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

full DOMINICAL
2 d’abril de 2017
esglesiabarcelona.cat
Aportació voluntària: 0,30 Ð

La crida a la penitència i l’anunci del perdó dels pe-
cats és un dels grans temes de la predicació de Je-
sús i dels apòstols. Això ja fou preparat per Joan Bap-
tista, que predicava un baptisme com a signe de 
conversió per obtenir el perdó dels pecats. Jesús va 
reiterar la seva missió d’anunciar a totes les nacions 
«la conversió a Déu pel perdó dels pecats».

Això no es pot oblidar, perquè significaria trair l’E-
vangeli. És Déu mateix qui, en Jesucrist, ha situat el 
moment del perdó en la vida de totes les persones. 
Joan Pau II recordava que «en el sagrament de la re-
conciliació cada home pot experimentar d’una ma-
nera singular la misericòrdia, és a dir, l’amor que és 
més fort que el pecat». 

Crist ha instituït el sagrament de la penitència per 
a tots els membres pecadors de la seva Església, 
sobretot per als qui, després del baptisme han cai-
gut en pecat greu i així han perdut la gràcia baptis-
mal i han ferit la comunió eclesial. Els pares de l’Es-

glésia presenten aquest sagrament del perdó com 
«la segona taula de salvació després del naufragi 
que és la pèrdua de la gràcia».

El Catecisme de l’Església Catòlica afirma que «la 
confessió dels pecats, fins i tot des d’un punt de vis-
ta simplement humà, ens allibera i facilita la nostra 
reconciliació amb els altres». Per la confessió, «l’Es-
glésia mira cara a cara els pecats de què s’ha fet 
culpable, n’accepta la responsabilitat i així s’obre 
novament a Déu i a la comunió de l’Església». 

El missatge del papa Francesc per a la Quaresma 
d’enguany ens presenta aquest temps litúrgic com 
un moment propici per a intensificar la vida de l’es-
perit així com per escoltar i meditar la Paraula de Déu. 
Ens cal omplir el nostre interior de la riquesa de l’E-
vangeli. Això ens demana viure moments de desert, 
enmig del soroll i de les preocupacions de la vida de 
cada dia. No obstant això, el Sant Pare ens recorda 
que «Jesús és l’amic fidel que mai no ens abando-

na, perquè fins i tot quan pequem espera pacient-
ment que tornem a Ell, i amb aquesta espera, mani-
festa la seva voluntat de perdonar» (cf. Homilia, 8 de 
gener de 2016).

Em sembla molt significativa —especialment per 
a aquesta última etapa de la Quaresma— aquesta 
invitació a obrir-nos al perdó de Crist i a renovar-nos in-
teriorment. Per això, convido els cristians, en aquests 
dies quaresmals i de preparació immediata per a la 
celebració de la Pasqua, a rebre el sagrament del per-
dó de Déu per la confessió individual dels propis pe -
cats.

Durant el temps quaresmal hem d’acollir la grà-
cia que Déu dóna en el moment del baptisme i que 
s’ofereix en el sagrament del perdó, com a «segona 
taula de salvació». Això ens ajudarà a convertir-nos 
per tal de seguir Crist d’una manera cada vegada 
més generosa i autèntica i així ser dignes d’obtenir 
la vida eterna.

El moment del perdó
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ENTREVISTA

MÀXIM MUÑOZ

La Quaresma és un temps litúrgic impor-
tant perquè puguem viure amb intensitat 
la Pasqua. En ella no celebrem només la 
mort i Resurrecció de Crist, sinó la nostra 
pròpia mort i resurrecció en Ell. El P. Mà -
xim Muñoz, claretià, president de la URC, 
assegura que «convé, en aquest temps 
previ, prendre’n consciència i revifar les 
experiències bàsiques de la nostra fe».

Com hem de viure la Quaresma?
La manera més eficaç és fer-se un pe-
tit pla personal per intensificar les clàs-
siques obres quaresmals: la pregària, 
el dejuni i l’almoina, amb el gran ventall 
d’aspectes que cobreixen: dedicar un 
temps per a Déu —pregària, lectura de 
la Paraula de Déu, celebració dels sa-
graments—, compartir generosament 
amb els necessitats, fer obres de mise-
ricòrdia, treballar en la desintoxicació de 
petites o grans  addiccions que ens limi-
ten la llibertat.

La Quaresma és el temps del perdó i de 
la reconciliació fraterna. Sembla difícil 
portar-ho a terme en la societat actual...
La celebració de l’Any de la Misericòrdia 
va ser una bona ocasió per motivar-nos 
a refer lligams trencats, ferides no cica-
tritzades, que no acabem de guarir, o de 
deixar que Déu guareixi. Cadascú les co-
neix i sap el neguit que creen. La Qua-
resma és el temps propici per plantejar-
nos algun gest concret de reconciliació 
amb alguna persona, tenint el coratge i 
la humilitat de fer el primer pas. És dolo-
rós, però val la pena.

Per què necessitem fer aquesta ITV 
anual que ens porta a la Pasqua?
La imatge de la ITV és molt suggerent, 
perquè no ens costaria gaire d’aplicar a 
la nostra vida cristiana les diverses parts 
del cotxe que periòdicament hem de po-
sar a punt. Com un cotxe, el seguiment 
de Crist està sotmès a la prova, el des-
gast... Si no fem un manteniment diari i 
alguna revisió més a fons, no ens estra-
nyem que ens sobrevingui un accident o 
una avaria greu.

Òscar Bardají i Martín

Passar la ITV 
quaresmal

3. � Dilluns (litúrgia hores: 1a 
setm.) [Dn 13,1-9.15-17.19-
30.33-62 (o bé: 13,41c-62) / 
Sl 22 / Jn 8,1-11)]. Sant Sixt I, 
papa, mr.; Sant Nicetas, abat.

4. � Dimarts [Nm 21,4-9 / Sl 
101 / Jn 8,21-30]. Sant Plató, 
abat; sant Benet de Palerm, 
rel. franciscà.

5. � Dimecres [Dn 3,14-20.91-
92.95 / Sl: Dn 3,52-56 / Jn 8, 
31-42]. Sant Vicenç (o Vicent) 
Ferrer (1350-1419), prev. domi-
nicà, de València (on se celebra 
el dilluns de la segona setma-
na de Pasqua). Santa Emília, 
vg. i mr.; santa Maria-Crescèn-
cia Höss, vg. franciscana.

6. � Dijous [Gn 17,3-9 / Sl 104 / 
Jn 8,51-59]. Sant Marcel·lí, mr.; 
sant Sixt I, papa (romà, 115-
125) i mr.; sant Guillem, abat.

7. � Divendres [Jr 20,10-13 / 
Sl 17 / Jn 10,31-42]. Sant Joan 
Bta. de La Salle (Reims 1651 - 
Rouen 1719), prevere, fund. 
Gns. Escoles Cristianes (FSC). 
Sant Epifani, bisbe; sant Ger-
mà, monjo.

8. � Dissabte [Ez 37,21-28 / 
Sl: Jr 31,10.11-12ab.13 / Jn 
11,45-56]. Sant Joan d’Orga-
nyà, monjo premonstratès; san-
ta Macària, verge.

9. � † Diumenge vinent, Diu-
menge de Rams o la Passió del 
Senyor (lit. hores: 2a setm.) 
[Is 50,4-7 / Sl 21 / Fl 2,6-11 / 
Mt 26,14-27,66 (o bé: 27,11-
54)]. Santa Maria 
de Cleofàs, pa-
renta de la Verge 
Maria; sant Mar-
cel, bisbe.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Diumenge que ve és Diumenge de 
Rams. La Setmana Santa que culmi-
narà en la celebració pasqual, la fes-
ta de les festes, ja és aquí. Una set-
mana per activar la catequesi familiar 
amb els petits i joves de la família. 
El Diumenge de Rams, acompanyant 
Jesús amb palmes, palmons i rams 
de llorer o d’olivera —no deixem que 
es perdi la tradició—, escoltarem la 
lectura de la Passió i Mort de Nostre 
Senyor Jesucrist, que destaca que 
Jesús era un home bo que, condem-
nat injustament a mort, dóna la vida 
per mi. És el nucli de la nostra fe. No 
es tracta de reviure fets passats que 
no afecten la nostra vida. L’Esperit 
ens ha de fer sentir que Jesús ho va 
fer per nosaltres, perquè estima la 
humanitat, a tots i a cadascú. Ho va 
fer per amor. «M’ha enviat a portar la 
bona nova als pobres, a proclamar 
als captius la llibertat i als cecs el re-
torn de la llum, a posar en llibertat els 
oprimits, a proclamar l’any de gràcia 
del Senyor» (Lc 4,19).

Els dies sants ofereixen a pares i 
avis una ocasió única per testimoniar 
la fe de manera vivencial, d’iniciar-hi 
els més petits, d’enfortir-ne la dels 
fills i néts més grans. Les celebra-
 cions a l’església, les explicacions ac-
tives a casa, la constatació en un di-
buix —del que celebrem cada dia— 

L’àlbum de la
Setmana Santa

fet pels més petits, una pregària es-
crita pels més grans, una pel·lícula 
relacionada amb les celebracions, 
visitar els monuments de les parrò-
quies i esglésies properes, les pro-
cessons... Completem l’àlbum de la 
Setmana Santa d’enguany.

Apliquem a les nostres vides el 
que viurem. Què ens vol dir Jesús en 
el lavatori dels peus, en deixar-nos 
l’eucaristia, en l’hort de Getsemaní, 
en els relats de la passió i de la resur-
recció, en les actituds dels protago-
nistes...? I reflectir-ho en la nostra 
vida: nosaltres passem per situacions 
de soledat, d’incomprensió, de sofri-
ment, de nit fosca... També d’amor, 
generositat, compassió i perdó... i 
tot, àdhuc el sofriment, retroba el seu 
sentit. No oblidem l’actualització de 
la crucifixió, signe de les crucifixions 
del nostre temps, en tantes persones 
crucificades per la misèria, la injus-
tícia, la violència, el poder abusiu, la 
guerra... Tots participem en els fets 
que recordem i celebrem, sigui com a 
portadors de vida, com Jesús i Maria, 
les dones, Joan... o com a portadors 
de mort, com Judes, Pilat, Anàs i Cai -
fàs, Herodes, com Pere, com el poble 
voluble. 

Completem també nosaltres un àl-
bum de la Setmana Santa, ben vis-
cut.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

Sufrir bien
Pocas semanas antes de su muerte, 
Teresa del Niño Jesús se preguntó en 
voz alta y en presencia de sus herma -
nas: 

—«Sufro mucho. Pero ¿sufro bien?» 
Saber sufrir es importante. Saber 

sufrir bien, mucho mejor. 
El dolor es el vecino más cercano 

que todos tenemos. Un día llamará 
a nuestra puerta. Unos saldrán de 
la prueba madurados, mejorados, 
santificados. Otros deteriorados, des-
hechos...

La misma Teresa del Niño Jesús, 
en sus terribles dolores, había res-
pondido:

—«El secreto está en querer todo 
lo que Jesús quiere y por amor.»

—«Sólo el pensamiento de que 
cumplo la voluntad de Dios es la 
causa de toda mi paz y alegría.» 

Su plena conformidad le ayudó a 
«navegar por el mar borrascoso del 
mundo y de la cruz, con el abandono 
y el amor de un niño que sabe que su 
padre le ama y no podría dejarlo so-
lo, en la hora del peligro.»

San Pablo afirma (2Tim 2,1: «Si 
sufrimos con Cristo, seremos glo-
rificados con Él». Felices los que oi-
rán de Cristo: 

—«Vosotros sois los que habéis 
permanecido conmigo en mis prue-
bas. Por eso dispongo del Reino pa-
ra vosotros, como lo dispuso mi Pa-
dre para mí» (Lc 22,28).

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA
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Celebració solemne de l’himne de 
l’A kathistos. Divendres 7 d’abril (19 
h), a la pquia. M. D. de Núria (c/ Bon 
Pastor, 7-9), en el cinquè divendres de 
Quaresma, pregària ecumènica a la 
Mare de Déu amb l’himne de l’Akathis-
tos, antiga pregària oriental amb gran 
contingut espiritual i dogmàtic que aju-
da a entendre, tot pregant, com la ma-
ternitat de Maria troba continuïtat i 
acompliment en el Misteri Pasqual.

Diumenge de 
Rams a la Sa-
grada Famí-
lia. El diumen-
ge 9 d’abril, 
a les 12 h, el 
cardenal Mar-
tínez Sistach 
presidirà la be-
nedicció dels 
rams a la pla-
ça de la Sagra-
da Família i l’Eucaristia del Diumenge 
de la Passió del Senyor a l’interior de 
la basílica. Per poder assistir a la cele-
bració de l’Eucaristia a l’interior de la 
basílica és imprescindible presentar 
una de les invitacions gratuïtes que es 
poden recollir al Seminari Conciliar de 
Barcelona (c/ Diputació, 231), de 10 a 
14 h i de 16 a 20 h del 3 al 7 d’abril, 
fins que s’exhaureixin.

Setmana Santa a la pquia. M. D. dels 
Àngels (c/ Balmes, 78). Dia 9 d’abril, 
Diumenge de Rams (12 h), benedicció i 
Eucaristia familiar. Dijous Sant (17.30 h), 

missa; 19.30 h, Cena del Senyor; 21 h, 
Hora Santa. Divendres Sant (9.45 h), 
laudes; 10.30 h, Viacru cis des de la 
pquia. Sant Ramon de Penyafort; 12 h, 
celebració de la Passió del Senyor; 19 h, 
meditació davant la Creu. Dissabte 
Sant (10.30 h), laudes; 19.30 h, Vetlla 
Pasqual. Diumenge de Pasqua (12.30 
h), celebració de l’Eucaristia.

Setmana Santa a la pquia. Sta. Eulà lia 
de Vilapicina (pg. Fabra i Puig, 260). 
Diumenge de Rams (12.30 h), bene-
dicció i Eucaristia. Dimecres Sant, 12 
d’abril (20.15 h), celebració del perdó. 
Dijous Sant (19.30 h), Cena del Se-
nyor; 22.30 h, vetlla de pregària i ado-
ració. Divendres Sant (9.30 h), ofici de 
lectures; 12 h, celebració de la Passió 
del Senyor; 18 h, Viacrucis. Dissabte 
Sant (9.30 h), ofici de lectures; 21 h, 
Vetlla Pasqual. Diumenge de Pasqua, 
misses: 11.30 h (castellà), 13 h (ca-
talà).

Pastoral del Sord de Barcelona. Cele-
bracions de Setmana Santa interpre-
tades en llengua de signes per a sords. 
Dijous Sant (19 h), a la pquia. M. D. de 
la Medalla Miraculosa (c/ Consell de 
Cent, 112). Divendres Sant (12.30 h): 
la Passió del Senyor; a les 14 h, dinar 
solidari; a les 15 h, Viacrucis amb pro-
jecció, a la pquia. Sta. Teresa de l’Infant 
Jesús (Via Augusta, 68 - c/ Benet Mer-
cadé, 25). Dissabte Sant: Vetlla Pas-
qual (18.30 h), a la pquia. Sta. Teresa 
de l’Infant Jesús; i a les 21 h, a la pquia. 
M. D. de la Medalla Miraculosa. 

Dia de Terra Santa. El Divendres Sant se 
celebra la col·lecta pontifícia pels Sants 
Llocs i les obres que la custòdia de 
Terra Santa regenta al país de Jesús. 
Aquest any té com a lema: «Una so-
la creu, una esperança». El comissa-
ri de Terra Santa a les diòcesis ca -
ta la nes és el P. Luis Quintana, OFM. 
La col·lecta es pot enviar a: c/ San -
taló 80, 08021 Barcelona, t. 635 264 
331, c/e: comisariots@ofminmacula-
da.org, o al compte corrent del Banc Po-
pular: ES48-0075-0001-8606-0673-
3003.

Viacrucis interparroquial. Divendres 
Sant, 14 d’abril (18 h), Viacrucis inter-
parroquial pels carrers de l’Eixample, 
amb el Cos de Portants de la Concep-
ció. S’inicia a la pquia. de Sant Fran-
cesc de Sales (pg. Sant Joan, 90) i fi-
nalitza a la basílica de la Concepció 
(c/ Aragó, 299), on es farà l’adoració de 
la Creu i es representaran les esce nes 
de la Resurrecció.

«Tocar el dit de Déu en la foscor del 
món». El dilluns, dimarts i dimecres 
sants (10-12 d’abril), exercicis espiri-
tuals a la ciutat. A les 19 h, missa; 
19.40 h, meditació i 20.30 h, lliura-
ment dels punts de la meditació i rés de 
completes. Dijous Sant, dia 13 (12 h), 
confessions per als participants. Amb 
el P. Vicenç Igual, dominic. A la pquia. 
de la Concepció (c/ Aragó, 299).

Viacrucis al Parc Güell organitzat per 
Comunió i Alliberament. Divendres 

Sant, 14 d’abril. A les 10 h, s’iniciarà 
a la capella del Cottolengo del Pare Ale-
gre (ctra. del Carmel, 19) i acabarà al 
Turó de les Tres Creus. Seguirem el ca-
mí de Jesús amb la creu tot escoltant 
l’Evangeli i fragments d’obres de grans 
autors, amb cants de cor i de poble. Ac-
te obert a tothom. Per a més informa-
ció: t. 649 935 317, a/e: barcelona@
clonli.es 

Vine a viure La Passió a la Sagrada 
Família. Els dies 10, 11 i 12 d’abril, 
entre les 20 i les 22 h (tres represen-
tacions diàries amb una durada de 10 
a 15 minuts), la ciutat gaudirà d’una 
petita exhibició d’il·luminació sobre la 
façana de La Passió. L’espectacle és 
gratuït i obert a tota la ciutadania. 

«Dos quarts de música, a les portes de 
la Setmana Santa». Dissabte 8 d’abril 
(21 h), concert d’orgue a la pquia. de 
Cabrera de Mar (pl. de l’església). Amb 
obres de Bach, a càrrec de Guido Lotti, 
professor de repertori d’orgue de l’Es-
cola Superior de Música de Catalunya. 
Info: cursorgue@hotmail.com. Entra-
da lliure.

Oratori Sant Felip Neri de Gràcia (c/ 
del Sol, 2). Dimarts 11 d’abril (20 h), 
9a edició del Concert de Setmana 
Santa, recital de música religiosa, 
amb la soprano Enívia Muré, acompa-
nyada al piano per Manuel Ruiz. Apor-
tació 5 E, a benefici de les persones 
necessitades. Més informació: t. 610 
465 913.

Actes de Setmana Santa

Dia 9, Diumenge de Rams 

10.15 h, cant de Laudes. 
11 h, benedicció de palmes, al Pla de la Seu i Eucaristia, a l’interior del 
Temple. 

Dia 11, Dimarts Sant 

11 h, Missa Crismal.

Dia 12, Dimecres Sant 

19.30 h, celebració comunitària de la penitència amb confessió i abso-
lució individual.

Dia 13, Dijous Sant (Dia de l’amor fratern)

19.30 h, Missa de la Cena del Senyor.
21.30 h, rés de Completes.

Dia 14, Divendres Sant (Col·lecta pels Sants Llocs de Palestina)

10 h, Ofici de Lectura i Laudes; 15 h, Sermó de les Set Paraules, al Pla de 
la Catedral, predicat per Mn. Robert Baró, canonge de la Seu; 17 h, Pas-
sió i Mort del Senyor; 19 h, Viacrucis per l’av. de la Catedral, amb el Cos 
de Portants del Sant Crist. 

Dia 15, Dissabte Sant 

10 h, Ofici de Lectura i Laudes; 22 h, Vetlla Pasqual (el temple s’obrirà a 
les 21.30 h). 

Dia 16, Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor 

10.45 h, Laudes a l’Església de Sant Sever (c/ Sant Sever, 11); 11.30 h, 
a la Catedral, Eucaristia presidida per Mons. Joan Josep Omella i benedic-
ció Papal. Altres misses del dia: 9 h, 10.30 h, 13 h, 18 h i 19 h.

El cor de cambra Francesc Valls acompanyarà totes les celebracions

Setmana Santa a la 
Catedral de Barcelona
Del 9 al 16 d’abril
Presidida per Mons. Joan Josep Omella
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ACTUALITAT

Cada vegada es bategen 
més adults a Barcelona

100 anys de la parròquia 
de Sant Francesc d’Assís 
del Poblenou

El diumenge 5 de març, primer de Quaresma, es va celebrar a la catedral el 
tradicional ritu d’elecció dels catecúmens, que inicia l’itinerari immediat abans 
de rebre el baptisme la nit de Pasqua. 
  En representació del senyor arquebisbe, va presidir l’Eucaristia el delegat dio-
cesà per al Catecumenat, Mn. Felip-Juli Rodríguez, assistit per Mn. Jordi Albert 
Garrofé, diaca i membre de la delegació. A la nostra diòcesi cada any són bate-
jats prop d’un centenar d’adults majors de 18 anys i més de 300 infants en edat 
catequètica. 

El diumenge 12 de març, aquesta parròquia va celebrar els 100 anys de la 
inauguració del temple. La comunitat parroquial i el seu rector, Mn. Gabriel Car-
rió, varen celebrar amb molta joia aquest centenari i alguns feligresos es van 
vestir d’època. Presidí la celebració l’arquebisbe Omella, que va recordar dos 
màrtirs que foren testimonis de fe en aquesta comunitat, Mn. Josep Romeu i 
el laic Josep Casademunt.

Benedicció de la gran creu 
a la basílica de 
Santa Maria del Mar

Durant l’Edat Mitjana —època en 
què es va construir la basílica gò-
tica de Santa Maria del Mar, du-
rant el s. XIV—, la importància i el 
significat del crucifix a les esglé-
sies gòtiques es manifestava per 
una gran creu —expressió de la 
mort singular de Crist—, que des 
de l’arc de volta de l’absis pre -
si dia tot l’edifici eclesial. Vers 
aquesta grandiosa imatge de la 
Creu, visible arreu, s’orientava 
tot el Poble de Déu. Com a testi-
monis il·lustres, tenim sobretot el 
Duomo de Milà, així com diverses 
esglésies gòtiques del centre i 
nord d’Europa. 
  Aquesta nova gran creu de bron-
ze, sòbria i interpel·lant, presideix 
la basílica de Santa Maria del Mar 
i enllaça amb la preciosa Mare de 
Déu gòtica del s. XVI, col·locada al 
vèrtex del presbiteri, tot recordant 
que «Crist Jesús, morint en la creu, 
ens va donar Maria per mare» (Jn 
19,26s). Serà beneïda el dia 9 d’a-
bril, en l’Eucaristia de Diumenge de 
Rams, a les 12 h.

La Passió d’Esparreguera, 
més solidària i compromesa

Des del 12 de març i fins al 7 
de maig, tenen lloc les repre-
sentacions de La Passió d’Es-
parreguera, al Teatre de La Pas-
sió. Mitjançant un acord amb 
Mans Unides, els espectadors, 
amb la compra de les seves en-
trades, col·laboren amb els pro-
jectes de Mans Unides de lluita 
contra la pobresa a l’Àfrica, Àsia 
i Amèrica Llatina. Trobareu to-
ta la informació a: maltadillr@
gmail.com, t. 618 094 420.

Beatificació d’una mare 
de família d’ètnia gitana
El passat 25 de març, a Almeria, el cardenal Angelo Amato, 
prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, 
va presidir la beatificació de 115 màrtirs de la persecu ció 
religiosa durant el s. XX a Espanya. Entre ells hi ha Emilia 
Fernández Rodríguez (Tíjola, 1914 - Almeria, 1939), filla 
de pares de raça gitana, educada en la fe cristiana. Fou 
esposa, mare de família i catequista i va estar empreso-
nada i condemnada per no haver delatat les seves com-
panyes catequistes. Fins ara, tan sols hi havia una perso-
na beatificada del poble gitano, Ceferino Giménez Malla 
(el Pelé).



ACTUALITAT

La vida com a do

El passat diumenge 26 de març a la tarda, la basílica de la Sagra-
da Família va acollir una missa a favor de la vida en la qual varen 
assistir bisbes de les diòcesis catalanes, delegats de pastoral 
familiar i col·laboradors d’aquestes delegacions. Entre els bisbes 
hi havia Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i 
delegat per les qüestions relatives a la família a la Tarraconense. 
Presidí la celebració l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep 
Omella. Entre els concelebrants també hi havia el cardenal Mar-
tínez Sistach. 
  A l’homilia, l’arquebisbe Omella, va dir: «Cristians que viviu a 
Catalunya, sigueu valents per viure i defensar la nostra bella fe i 
els valors que dignifiquen la persona humana. El nostre rebuig a 
la llei de l’avortament no ve motivat solament pels valors morals 
de la religió catòlica; rebutgem aquest crim abominable, perquè 
atempta contra Déu creador de tota vida i perquè atempta con-
tra la dignitat de l’home i de la dona creats a imatge i semblança 
de Déu. Defensem la vida des de la seva concepció fins a la mort 
natural. I això és així fins al punt que molts no cristians també es-
tan a favor de la vida i en contra d’aquesta llei iniqua.» 

Missa per la Vida 
a la Sagrada Família Cada any, amb motiu de la festivitat de l’En-

carnació, l’Església dedica també aquest dia 
a agrair, promoure i fomentar un moviment 
d’amor i servei a la vida. Parlar de la vida és 
parlar del do més preuat que tenim, de quel-
com que ens és donat i ens és personalment 
immerescut. No sabem perquè hem nascut 
en aquesta època de la història i no en altres, 
ni perquè en aquest lloc del món. Tot és gra-
tuïtat: el dret a la vida i, conseqüentment, el 
deure de viure-la, de protegir-la i fer-la créixer.

Què gran és la vida! Si ho és contemplar el 
creixement i desenvolupament de la natura, 
encara més ho és el fet de veure com neix i 
creix a l’interior de la família: el goig dels pa-
res quan tenen un fill als braços; contemplar 
el seu creixement, ajudar-lo, acomboiant-lo, 
oferint-li seguretat al llarg dels anys de la in-
fància i l’adolescència. Tenir el goig de formar 
una comunitat on es viuen i s’aprenen els va-
lors i virtuts de l’amor desinteressat, de la fra-
ternitat, del compartir, del perdó mutu. No es 
pot negar que la societat és i depèn dels va-
lors que s’han mamat en les respectives fa-
mílies. 

Parlar a favor de la vida no és centrar-se 
tan sols en el seu creixement biològic o en el 
problema de l’avortament. Cal afavorir i de-
fensar la vida en totes les situacions en les 
quals pot estar en entredit. La darrera exhor-
tació del papa Francesc ens ofereix una llista 
d’actituds, accions o situacions contràries a 
la família i a la vida que fa pensar: la influèn-
cia d’ideologies que devaluen el matrimoni 
i la família, el fracàs de les parelles, els qui 
resten mentalment en els primers estadis de 
la vida, els esposos indecisos que no saben 
com créixer, les famílies afectades per la guer -
ra, el terrorisme o el crim organitzat... El Papa 
en l’Amoris laetitia exposa un conjunt de situa -
cions que fan difícil la vida personal i familiar. 
El Papa fa una crida als estats, organitzacions 
internacionals, nacionals i de la mateixa Es-
glésia a assumir el deure de donar resposta 

a tant sofriment. Ell defineix la mateixa Es-
glésia com un hospital de campanya que ha 
d’acollir a tantes persones marcades pel do-
lor i l’abandó. Cal evitar donar solucions inhu-
manes, simplistes i que a la llarga provoquen 
més sofriment, injustícia i soledat interior. So-
lucions que han d’evitar actituds d’individua-
lisme i d’hedonisme. L’individualisme que es 
converteix en jutge de quan, com i en quines 
condicions s’ha de decidir o permetre l’accés 
a la vida, i l’hedonisme que vol tancar els 
ulls a la realitat i que s’escandalitza davant 
de les dificultats. 

L’Església s’apunta a la defensa de la vi-
da. Creu sempre en la vida. Denuncia tota 
manipulació. Com diu el papa Francesc al fi-
nal del capítol segon d’Amoris laetitia: «Do-
no gràcies a Déu perquè moltes famílies, que 
són lluny de considerar-se perfectes, viuen 
en l’amor, realitzen la seva vocació i tiren en-
davant, encara que caiguin moltes vegades 
al llarg del camí [...]. En totes les situacions 
l’Església sent la necessitat de dir una pa-
raula de veritat i d’esperança [...]. Els grans 
valors del matrimoni i de la família cristiana 
corresponen a la recerca que impregna l’exis-
tència humana.»

La vida és un do de Déu. Estem cridats a 
la vida per sempre. Jesús diu: «Jo sóc el ca-
mí, la veritat i la vida» (Jn 14,6). El món actual 
no sempre troba motius i camins per valorar 
la vida. Cal oferir oportunitats per servir sem-
pre la vida. Hi ha ideologies que enfosqueixen 
la veritat que la vida és inviolable. Cal desco-
brir que en som servidors i no amos. La vida 
s’ha d’escriure en majúscula, perquè trans-
cendeix la realitat del món present. 

La tasca de servir-la, d’estimar-la, d’ajudar 
a descobrir que transcendeix la realitat mate-
rial, i que en Déu té la seva plenitud és una de 
les tasques importants que hem de fer tots 
els cristians.

Mn. Manuel Claret
Delegat de Pastoral Familiar

El dissabte 25 de març, solemnitat de l’Anun-
ciació del Senyor, la catedral de Barcelona va 
acollir la celebració del 125è aniversari de 
l’Obra Benefico Social Nen Déu, molt vincula-
da a la diòcesi de Barcelona. Els educadors, 
pares, fills, voluntaris i les religioses Francis-
canes dels Sagrats Cors varen omplir la cate-
dral. Aquesta obra va ser fundada per la ma-
re Carmen García Ramos, que fa deu anys 
que fou beatificada a Antequera.

El bisbe Sebastià Taltavull, que presidí la 
celebració, a l’homilia va recalcar el sentit 
cristià d’aquestes persones que, com Ma-
ria, «han dit sí a Déu i han col·laborat durant 
125 anys al costat de persones tan necessi-
tades; jo diria que han estat com cirineus per 
a tantes persones que porten la creu de Je-
sús». Mons. Taltavull va recordar que el papa 

Benet XVI va visitar l’obra del Nen Déu durant 
la seva estada a Barcelona l’any 2010. Tam-
bé va citar aquestes paraules que Benet XVI 
pronuncià aquell dia: «Els deixebles de Crist 
hem de multiplicar els gestos de solidaritat 
afectiva i constant, manifestant així que la ca-
ritat és el distintiu de la nostra condició huma -
na.» 

Els infants acollits a aquesta obra també 
van participar en la celebració, especialment 
en el moment de les ofrenes, aportant uns 
murals fets per ells que van posar ens mans 
del bisbe auxiliar, com mostra la fotografia. 
La directora del Nen Déu, Maria Immacula-
da Campo, va agrair la col·laboració del gran 
nombre de persones que fan la seva apor-
tació a aquesta obra diocesana al servei de 
les persones discapacitades.

Celebració dels 125 anys de l’obra diocesana del Nen Déu
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PUBLICACIONS

Este libro de 206 páginas, editado por Paulinas, 
se inscribe en el Año Santo de la Misericordia y en 
el pontificado del papa Francisco. 
  Con una sólida formación bíblica y teológica, el 
autor repasa el tema de la misericordia y añade 
el testimonio de su fe. Un buen libro para presen-
tar la fe a los jóvenes, ya que pone el acento en 
el descubrimiento y la relación personal con Jesu-
cristo.

Este libro de 140 páginas, editado por Paulinas, es 
una biografía de un sacerdote albanés, brutalmen-
te perseguido por el régimen comunista. Cuando 
el papa Francisco visitó Tirana (Albania), el 21 de 
septiembre de 2014, pudo escuchar el testimo-
nio del sacerdote Ernest Simoni y al abrazarle, 
al Papa se les saltaron las lágrimas por el valor de 
este testigo de la fe, que pasó más de 25 años en 
la cárcel, con trabajos forzados, sin renunciar nun-
ca a su fe y a su condición de sacerdote de Jesu-
cristo. El autor de este libro-biografía es el corres-
ponsal en el Vaticano del diario católico italiano 
Avvenire.

Este libro de 246 páginas, editado por Paulinas, se 
inscribe en la abundante producción de libros del 
Papa actual. Dirigiéndose a los jóvenes, Francisco 
les dice que lean las Bienaventuranzas y el capítu-
lo 25 del Evangelio según San Mateo. «No necesi-
tan leer otra cosa», añadió. Precisamente el autor 
del libro es un jesuita argentino, que ha tenido co-
mo director espiritual al Papa mientras fue arzobispo de Buenos Aires. La co-
autora, hermana Marta Irigoy, colabora con los jesuitas argentinos en las tan-
das de ejercicios espirituales y en los talleres de oración ignacianos.

El regreso
Encontrarse con el Dios 
de la misericordia
de Paolo Curtaz

Don Ernest Simoni
de Mimmo Muolo

Dichosos vosotros 
Repensar las Bienaventuranzas 
con el Papa Francisco
de Diego Fares 
y Marta Irigoy

Este opúsculo de 36 páginas editado por Paulinas, 
ofrece un buen viacrucis para esta Cuaresma. Cada 
una de sus quince estaciones incluye un breve texto 
de la Biblia y un sintético comentario del Papa, toma-
do de sus homilías en Santa Marta, de sus palabras 
en el rezo dominical del angelus o en las audiencias ge -
nerales. Este viacrucis consta de 15 estaciones, ya 
que la última lleva por título: «Jesús ha resucitado.»

Editat per Claret, aquest breu llibre de 100 pàgines, 
ofereix les reflexions de l’autor sobre l’experiència de 
la vellesa. El pròleg és del P. Josep Manuel Vallejo, 
caputxí, que escriu: «Aquest llibre, talment un testa-
ment, és un cant a la densitat de la vida, al seu sen-
tit i a la seva profunditat. Al final del llibre, talment com 
un obsequi delicat, hi ha un ramell de perles en forma de poemes.»

En aquest llibre, el papa Francesc exposa les seves ca-
tequesis durant l’Any Sant de la Misericòrdia. A l’anunci d’un Jubileu extraor di-
nari, entre el 8 de desembre de 2015 i el 20 de novembre de 2016, li segueix 
l’obertura de la Porta Santa. En les seves catequesis, el Papa comenta la Sa-
grada Escriptura detenint-se en diversos episodis que manifesten la misericòr-
dia de Déu i el seu cor de Pare. El papa Francesc relaciona la misericòr dia amb 
la justícia, la pobresa, la llum, la comunió o el diàleg; i repassa les obres de mi-
sericòrdia corporals i espirituals tot referint-les a les necessitats d’avui.

El monjo de Montserrat, autor d’aquest llibre de 99 pà-
gines editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
en 18 breus capítols dóna pautes per viure el dol i per 
saber reaccionar i ajudar les persones que passen 
per aquesta situació de dol. Defineix aquesta realitat 
com «situació angoixant a causa de la pèrdua d’un és ser 
estimat» i afirma que es pot convertir en repte per a un 
progrés de la persona que el viu. Llibre molt recomana-
ble per als qui passin per la situació de dol o per als qui 
tenen la missió d’ajudar-los.

Vía Crucis 
Comunicar esperanza y confianza
Textos del papa Francisco

L’enigma de l’ancianitat 
de Mn. Francesc Malgosa 
i Riera

La ternura 
de un Padre
del papa Francesc

El dol
per P. Bernabé Dalmau
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Lectura de la profecía de Ezequiel (Ez 37,12-14)

Esto dice el Señor Dios: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros, 
y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Is-
rael. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, 
pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi es-
píritu en vosotros y viviréis; os estableceré en vuestra tierra 
y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago —oráculo 
del Señor—».

Salmo responsorial (129)

R. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

Desde lo hondo a ti grito, Señor; / Señor, escucha mi voz; / 
estén tus oídos atentos / a la voz de mi súplica. R.

Si llevas cuentas de los delitos, Señor, / ¿quién podrá re-
sistir? / Pero de ti procede el perdón, / y así infundes te-
mor. R.

Mi alma espera en el Señor, / espera en su palabra; / mi alma 
aguarda al Señor, / más que el centinela la aurora. / Aguarde 
Israel al Señor, / como el centinela la aurora. R.

Porque del Señor viene la misericordia, / la redención copiosa; / 
y él redimirá a Israel / de todos sus delitos. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Romanos (Rom 8,8-11)

Hermanos: 
Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vo -
sotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si alguien no 
posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo es-
tá en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el 
espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a 
Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resuci-
tó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a 
vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita 
en vosotros.

  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45) (versión abreviada)

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado 
a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo». Je-
sús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la muerte, si-
no que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios 
sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana 
y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo se que-
dó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus 
discípulos: «Vamos otra vez a Judea».

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterra-
do. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su 
encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a 
Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi 
hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, 
Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». 
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en 
el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el 
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo 
y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le 
contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, el que tenía que venir al mundo».

Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y pregun-
tó: «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron: «Señor, 
ven a verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: 
«¡Cómo lo quería!». Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha 
abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que es-
te muriera?». Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó 
a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: 
«Quitad la losa». Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, 
ya huele mal porque lleva cuatro días». Jesús le replicó: «¿No 
te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces 
quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Pa-
dre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú 
me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me ro-
dea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gri-
tó con voz potente: «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, los pies 
y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un su-
dario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar».

Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver 
lo que había hecho Jesús, creyeron en él.

DIUMENGE�V�DE�QUARESMA

Lectura de la profecia d’Ezequiel (Ez 37,12-14)

Això diu el Senyor Déu: «Mira, poble meu, jo obriré els vos-
tres sepulcres, us en faré sortir i us faré entrar en el territori 
d’Israel. Llavors, poble meu, quan obriré els vostres sepul-
cres i us en faré sortir, sabreu que jo sóc el Senyor. Us infon-
dré el meu esperit i recobrareu la vida, i us deixaré en el vos-
tre territori. Llavors sabreu que jo, el Senyor, ho he anunciat 
i ho he complert». Diu el Senyor Déu.

Salm responsorial (129)

R. Són del Senyor l’amor fidel i la redempció generosa.

Des de l’abisme us crido, Senyor. / Escolteu el meu clam. / 
Estigueu atent, escolteu / aquest clam que us suplica. R.

Si tinguéssiu en compte les culpes, / ¿qui es podria sostenir? / 
Però és molt vostre perdonar, / i això ens infon respecte. R.

Confio en la paraula del Senyor. / La meva ànima hi confia. / Es-
pera el Senyor la meva ànima, / més que els sentinelles el ma-
tí. R.

Que esperin el matí els sentinelles! / Israel espera el Senyor, / 
perquè són del Senyor l’amor fidel / i la redempció genero-
sa. / És ell qui redimeix Israel / de totes les seves culpes. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Roma (Rm 8,8-11)

Germans, els qui viuen d’acord amb les mires naturals no po-
den agradar a Déu. Però vosaltres no viviu segons les mires 
naturals sinó segons les de l’esperit, perquè l’Esperit de Déu 
habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’Esperit 
de Crist, no seria de Crist. Però si Crist està en vosaltres, en-
cara que el cos hagi de morir per culpa del pecat, com que 
sou justos, l’Esperit és la vostra vida. I si habita en vosaltres 
l’Esperit d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, 
també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell 
que va ressuscitar el Crist d’entre els morts donarà la vida 
als vostres cossos mortals.

  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45) (versió abreujada)

En aquell temps, les dues germanes enviaren a dir a Jesús: «Se -
nyor, aquell que estimeu està malalt». Jesús, en sentir això, 
digué: «Aquesta malaltia no és mortal; és per a donar glòria 
a Déu: el Fill de Déu en serà glorificat». Jesús estimava Marta 
i la seva germana i Llàtzer. Després de rebre la notícia de la 
malaltia, es quedà encara dos dies al lloc on era. Després, 
passats aquests dies, digué als deixebles: «Tornem a Judea».

Quan Jesús arribà, ja feia quatre dies que Llàtzer era al se-
pulcre. Marta, quan va saber que Jesús arribava, sortí a re-
bre’l. Maria es quedà a casa. Marta digué a Jesús: «Senyor, 
si haguéssiu estat aquí, el meu germà no s’hauria mort. Però 
fins i tot ara jo sé que Déu us concedirà tot el que li dema-
neu». Jesús li diu: «El teu germà ressuscitarà». Marta li res-
pon: «Ja sé que ressuscitarà quan tothom ressusciti el dar-
rer dia». Li diu Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la vida. Els qui 
creuen en mi, encara que morin, viuran, i tots els qui viuen 
i creuen en mi, no moriran mai més. ¿Ho creus això?». Ella li 
diu: «Sí, Senyor: Jo crec que vós sou el Messies, el Fill de Déu 
que havia de venir al món».

Jesús es commogué profundament i es contorbà. Llavors 
preguntà: «¿On l’heu posat?» li diuen: «Veniu a veure-ho, Se-
nyor». A Jesús se li negaren els ulls. Els jueus deien: «Mireu 
com l’estimava». Altres deien: «Aquest home que obrí els ulls 
al cec, ¿no hauria pogut fer que Llàtzer no morís?».

Jesús, commogut altra vegada, arribà on era el sepulcre. 
Era una cova tancada amb una llosa. Jesús digué: «Traieu la 
llosa». Marta, la germana del difunt, diu a Jesús: «Senyor, ja 
es descompon; fa quatre dies que és mort». Li respon Jesús: 
«¿No t’he dit que si creus veuràs la glòria de Déu?». Llavors 
van treure la llosa. Després Jesús alçà els ulls al cel i digué: 
«Pare, us dono gràcies perquè m’heu escoltat. Ja sé que sem-
pre m’escolteu, però dic això perquè ho sàpiga la gent que em 
rodeja i creguin que sou vós qui m’heu enviat». Havent dit això 
cridà fort: «Llàtzer, vine a fora». I el mort sortí. Tenia els peus 
i les mans lligats amb les benes d’amortallar i la cara lligada 
amb un mocador. Jesús els diu: «Deslligueu-lo i deixeu-lo ca-
minar».

Molts dels jueus que havien vingut a casa de Maria i veieren 
el que va fer Jesús, cregueren en ell.

Jesús, font d’aigua viva i Llum del 
món, es revela com triomfador de 
la mort i garant de la vida eterna. 
Camí, veritat i vida.

Jesús estima entranyablement 
una família amiga: Marta, Maria, 
Llàtzer. Marta i Maria són la ma-
teixa discreció: «Llàtzer, el teu 
amic, està malalt». No demanen 
res. S’exclamen quan Jesús arri-
ba quatre dies tard: «Si hagues-
sis estat aquí el nostre germà no 
s’hauria mort…». Marta creu en 
la resurrecció de la carn el darrer 
dia. No sap que el darrer dia ja ha 
arribat amb Jesús: «Jo sóc la re-
surrecció i la vida. Els qui creuen 
en mi, encara que morin, viuran. 
Ho creus, això?». Marta fa la ma-
teixa confessió de Simó Pere: «Sí, 
Senyor: crec que sou el Messies, 
el Fill de Déu que havia de venir 
al món». És bonic pensar que la 
fe de l’Església, la nostra fe, des-
cansa també sobre la fe d’una 
dona, Marta.

Tanmateix, Marta i Maria han de 
fer el camí costerut de la fe. Crist 
no ha vingut a suprimir el dolor ni 
tan sols a explicar-lo, sinó a om-
plir-lo de la seva presència, deia 
Paul Claudel.

Jesús crida: «Llàtzer, surt fora». 
«Deslligueu-lo!» No, la mort no té 
la darrera paraula. El mot cemen-
tiri ens evoca unes parets fredes 
i un nínxols de ciment. I tanmateix 
vol dir dormitori, on els difunts 
esperen la resurrecció. «Llàtzer 
dorm», deia Jesús als apòstols. 
Crist ressuscitat ens desvetlla-
rà del son de la mort per dur-nos 
amb ell a fruir de la vida eterna, 
una vida plena, sense límits, com 
és il·limitat l’amor i el poder de 
Déu. En tenim la garantia en la 
Pasqua que estem a punt de ce-
lebrar. I en el baptisme que ens 
configura a la mort i resurrecció 
del Senyor.

COMENTARI

Sóc 
la resurrecció 
i la vida
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dilluns 3 (14 h). Reunió de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona, al bisbat 
de Terrassa. A les 19 h, Visita pastoral 
a l’escola Canigó.

Dimarts 4 (20.30 h). Celebració peni-
tencial a Santa Maria de Mataró.

Dijous 6. Reunió de la Congregació per 
als bisbes al Vaticà.

Dissabte 8 (19 h). Dedicació de la no-
va església parroquial del la M. D. del 
Carme, al barri de les Planes de Sant 
Joan Despí. 

Actes i 
conferències
Amics de Sant Francesc. Dia 6 d’abril 
(20-21 h), trobada amb el tema: «És 
difícil aconseguir la declaració de nul-
litat del matrimoni?», amb fra Ramon 
Domènech. Al c/ Santaló, 80.

Me parece muy significativa —en 
especial para esta última etapa de la 
Cuaresma— esta invitación a abrir-
nos al perdón de Cristo y a renovarnos 
interiormente. Por ello, invito a los cris-
tianos, en estos días cuaresmales y 
de preparación inmediata a la cele -
bra ción de la Pascua, a recibir el sa-
cra mento del perdón de Dios por la 
confe sión individual de los propios 
pecados.

Durante el tiempo cuaresmal he-
mos de acoger la gracia que Dios nos 
da en el momento del bautismo y que 
se ofrece en el sacramento del per-
dón, como «segunda tabla de salva-
ción». Esto nos moverá a convertirnos 
para seguir a Cristo de una manera 
cada vez más generosa y auténtica 
y así ser dignos de obtener la vida 
eterna.

 D
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AGENDA

La llamada a la penitencia y el anuncio 
del perdón de los pecados es uno 
de los grandes temas de la predi-
cación de Jesús y de los apóstoles. 
Esto ya había sido preparado por 
Juan el Bautista, quien predicaba un 
bautismo como signo de conversión 
para obtener el perdón de los peca-
dos. Jesús reiteró la misión de anun-
ciar a todas las naciones «la con-
versión a Dios por el perdón de los 
pecados».

No podemos olvidar esto, pues 
comportaría traicionar el Evangelio. 
Es Dios mismo quien, en Jesucristo, 
ha situado el momento del perdón en 
la vida de todas las personas. San 
Juan Pablo II recordaba que «en el sa-
cramento de la reconciliación cada 
hombre puede experimentar de mane-
ra singular la misericordia, es decir, el 

amor que es más fuerte que el pe-
cado». 

Cristo ha instituido el sacramen-
to de la penitencia para todos los 
miembros pecadores de su Iglesia, 
sobre todo para los que después del 
bautismo han caído en pecado gra-
ve, perdiendo así la gracia bautismal, 
y han herido la comunión eclesial. 
Los padres de la Iglesia presentan 
este sacramento del perdón como 
«la segunda tabla de salvación des-
pués del naufragio que es la pérdida 
de la gracia».

El Catecismo de la Iglesia Católica 
afirma que «la confesión de los peca -
dos, incluso desde un punto de vista 
simplemente humano, nos libera y 
facilita nuestra reconciliación con los 
demás». Por la confesión, «la Iglesia 
mira cara a cara los pecados de que 

se ha hecho culpable, acepta la res-
ponsabilidad y se abre así de nuevo 
a Dios y a la comunión de la Iglesia».

El mensaje del papa Francisco pa-
ra la Cuaresma de este año nos pre-
senta este tiempo litúrgico como un 
momento propicio para intensificar la 
vida del espíritu así como para escu-
char y meditar la Palabra de Dios. Ne-
cesitamos llenar nuestro interior de la 
riqueza del Evangelio. Esto nos com-
porta vivir momentos de desierto, en 
medio del ruido y de las preocupacio-
nes de la vida de cada día. Sin embar -
go, el Santo Padre nos recuerda que 
«Jesús es el amigo fiel que nunca nos 
abandona, porque incluso cuando 
pecamos espera pacientemente que 
volvamos a Él, y con esta espera, 
manifiesta su voluntad de perdonar» 
(cf. Homilía, 8 de enero de 2016).

CARTA�DOMINICAL  † JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

El momento del perdón

Església de Sant Gaietà - P. Teatins (c/ 
Consell de Cent, 293). Concerts be-
nèfics d’abril. Diumenge 2 (18 h), cor 
Aula Alumni. Diumenge 9 (18 h), con-
cert de Diumenge de Rams, amb En-
samble Amoria. Dia 14 d’abril (19 h), 
Divendres Sant, meditació davant del 
Crist. Veu: Rosa M. Ramírez i Rosa M. 
Abella, al piano. Divendres 21 (18 h), 
cor Diaula. Diumenge 30 (18 h), Ro-
berto Laborda, Aloma Ruiz i Antonia Pa-
rapa.

Per què creus? Com vius la teva fe? 
Del 3 al 7 d’abril (19.30-20.30 h), cinc 
professionals de diferents àmbits res-
pondran aquestes dues preguntes. 
Dia 3: Lluís Ylla, membre de la Fun-
dació Jesuïtes-Educació. Dia 4: Josep 
Otón, professor de l’ISCREB. Dia 5: 
Rafael Abós, metge. Dia 6: M. Carme 
de la Fuente, treballadora social. Dia 
7: Rosa M. Piqué, mestra. A la pquia. 
del Sant Àngel Custodi (c/ Vilardell, 
48 - Hostafrancs).

Presentació del llibre Els reptes del 
papa Francesc de Teresa Forcades. 
Dijous 6 d’abril (19 h), a la Fundació 
Joan Maragall (c/ València 244, 1r ). Hi 
intervindran Josep M. Carbonell, pre-
sident de la FJM; Emília Bea, professo-
ra de la Universitat de València; i l’au-
tora del llibre.

Consell de laics (c/ Riera Sant Miquel, 
1 bis). Dijous 6 d’abril (20 h), confe-
rència sobre santa Joaquima de Vedru-
na, a càrrec de la Gna. Mabel Burgell. 
Dies 8 i 9 d’abril, recés a Sant Martí 
del Montnegre, amb fra Josep Manuel 
Vallejo. Més informació i inscripcions: 
conselldelacis@caputxins.cat

Exercicis
Exercicis espirituals a la Casa Betà-
nia (c/ Bonavista, 37 - Conellà de Llo-
bregat). Del 12 al 16 d’abril, amb el 
P. Miquel Coll, SJ. Per a més informa-
ció i inscripcions: t. 933 751 102, a/e: 
info@hermanasdebetania.es

Pelegrinatges
27è pelegrinatge a Fàtima i Aljus-
trel, poble natal dels vidents. Del 
18 al 23 de maig, organitzat per l’A-
postolat Mundial de Fàtima. Per a més 
informació i inscripcions: t. 938 725 
548 / 938 729 294 (16-17 h i 21-
22 h).

Pelegrinatge a Lourdes. Amb l’Asso-
ciació pel Santuari Sant Josep de la 

Muntanya. Dies 10, 11 i 12 de juny. 
Informació i inscripcions: t. 609 775 
989, a/e: santjosepdelamuntanya@
yahoo.es

Pelegrinatge a Terra Santa amb els fran-
ciscans. Del 27 de juny al 4 de juliol. 
Informació i inscripcions: c/ Santaló, 
80, t. i fax: 932 022 757 (places limi-
tades).

In memoriam
Mn. Pere Farnés 
Scherer. Aquest 
eminent estudiós 
de la sagrada li-
túrgia morí el 24 
de març passat, 
als 91 anys. Les 
exèquies pel seu 
etern descans 
es varen celebrar 
a la Catedral de Barcelona el dimecres 
29 de març i foren presidides pel car-
denal Martínez Sistach. Autor de més 
de 60 llibres, Mn. Farnés era un conse-
ller en matèria litúrgica, molt valorat 
dins i fora del nostre país; 
fins i tot impartí conferèn-
cies de formació litúrgica al 
Japó.
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