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La Quaresma és un temps fort del calendari cristià 
dedicat a preparar les festes de la Pasqua, la princi-
pal celebració dels cristians, en què celebrem la Re-
surrecció de Jesús. 

La Quaresma és un temps de purificació i d’exerci-
tació cristiana i això exigeix un esforç. El mateix es-
forç de qui prepara amb cura i il·lusió una festa, una 
excursió o una competició esportiva.

Els 40 dies que dura la Quaresma vénen del simbo-
lisme d’aquest nombre: els quaranta anys de la marxa 

del poble d’Israel pel desert, els quaranta dies de Moi-
sès i d’Elies a la muntanya, els quaranta dies de deju-
ni de Jesús al desert, on supera les temptacions i es 
prepara per sortir a predicar la Bona Nova del Regne.

Els 40 dies indiquen que es tracta d’un temps llarg 
que exigeix esforç fins a aconseguir arribar a la ter-
ra promesa o fins a aconseguir el canvi, la conversió 
de l’escalada cap a la llibertat vencent tots aquells 
pecats o vicis que ens impedeixen assolir la llibertat 
plena.

La crida quaresmal ens convida a viure la conver-
sió del cor; ens convida a acostar-nos més plena-
ment a l’esperit evangèlic vivint més l’abandonament 
en les mans de Déu, a acostar-nos més a la perso-
na de Crist, l’amic dels homes, a aproximar-nos més 
a tots els homes, els nostres germans.

El Dimecres de Cendra marca l’inici de la Quares-
ma. La cendra, en la Bíblia, era signe de dol i de do-
lor. Progressivament va ser signe de penitència, de 
contrició del pecat i, al mateix temps, d’esperança 
en la misericòrdia de Déu. El gest de marcar el front 
amb la cendra recorda als creients la seva pròpia fe-
blesa però també la necessitat de convertir-se per po-
der acollir Jesucrist i el seu Evangeli amb un cor nou.

No es tracta de fer penitència per fer penitència, 
sinó de purificar-se per estar més disponible per res-
pondre a les crides de Déu i dels germans.

Avui dia trobem persones que volen posar-se en for-
ma, sortir a córrer, fer esport, anar al gimnàs, i s’auto-
imposen tota una ascesi en el règim d’alimenta-
ció, amb la supressió de substàncies nocives per al 
cos, amb l’objectiu de trobar-se millor, de donar una 
bona imatge, de ser més felices. Doncs bé, de la ma-
teixa manera, el temps quaresmal és una invitació a 
buscar una millor qualitat de vida cristiana a través 
d’una sèrie d’exercicis que ens ajudaran a posar-nos 
en forma integralment com a persones i com a cris-
tians.

La setmana vinent indicaré algunes pràctiques con-
cretes que podríem fer per seguir més plenament 
Crist, el Fill de Déu, el nostre Senyor i Salvador.

Benvolguts germans, que Déu us beneeixi a tots.

Temps de gràcia i reconversió

ACTUALITAT

Amb el lema «Sent la creu!», el diumenge 5 de març, a 
les 18 h, se celebrarà una trobada diocesana juvenil, pre-
sidida per l’arquebisbe, per iniciar la Quaresma. «Jesús 
ens convida a mirar al voltant i a sentir com a nostres 
les creus dels altres i del món», diu l’arquebisbe en la 
carta que ha adreçat als joves de l’arxidiòcesi.

A la trobada són convidats joves de totes les parrò-
quies, moviments, escoles i esplais. 

L’acte s’iniciarà amb l’adoració de la creu. «Serà la creu 
de Lampedusa —diu l’arquebisbe— , feta amb les fus-

tes dels vaixells naufragats amb refugiats a les costes 
de l’illa de Lampedusa. És una creu beneïda i molt esti-
mada pel Sant Pare Francesc, que per primera vegada 
sortirà d’Itàlia.»

Per accedir a la basílica cal invitació, prèvia inscripció 
al formulari: www.delejovebcn.org. Les invitacions es po-
dran recollir a la delegació de Joventut (c/ Villarroel 81, 
baixos), del 27 de febrer al 3 de març (17-20.30 h).

Més informació: t. 934 121 551 / 670 467 507, 
a/e: djoventut@arqbcn.org 

L’arquebisbe Omella convida els joves 
a iniciar la Quaresma amb un acte a 
la Sagrada Família
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ENTREVISTA

FRANCESC RIU

Amb l’objectiu de fer arribar a un públic 
més ampli el contingut de l’exhorta-
ció del Papa Amoris Laetitia, Mons. Joan 
Josep Omella va encarregar al salesià 
Francesc Riu un llibre amb un material 
més intel·ligible i pedagògic. El resultat 
és l’o bra Exhortació del Papa Francesc 
L’alegria de l’amor. Lectura i comentari 
(Edebé), en tres volums, elaborada per un 
equip coordinat pel P. Riu. El llibre recull 
el text de l’exhortació, però hi afegeix co-
mentaris i suggereix preguntes per apro-
fundir en els capítols. Mons. Omella és 
l’autor del pròleg.

Què es proposaven abans d’iniciar el lli -
bre?
Una cosa per damunt de tot: fer tot el 
que estava al nostre abast per facilitar 
que els missatges del papa Francesc 
sobre l’amor i la família fossin assequi-
bles a tots els qui hi estiguessin interes-
sats, sobretot als joves que es preparen 
per casar-se i als matrimonis; també als 
que ja estan consolidats. Això ha suposat 
fer que el text sigui de fàcil comprensió, 
afegint-hi comentaris i propostes per al 
debat.

De quina manera cal treballar-lo?
L’ideal fóra que el contingut d’aquesta ex-
hortació no fos objecte d’una lectura in-
dividual, sinó motiu de diàleg entre dues 
o més persones. Un cop escollit un capí-
tol i feta una lectura sense pressa i ano-
tant els aspectes que suscitin més inte-
rès, caldrà conversar sobre els missatges 
o frases significatives amb l’ajut dels co-
mentaris que trobaran a continua ció. Les 
qüestions que s’hi plantegen els ajudaran 
a ser realistes.

Quina part de l’exhortació destacaria?
En la breu introducció el mateix papa 
Fran cesc ens ha indicat que els dos ca pí -
tols centrals són el quart i el cinquè, que 
versen sobre l’amor que dóna sentit al 
matrimoni i sobre la fecunditat de l’amor 
que es manifesta en la família.

Òscar Bardají i Martín

Alegria per 
l’amor i 
la misericòrdia

27. � Dilluns (lit. hores: 4a setm.) 
[Sir 17,20-28 / Sl 31 / Mc 10, 
17-27]. Sant Gabriel de la Dolo-
rosa (1838-1862), religiós pas-
sionista; sant Baldomer (†660), 
sotsdiaca de Lió; santa Hono ri-
na, vg.; beata Francina-Aina Ci-
rer, vg. paüla, de Sencelles (Ma-
llorca).

28. � Dimarts [Sir 35,1-15 / Sl 
49 / Mc 10,28-31]. Sant Rufí, 
mr.; sant Hilari, papa (sard, 461-
468). Sant Romà (s. V), abat; sant 
Serapió, mr.

Comença el temps de Quaresma

1. � Dimecres de cendra. [Jl 2, 
12-18 / Sl 50 / 2Co 5,20–6,2 / 
Mt 6,1-6.16-18]. Sant Rossend 
(Salas 907 - Celanova 977), bisbe 
(benedictí); sant Lleó, mr.; sant 
Albí (s. VI), bisbe (benedictí); 
santes Eudòcia i Antonina, mrs.

2. � Dijous [Dt 30,15-20 / Sl 1 / 
Lc 9,22-25]. Sant Lluci, bisbe; 
santa Genara, mr.; santa Agnès 
de Praga o de Bohèmia, rel. fran-
ciscana.

3. � Divendres [Is 58,1-9a / Sl 
50 / Mt 9,14-15]. Sant Medir, 
pagès mr. barceloní; sant Ermen-
ter (o Emeteri) i sant Celdoni (o 
Celoni), soldats mrs. a Calahorra; 
santa Màrcia, vg. i mr. 

4. � Dissabte [Is 58,9b-14 / Sl 
85 / Lc 5,27-32]. Sant Casimir 
(1458-1484), príncep polonès; 
sant Luci I, papa (romà, 253-
254) i mr.; sants Nèstor, Eteri, 
Arcadi, Capitó, bisbes i mrs.

5. � † Diumenge vinent, I de 
Quaresma (lit. hores: 1a setm.) 
[Gn 2,7-9;3,1-7 / Sl 50 / Rm 5, 
12-19 (o bé: 5,12.17-19) / Mt 
4,1-11]. Mare de Déu d’Àfrica. 
Sant Focas, màrtir; sant Josep 
Joan de la Creu, 
religiós franciscà; 
santa Olívia, ver-
ge i màrtir; sant Lu -
perc, màrtir.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Volver a Dios de todo 
corazón (Jl 2,12)

En el mensaje para la Cuaresma el Pa-
pa nos invita a crecer en la amistad con 
el Señor, amigo fiel que nunca nos aban-
dona. A partir de la parábola del hom-
bre rico y el pobre Lázaro, nos da la cla-
ve para una verdadera conversión, para 
«volver a Dios de todo corazón» (Jl 2,12). 

1. El otro es un don: «un tesoro de 
valor incalculable, un ser querido, ama-
do, recordado por Dios». Somos llama-
dos a «abrir la puerta de nuestro cora-
zón al otro, porque cada persona es 
un don, sea vecino nuestro o un pobre 
desconocido». Y a «abrir la puerta a 
cualquier necesitado y reconocer en él 
o en ella el rostro de Cristo».

2. El pecado nos ciega. En el rico de 
la parábola «se vislumbra de forma pa-

tente la corrupción del pecado: el amor 
al dinero, la vanidad y la soberbia. El 
dinero puede someternos, a nosotros 
y a todo el mundo, a una lógica egoís-
ta que no deja lugar al amor e impide la 
paz».

3. Acoger la Palabra de Dios como 
don: «La Palabra de Dios es una fuerza 
viva, capaz de suscitar la conversión 
del corazón de los hombres y orientar 
nuevamente a Dios». 

Que el Espíritu Santo nos guíe a rea-
lizar un verdadero camino de conver-
sión para poder ser testimonio de la re-
surrección de la Pascua y que Nuestra 
Madre María nos ayude a ser un testi-
monio de Dios allí donde nos encon-
tremos.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

El seu funeral aplega quatre-centes per-
sones a la ciutat on va néixer. Marxà 
a l’Índia tot just encetada la joventut i 
als inicis de la seva vida com a religiós. 
En la seva família resta el record de 
tantes situacions viscudes des de la 
proximitat o la distància, amb estones 
i afanys compartits, amb nombroses 
cartes escrites, trucades telefòniques, 
converses via skype, amb tantes pa-
raules pronunciades i acollides, amb 
tants silencis de temps i distància car-
regats de sentit.

Va ser un jove generós, un home fort 
i un religiós ben disposat a ajudar tot-
hom, home servicial, alegre, d’espe-
rança combativa, treballador actiu de 
bones causes, implicat en la sort dels 
qui Déu creuà en el seu camí vital. Es-
timava els pobres i marginats perquè, 
com ell deia, «la Paraula s’ha fet carn i 
ha habitat entre nosaltres» (Jn 1,14); 
i estimava Jesús, a qui sempre va se-
guir. Bona persona, amb sentit de l’hu-
mor. Estimava tothom sense importar- 
li la classe social, ni l’opinió política, ni 
l’adscripció religiosa. Només preocu-
pat per la felicitat de la persona. Esti-
mava la seva terra, les seves cançons, 
la seva família, a la qual se sentia unit 

Estimar Déu, la vida 
i les persones

per un sentit fort de pertinença i per 
la qual se sentia acompanyat i estimat 
en la distància. Estimava Déu amb 
una fe profunda i senzilla, arrelada, fo -
namentada i compromesa alhora. Va 
estimar i es va sentir estimat perquè 
estimava la vida i les persones, ni l’u-
na ni les altres li eren indiferents. És 
en aquest sentit que la família escollí 
la primera lectura: «Perquè tothom ve-
gi i sàpiga, s’adoni i comprengui que 
tot ho ha fet la mà del Senyor, que ho ha 
creat el Sant d’Israel» (Is 41,20).

Va ser corprenedor veure l’església 
plena, amb persones d’edats diver-
ses, convocats per un home que, amb 
la seva vida, esdevingué interrogant i 
testimoni. «Hi ha persones que deixen 
una petjada inesborrable quan les co-
neixes. Això és el que ens ha passat a 
tots amb tu. Cada trobada era un es-
clat de vida, de saviesa, d’experiència, 
de compassió i de joia. Sent plenament 
occidental i cristià, era alhora plena-
ment indi, adivasi i, fins i tot, hindú. Per 
a les persones com ell, les delimitacions 
no tenien sentit. Tant la seva ment com 
el seu cor eren capaços d’abraçar-ho 
tot. Gràcies, Senyor, per haver-lo tingut 
com a company, amic i mestre.»

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA
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DIUMENGE�VII I �DE�DURANT�L’ANY

Jesús enuncia dos principis: «No podeu servir Déu 
i els diners! No passeu ànsia per la vostra vida pen-
sant què menjareu o què beureu o amb què us 
vestireu.»

Com deia Kierkegaard, Jesús se serveix de dos 
ajudants de càtedra per ensenyar-nos a viure: els 
ocells i els lliris boscans. 

L’ocell menja per viure, no viu per menjar. No 
emmagatzema, no acumula, no acapara. Viu al 
dia, piulant i refilant en una joiosa inconsciència. 
Confia en Algú que vetlla per ell. No el coneixen, 
però el pressenten. 

Els lliris estan exposats al fred i a la calor i a que 
els trepitgin... I tanmateix, ¡que en van de ben ves-
tits! Ni totes les passarel·les de la moda presen-
ten uns models tan ben acabats com ells. I ocells 
i lliris ens diuen: vosaltres valeu més que els lliris i 
els ocells. Déu Pare vetlla per vosaltres.

Hem de treballar, evidentment, però centrant-nos 
en allò que és essencial per viure i vestir nosaltres 
i per compartir amb els altres allò que tenim, sa-
bem i podem. Hem de viure també amb una auste-
ritat flexible. «Hem vingut al món sense res i sense 
res ens n’anirem», escriu sant Pau. I sense neguit 
pel demà. No podem afegir ni un pam a la nostra 
vida... I amb uns grams de bon humor. N’hi ha prou 
amb els maldecaps de cada dia. No afegim al feix 
d’avui el de demà o demà passat. I una convicció: 
ahir, avui i demà, el Pare Celestial ens estima i vet -
lla per nosaltres. «¿Creus que una mare s’oblida-
rà del nen que té al pit, del fill de les seves entra-
nyes?», preguntava el profeta Isaïes. Déu ens és 
pare i mare. I vol que creixem tot superant els obs-
tacles de la vida. Sempre el tenim dins nostre es-
timant-nos i encoratjant-nos.

P. JAUME SIDERA 
claretiàCOMENTARI

Valeu més 
que els lliris 
i els ocells

Lectura del libro de Isaías (Is 49,14-15)

Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi due-
ño me ha olvidado». ¿Puede una madre olvidar al 
niño que amamanta, no tener compasión del hijo 
de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, 
yo no te olvidaré.

Salmo responsorial (61)

R. Descansa sólo en Dios, alma mía.

Sólo en Dios descansa mi alma, / porque de él vie-
ne mi salvación; / sólo él es mi roca y mi salva-
ción, / mi alcázar: no vacilaré. R.

Descansa sólo en Dios, alma mía, / porque él es 
mi esperanza; / sólo él es mi roca y mi salvación, / 
mi alcázar: no vacilaré. R.

De Dios viene mi salvación y mi gloria, / él es 
mi roca firme, Dios es mi refugio. / Pueblo suyo, 
confiad en él, / desahogad ante él vuestro cora-
zón. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Cor 4,1-5)

Hermanos: Que la gente sólo vea en nosotros ser-
vidores de Cristo y administradores de los miste-
rios de Dios. Ahora, lo que se busca en los admi-
nistradores es que sean fieles. Para mí lo de menos 
es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal 
humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La con-
ciencia, es verdad, no me remuerde; pero tampo-
co por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor. 
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que 
venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las 
tinieblas y pondrá al descubierto los designios del 
corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo 
que merece.

  Lectura del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 6,24-34)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Na-
die puede servir a dos señores. Porque desprecia-
rá a uno y amará al otro; o, al contrario, se dedicará 
al primero y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero. Por eso os digo: No estéis 
agobiados por vuestra vida pensando qué vais a 
comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os 
vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimen-
to, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del 
cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin 
embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. 
¿No valéis vosotros más que ellos?
  ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, po-
drá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por 
qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen 
los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo 
que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido 
como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy 
está en el campo y mañana se arroja al horno, 
Dios la viste así, ¿no hará mucho más por voso-
tros, gente de poca fe? No andéis agobiados pen-
sando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con 
qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por 
esas cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que 
tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo 
el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará 
por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el ma-
ñana, porque el mañana traerá su propio agobio. 
A cada día le basta su desgracia».

Lectura d’Isaïes (Is 49,14-15)

Sió diu: «El Senyor m’ha abandonat, el meu Déu 
s’ha oblidat de mi». ¿Creus que una mare s’oblida-
rà del nen que té al pit, i no s’apiadarà del fill de 
les seves entranyes? Però, ni que alguna se n’obli-
dés, jo no m’oblidaria mai de tu.

Salm responsorial (61)

R. Només en Déu reposa la meva ànima.

Només en Déu reposa la meva ànima, / d’ell em 
ve la salvació. / Només ell és la roca que em sal-
va, / és el castell on em trobo segur. R.

Reposa només en Déu, ànima meva, / d’ell em 
ve tota esperança. / Només ell és la roca que 
em salva, / és el castell on em trobo segur. R.

En Déu tinc la salvació i la glòria, / és la meva ro-
ca inexpugnable; / trobo en Déu el meu refugi. / 
Vosaltres, poble reunit, confieu en ell, / esplaieu 
davant d’ell el vostre cor. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 4,1-5)

Germans, que la gent no vegi en nosaltres més 
que uns servidors de Crist, administradors del que 
Déu s’ha proposat. Doncs bé, dels administradors 
l’únic que n’esperem és que siguin fidels. A mi, 
el que menys em preocupa és que em judiqueu 
vosaltres o qualsevol tribunal humà. Ni tan sols 
jo no em judico. La meva consciència no m’acusa 
de res, però això no vol dir que jo sigui irrepren-
sible. El meu jutge és el Senyor. Per tant, no judi-
queu res abans d’hora. Espereu que vingui el Se-
nyor: ell farà llum sobre tot allò que s’amaga en les 
tenebres, i farà conèixer les intencions de cada cor. 
Llavors, l’elogi que es mereix cadascú vindrà de Déu. 

  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 6,24-34)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Ningú no pot servir dos amos: Si estima l’un, no es-
timarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. 
No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses. 
Per això us dic: No us neguitegeu per la vostra vi-
da, pensant què menjareu o què beureu, ni pel 
vostre cos, pensant com us vestireu. ¿No val més 
la vida que el menjar, i el cos, més que el vestit? 
Mireu els ocells que volen lliures pels aires: no 
sembren, ni seguen, ni guarden res als graners, 
però els alimenta el vostre Pare celestial. ¿I no va-
leu més vosaltres que ells? ¿Qui de vosaltres, per 
més que es neguitegi, és capaç d’allargar, ni un 
minut, el temps de la seva vida? I pel que fa al ves-
tit, ¿per què us neguitegeu? Mireu com creixen els 
lliris dels prats: no treballen ni filen, però us asse-
guro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, 
no es vestia com cap d’aquests. I si Déu vesteix 
així l’herba dels prats, que hi és avui i demà ja la 
tiren al foc, ¿com no ho farà encara més amb vos-
altres, gent de poca fe? Per tant, no us neguitegeu 
pensant què menjareu, o què beureu, o com us ves-
tireu. Anar darrera de tot això, és propi dels pagans. 
El vostre Pare celestial sap molt bé la necessitat que 
en teniu. Busqueu per damunt de tot el Regne de Déu 
i ser justos tal com ell vol, i tot això us ho donarà de 
més a més. No us neguitegeu, doncs, pensant en 
demà. El demà ja tindrà les seves preocupacions. 
Cada dia en té prou amb els seus maldecaps».



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dilluns 27 (11 h). Presidirà la reunió del 
patronat de la Fundació Centre Cata-
là de Solidaritat (CECAS). A les 18 h, 
presidirà la reunió del patronat de la 
Universitat Ramon Llull.

Diumenge 5 (18 h). Inici de la Qua-
res ma amb els joves a la Sagrada Famí-
lia. 

Actes
Ritu d’elecció dels catecúmens. Diu-
menge 5 de març (17.30-20 h), I de Qua-
resma, a la catedral.

Simposi Internacional: Reforma i Re-
formes en l’Església. Perspectives his -

para estar más disponible para res-
ponder a las llamadas de Dios y de los 
hermanos.

Hoy en día encontramos a perso-
nas que quieren ponerse en forma, 
salir a correr, hacer deporte, ir al gim-
nasio, y se autoimponen toda una 
ascesis en el régimen de alimenta-
ción, con la supresión de sustancias 
nocivas para el cuerpo, todo ello con 
el objetivo de encontrarse mejor, de 
dar una buena imagen, de ser más 
felices. Pues bien, del mismo modo, 
el tiempo cuaresmal es una invita-
ción a buscar una mejor calidad de vi-
da cristiana a través de una serie de 
ejercitaciones que nos ayudarán a po-
nernos en forma integralmente como 
personas y como cristianos. 

La próxima semana indicaré al-
gunas prácticas concretas que po-
dríamos realizar para seguir más 
plenamente a Cristo, el Hijo de Dios, 
Nuestro Señor y Salvador.

Queridos hermanos, que Dios os 
bendiga a todos.
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AGENDA

La Cuaresma es un tiempo fuerte del 
calendario cristiano dedicado a pre-
parar las fiestas de la Pascua, la prin-
cipal celebración de los cristianos, en 
que celebramos la Resurrección de 
Jesús. 

La Cuaresma es un tiempo de pu-
rificación y de ejercitación cristiana y 
eso exige un esfuerzo. El mismo es-
fuerzo de quien prepara con cuidado 
e ilusión una fiesta, una excursión o 
una competición deportiva.

Los 40 días que dura la Cuaresma 
vienen del simbolismo de este nú-
mero: los cuarenta años de la mar-
cha del pueblo de Israel por el de-
sierto, los cuarenta días de Moisés 
y de Elías en el monte, los cuarenta 

días de ayuno de Jesús en el desier-
to, donde supera las tentaciones y se 
prepara para salir a predicar la Bue-
na Nueva del Reino.

Los 40 días indican que se trata 
de un tiempo largo que exige trabajo 
hasta conseguir llegar a la tierra pro-
metida o hasta alcanzar el cambio, 
la conversión de la escalada hacia la 
libertad venciendo todos aquellos pe-
cados o vicios que nos impiden al-
canzar la libertad plena. 

La llamada cuaresmal nos invita a 
vivir la conversión del corazón; nos in-
vita a acercarnos más plenamente 
al espíritu evangélico viviendo más el 
abandono en las manos de Dios, a 
acercarnos más a la persona de Cris-

to, el amigo de los hombres, a acercar-
nos más a todos los hombres, nues-
tros hermanos. 

El Miércoles de Ceniza marca el co-
mienzo de la Cuaresma. La ceniza, en 
la Biblia, era signo de duelo y de do-
lor. Progresivamente fue signo de pe-
nitencia, de contrición del pecado y, 
al mismo tiempo, de esperanza en la 
misericordia de Dios. El gesto de mar-
car la frente con la ceniza recuerda a 
los creyentes su propia debilidad 
pero también la necesidad de conver-
tirse para poder acoger a Jesucris-
to y su Evangelio con un corazón 
nuevo.

No se trata de hacer penitencia por 
hacer penitencia, sino de purificarse 
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Tiempo de gracia y reconversión

tòriques i propostes pastorals. Dies 15 
i 16 de març, organitzat per l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià (c/ Diputació, 
231). Amb la intervenció de James Ma-
llon, autor del llibre Una renovación 
divina. Més informació i inscripcions: 
www.teologia-catalunya.cat

Cafè Teològic. Diumenge 26 feb. 
(19.30 h), «Els catòlics i la commemo-
ració de la reforma protestant», a càrrec 
de Mons. Jaume González-Agapito, de-
legat diocesà d’Ecumenisme i Rela-
cions Interreligioses. A la pquia. Purís-
sima Concepció (c/ Llúria, 70).

Teologia i pensament laic. Cicle de 
conferències organitzat per la FJM. 
Dimecres de març (19.30 h). Dia 1: 
«La dignitat humana», amb Begoña Ro-
man i Victòria Camps, moderador: F. Tor-
ralba. Dia 8: «La cura de la naturalesa», 
amb David Jou i Jorge Wagensberg, 
moderador: Pere Ll. Font. Dia 15: «El 
sentit de la història», amb Lluís Duch i 
Josep Ramoneda, moderador: Ferran 
Sáez. Dia 22: «L’atenció als més vul-
nerables», amb José I. González Faus i 
Margarita Boladeras, moderadora: Llum 
Delàs. Al Palau Macaya (pg. Sant Joan, 
108). Entrada lliure, prèvia inscripció 
a: www.fundaciojoanmaragall.org

Àngels i robots. La interioritat huma-
na en la societat hipertecnològica. Di-
jous 2 de març (19 h), presentació d’a-
quest llibre de Jordi Pigem, premi Joan 
Maragall 2016. Hi intervindran: David 
Jou, Josep M. Mallarach, i l’autor. A l’Au-
ditori de la FJM (c/ València 244, 1r). 

Entrada lliure, prèvia confirmació a: 
t. 934 880 888, a/e: fjm@fundacio-
joanmaragall.org

Cicle de conferències de Mn. Francesc 
Nicolau. Els dimarts (18.30 h): dia 28 
feb.: «Hi ha galàxies de moltes menes»; 
dia 7 març: «Particularitats de la nostra 
Galàxia»; dia 14: «La descoberta dels 
pulsars»; dia 21: «Els quasars són ga-
làxies llunyanes»; dia 28: «Desenvo-
lupament històric de la teoria del Big 
Bang». Al Seminari (c/ Diputació, 231). 
Organitza: Museu Geològic del Semina-
ri de Barcelona.

Vetlla de Quaresma al monestir de Sant 
Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Dis-
sabte 4 de març (19 h). Informació: 
www.benedictinessantperepuelles.cat

Recés de Quaresma a la basílica de la 
Mercè (pl. de la Mercè, 1). Dia 4 de 
març (10 h), «Un oasi a la ciutat» a càr-
rec de Mn. Joan Martínez, rector de la 
basílica. Més informació: t. 933 152 
756.

In Caelo et in Terra. Concert espiritual 
a càrrec d’Anna Escala (soprano), Òs-
car Vilaprinyó (violí) i Joan Cabó (orgue). 
Interpretaran obres de Buxtehude, Hän-
del, Vivaldi, Mozart, Brahms, Fauré o 
Pärt, entre d’altres. Dimarts 28 feb. 
(21 h), a la basílica de Santa Maria del 
Pi. Entrada lliure, aportació voluntària. 
Una part dels beneficis es destinarà a 
«Dit i Fet», associació que ajuda a perso-
nes sense sostre o en situació de mar-
ginació social.

Amics de l’Orgue de Les Corts. Diumen-
ge 5 de març (18 h), concert d’orgue 
a la pquia. de Santa Maria del Remei 
(pl. de la Concòrdia, 1). Amb l’actuació 
dels Joves Alumnes del professor Josep 
M. Mas i Bonet, que interpretaran obres 
de Bach, Buxtehude, Mendelssohn, Pa-
chelbel i Reger.

Pelegrinatges
Pelegrinatge a Terra Santa, amb els 
franciscans. Del 27 de juny al 4 de juliol, 
visitant Jerusalem, Betlem, Natzaret... 
Info i inscripcions: c/ Santaló, 80, t. i fax: 
932 022 757 (places limitades).

Breus
Reconeixement Emmanuel Mounier 
2017. L’Institut Emmanuel Mounier de 
Catalunya (IEMC), amb la col·laboració 
de la Facultat de Filosofia de Catalunya-
URL, ha atorgat aquest reconeixement 
al Sr. Josep M. Monferrer Celades, pro-
fessor i membre actiu de la Plataforma 
d’entitats i veïns del barri de la Mi na, 
pel seu treball a favor de la superació 
dels hàbits violents, la promoció de l’es-
colarització i la lectura entre els joves 
i la seva contribució a la reducció de 
l’atur. El guardó serà lliurat el proper 
18 de maig, a les 19 h, a 
la Sala Sant Jordi de la Fa-
cultat de Filosofia de Cata-
lunya. 
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