni en fer-se de 
dia, / són com l’herba que s’espiga: / ha tret florida al ma-
tí, / al vespre es marceix i s’asseca. R.

Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies / per adquirir la 
saviesa del cor. / Calmeu-vos, Senyor, ¿què espereu? / Si-
gueu pacient amb els vostres servents. R.

Que el vostre amor no trigui més a saciar-nos / i ho cele-
brarem amb goig tota la vida. / Que l’amabilitat del Se-
nyor / reposi damunt els seus servents. / Doneu encert a 
l’obra de les nostres mans. R.

Lectura de la carta de sant Pau a Filèmon 
(Flm 9b-10.12-17)

Estimat: Jo, Pau, ambaixador de Crist, i pres per causa d’ell, 
recorro a tu intercedint a favor del meu fill Onèsim, jo que 
l’he engendrat en la fe estant a la presó. Ara te’l retorno com 
si t’enviés el fruit de les meves entranyes. Jo hauria volgut 
retenir-lo al meu costat, perquè em servís en lloc teu men-
tre seré a la presó per causa de l’evangeli, però no he vol-
gut fer res sense el teu consentiment: no m’hauria agradat 
obligar-te a fer un favor com aquest, si tu no el feies de bon 
grat. Qui sap si, providencialment, Onèsim se separà un 
moment de tu perquè ara el recobris per sempre, i no com 
esclau, sinó molt més que això: com un germà estimat. Ho 
és moltíssim per a mi, però més encara ho ha de ser per 
a tu, tant humanament com en el Senyor. Per tant, si em 
comptes entre els qui tenim part en uns mateixos béns, 
rep -lo com em rebries a mi mateix.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 14,25-33)

En aquell temps, Jesús anava amb molta gent; ell es girà 
i els digué: «Si algú vol venir amb mi i no m’estima més 
que el pare i la mare, que l’esposa i els fills, que els ger-
mans i les germanes, i fins i tot que la pròpia vida, no pot 
ser deixeble meu. Qui no porta la seva creu per venir amb 
mi, no pot ser deixeble meu.
  Suposem que algú de vosaltres vol construir una torre. 
¿No us asseureu primer a calcular-ne les despeses, per 
veure si teniu recursos per acabar-la? Perquè, si després 
de posar els fonaments, no podíeu acabar l’obra, tots els 
qui ho veurien començarien a burlar-se’n i dirien: “Aquest 
home havia començat a construir, però no pot acabar”. 
Si un rei vol anar a combatre amb un altre, ¿no s’asseurà 
primer a deliberar si amb deu mil homes podrà fer front al 
qui ve contra ell amb vint mil? I si veia que no pot, quan 
l’altre encara és lluny li enviarà delegats a negociar la pau. 
Així també, ningú de vosaltres no pot ser deixeble meu si 
no renuncia a tot el que té».

Estem en el camí de Jesús a Jeru -
salem. Jesús es dirigeix a la mul-
titud que fa camí amb ell. El paral-
lel de Mateu a la dita inicial de 
Je sús es troba en el discurs de Je-
sús als deixebles que són enviats 
en missió (Mt 10,37-38). Això pot 
fer més entenedora l’exigència de 
Jesús: és l’exigència que s’adreça 
a qui vol ser deixeble seu. El text 
és clar: el qui segueix Jesús i no 
l’estima més que a la seva família 
més propera (pare, mare, esposa, 
fills, germans i germanes), fins i 
tot la seva pròpia vida, no pot ser 
deixeble seu. Com tampoc no ho 
pot ser qui no agafa la pròpia creu 
en el seguiment de Jesús. L’ense -
nyament és radical i exigent.
  Per il·lustrar aquest ensenya-
ment, Jesús apel·la a una compa-
ració suggeridora. És normal que 
abans de bastir una torre hom 
calculi les despeses per veure si 
la podrà pagar. És una mesura 
de prudència per a no fer fallida. 
Un rei que va a la guerra ha de cal-
cular si la pot guanyar, altrament 
el més prudent és enviar delegats 
a negociar la pau. Quina és, doncs, 
la base més prudent per empren-
dre el seguiment de Jesús amb 
garanties de poder-lo realitzar? 
La resposta de Jesús és verita-
blement paradoxal: renunciar a 
tot el que hom té. És a dir, el fona -
ment d’un seguiment que té la ver-
semblança de reeixir és deixar-ho 
tot.
  L’ensenyament recull altres 
escenes del seguiment on Lluc 
subratlla, anant més enllà del 
que diuen Marc o Mateu, que 
els que volen seguir Jesús ho dei-
xen tot. Els primers deixebles, 
després de la pesquera mera  ve-
llosa, ho deixaren tot i el segui-
 ren» (5,10); Leví ho deixà tot i el 
va seguir (5,28); Jesús demana-
rà a l’home que el vol seguir que 
deixi tot el que té (18,22 cf. tam-
bé 18,28). Paradoxalment la pru-
dència que pot portar a reeixir en 
el seguiment de Jesús es deixar -
ho tot, prendre la creu i seguir-lo. 
Enllacem amb el començament 
de l’escena d’avui: s’ha d’estimar 
Jesús per damunt de tot. Perquè, 
aleshores, l’únic fonament de fer 
el camí amb ell serà Jesús mateix: 
ell és el qui obre camí, cal confiar 
només en ell.

COMENTARI

Deixar-ho tot 
per seguir 
Jesús

ORIOL TUÑÍ, SJ
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AGENDA

5); y se prosternó adorando. Así ha-
cía el pueblo judío ante la tienda del 
Encuentro.

Con la Encarnación del Hijo de Dios, 
con el nacimiento de Jesús en Belén, 
la presencia de Dios en medio de 
su pueblo toma otras dimensiones. 
Dios mismo habita en medio de su 
pueblo a través de su Palabra encar-
nada, y así lo expresa el evangelis-
ta san Juan: «Y Dios puso su tienda 
entre nosotros» (Jn 1,14). La tienda, 
el arca de la Alianza, símbolos de la 
presencia de Dios, han sido reem-
plazados por el mismo Hijo de Dios. 
Y cuando asciende al cielo nos deja 
esta promesa: «Yo estaré con voso-
tros todos los días hasta el fin del 
mundo» (Mt 28,20). 

¿Dónde está presente el Señor? 
En su Palabra, en el pobre, en el her -
mano, y de manera especial en la 
Eucaristía: «Tomad y comed, esto es 
mi Cuerpo». En la Eucaristía está pre-
sente el Señor. Es la gran presencia 
del Señor. Ante esta presencia no ca-
be sino callar y adorar; decir como el 
judío de París: callo y adoro la She-
kináh.

Que Dios os bendiga a todos.

El P. Pierre Delfieux, fundador de las 
Comunidades Monásticas de Jerusa-
lén en París, narra en uno de sus li-
bros lo que le dijo un rabino judío que 
acudía todos los jueves a la Iglesia de 
Saint Gervais, a la hora de la adora -
ción de la Eucaristía:

«Permanecía silenciosamente de -
lante del Santísimo. Una noche, vien-
do que permanecía durante una hora 
de pie, apoyado sobre su bastón, fi-
jando la mirada sobre la hostia consa-
grada, me acerqué y le dije: Abraham, 
¿qué mira tan fijamente? Puso un de-
do en sus labios, como signo de reco-
gimiento y de silencio; después, mos-
trándome con su mano la custodia, me 
dijo sencillamente, de modo admira-
ble: “Miro la Shekináh” (la Presencia).»

La Biblia presenta a Dios como el 
amigo de los hombres y nos da sig-

nos de su presencia fiel, que mani-
fiesta su proximidad y su cercanía. 
Adán, el padre de los humanos, vivió 
la familiaridad de una presencia muy 
cercana de Dios, con quien conversa-
ba a la hora de la brisa (Gn 2,8). Noé 
sintió la cercanía amorosa de Dios 
cuando le invitó a construir un arca 
que le salvaría del diluvio (Gn 6,14 
y ss). Abrahán recibió en su casa, 
cerca de Mambré, al mismo Dios, 
que toma la forma de tres visitantes, 
anuncio y representación del gran 
misterio de la Trinidad (Gn 18,1-15). 
Jacob, en Betel, descubrió la presen-
cia de Dios, una presencia que le en-
vuelve y le fortalece (cf. Gn 28,17). 

Pero es en el Éxodo donde se pal-
pa la presencia de Dios, una presen-
cia más permanente y sentida por 
todo el pueblo: 

«Cuando salía Moisés hacia la tien-
da, todo el pueblo se levantaba y se 
quedaba de pie a la puerta de su 
tienda, siguiendo con la vista a Moi-
sés hasta que entraba en la tienda. 
Y, una vez entrado Moisés en la tien-
da, bajaba la columna de nube y 
se detenía a la puerta de la tienda, 
mientras Yahvé hablaba con Moisés. 
Todo el pueblo, al ver la columna de 
nube detenida en la puerta de la tien-
da, se levantaba, y cada cual se pos-
traba junto a la puerta de su tienda. 
Yahvé hablaba con Moisés cara a ca-
ra, como habla un hombre con su ami-
go. Luego volvía Moisés al campamen-
to, pero su ayudante, el joven Josué, 
hijo de Nun, no se apartaba del inte-
rior de la tienda» (Ex 33,8-11).

Ante esta presencia, misteriosa-
mente representada por el arca, el 
pueblo responde con la actitud de 
adoración. ¿Qué otra cosa puede ha-
cer la criatura ante el creador? «Des-
cálzate, Moisés, porque el lugar en 
que estás es tierra sagrada» (Ex 3, 
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Arzobispo de Barcelona

La Shekináh

Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dissabte 10 (9 h). Celebració de la fes-
ta de l’Exaltació de la Santa Creu al Cot-
tolengo.

Diumenge 11 (11 h). Celebració de 
l’eucaristia en la festa patronal de la 
parròquia de les Planes, en honor a 
la Mare de Déu de la Salut.

Actes
Concert al Monestir de Montserrat. 
Dissabte 10 de setembre, dins del «VI 
Festival Internacional Orgue de Mont-
serrat. P. Cassià M. Just, in memo riam», 
els germans italosuïssos Faggioni pre-
sentaran un programa nou i sugge-
rent, en que combinaran l’orgue i el 
saxofon. El concert tindrà lloc a la Ba-
sílica de Santa Maria de Montserrat, 
a les 21 h. Entrada lliure.

Adoració eucarística a la cripta de la 
Sagrada Família. Dijous 8 de setembre 
(20.15-23 h), missa i vespres. Els se-
gons dijous de cada mes i tots els diu-
menges hi haurà confessors, a partir 
de les 18 h. Inscripció torns adoració 

perpètua: apartat de correus, suc. 
44/44063/08014 Barcelona. Més in-
formació: t. 662 198 630 (Juan Ribas), 
www.sagradafamiliaadoracio.com

Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat. Diumenge 11 de setem-
bre (10 h), a la basílica de Santa Ma-
ria del Mar, missa en sufragi de totes 
les persones que han lluitat i mort per 
Catalunya.

XVIII Aplec de la Pastoral de la Salut 
de l’Arxiprestat de la Cisa. Dia 8 de 
setembre (17 h), eucaristia amb ma-
lalts i visitadors al Santuari de la Mare 
de Déu de la Cisa, presidida pel l’ar-
quebisbe Joan Josep Omella i conce-
lebrada pels preveres de l’arxiprestat. 
Info: t. 609 595 133 (Mn. Josep M. Fà-
bregas) i t. 632 048 072 (Emili Bosch). 

Pelegrinatges
Peregrinación al Santuario de Nues-
tra Señora de Guadalupe de México. 
Del 6 al 13 de octubre, organizada por 
las Hermanas de Jesús Paciente (c/ 
Gran de Gràcia, 177). Información: 
t. 932 171 393 y 605 016 565 (Hna. 
Belén). Todos los domingos celebra-
ción de la eucaristía a las 12.30 h abier -
ta a todos, especialmente a los latino-
americanos. 

El passat 16 d’agost el bis-
be auxiliar de Barcelona, 
Mons. Sebastià Taltavull, 
va rebre al Palau Episco-
pal el seguici popular de 
la festa de Sant Roc, des-
prés que aquest seguici 
assistís a una missa a la 
basílica de Santa Maria del 
Pi. El bisbe Taltavull va ex-
plicar la importància de les 
festes majors per donar a 
conèixer l’ànima i la cultu-
ra dels pobles. 
  Després de la trobada, es va procedir a l’antiga tradició de la col·locació de la 
bandera verda de la comissió de la festa de Sant Roc a la balconada principal 
del Palau Episcopal. Aquesta festa popular se celebra al Barri Gòtic de Barcelo-
na des de 1589.

BREUS

Sant Roc, la festa més antiga 
de Barcelona
El bisbe Taltavull rep el seguici popular de les festes 
de Sant Roc al pati del Palau Episcopal
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Publicacions
Goigs de Sant Sadurní. L’entitat Amics 
del Goigs ha publicat aquests goigs en 
memòria de sant Sadurní, amb ocasió 
del 25è aniversari de Mn. Nino Rodríguez, 
rector de la parròquia del Pilar i de Sant 

Eugeni I, papa, de Barcelona. En el re-
vers dels goigs hi ha un ar -
ticle de Mn. Nino explicant 
les seves vivències durant 
els 25 anys de prevere.


