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Avui, diumenge de Rams, ens endinsem ja en la gran 
Setmana Santa en què contemplarem la Passió, 
Mort i Resurrecció del Senyor. 

La veritat és que ens costa entendre el misteri de 
la Creu, del patiment, del dolor. Però és bonic veure 
Abraham portant el seu fill a la muntanya de Morià, 
obeint el mandat del Senyor. I ho fa per amor a Déu 
i estimant entranyablement el seu fill.

Crist clavat a la Creu és també misteri d’amor. 
Ell ens ha estimat fins a la bogeria de la Creu. Morint 
ens ha donat la mateixa vida de Déu. Ressusci-
tant ens ha fet ressuscitar amb Ell. I pujant al cel ens 
ha preparat un lloc al costat seu i de tots els sants. 
Es pot oferir més? És impressionant l’Amor de Déu 
per nosaltres, els éssers humans! La veritat és que, 
només amb les nostres forces, mai arribarem a com-
prendre en la seva plenitud el misteri d’amor de Déu 
per tots i cadascun de nosaltres. I, no obstant això, 
aquest amor és l’únic que pot donar sentit al cor in-
quiet i confús de l’ésser humà.

L’Església, aquests dies de Setmana Santa, ens 
convida de manera especial a aprofundir en aquest 
amor contemplant amorosament la Creu:

—Pel camí del diàleg amb Crist crucificat. A moltes 
persones els resulta, a primera vista, difícil i feixuc 
aquest diàleg amb Crist. Tomàs de Kempis ens ofe-
reix, en una reflexió molt il·luminadora, una ajuda 
molt útil. Diu així: «Si no saps meditar sobre coses 
elevades i celestials, descansa en la passió de Crist i 
atura’t a pensar, com habitant en elles, en les seves 
sagrades nafres. Perquè si et refugies devotament en 
aquestes cicatrius i nafres precioses de Jesús, sen-
tiràs gran fortalesa en l’aflicció, no faran efecte en tu 
els menyspreus dels homes i suportaràs amb facili- 
tat les paraules dels que murmuren contra tu» (Tomàs 
de Kempis, L2, cap. 1, n. 16-17)

—Pel camí de la creu. Per què no recórrer, amb sen-
zillesa i profunda veneració, les estacions del viacru-
cis? El cor s’anirà omplint de pau, de serenitat, d’es-
perança, d’amor, de perdó. Recórrer el viacrucis, 

meditar la Passió del Senyor, exigeix una mica de 
temps. No podríem dedicar uns minuts cada dia a 
recórrer almenys dues estacions cada dia, encara 
que per completar-lo necessitem la setmana sence-
ra? Només cal prendre la decisió i mantenir-la amb 
fermesa; demana, potser, saber apagar el televisor 
oportunament o no entretenir-se en algunes conver-
ses per poder dedicar així un temps a estar a soles 
amb el Senyor.

—Pel camí del servei als que pateixen. D’aques-
ta meditació serena i amorosa de la Passió brollarà, 
n’estic convençut, un desig creixent d’ajudar el ger-
mà sofrent que és amb nosaltres. Així ho han viscut 
els sants. Així ho va viure santa Caterina de Siena, 
com mostra aquest text preciós: 

«Jesús va preguntar a Caterina de Siena: “Estima-
da meva, saps per què t’estimo?” Davant la respos-
ta negativa de Caterina, Jesús va continuar: “T’ho 
diré. Si no t’estimo, tu no seràs res, no seràs capaç 
de res de bo. Ja veus que he d’estimar-te.” “És veri-
tat” —va respondre Caterina, i de cop va dir—: “Jo 
voldria estimar-te així.” Però, tot just ho va haver dit, 
es va adonar que havia dit un disbarat. Jesús va 
somriure. Llavors ella va afegir: “Però això no és just. 
Tu pots estimar-me amb un gran amor i jo només 
puc estimar-te amb un amor petit.”

»En aquell moment va intervenir Jesús i va dir: “He 
fet possible que m’estimis amb un gran amor”. Ella, 
sorpresa, va preguntar immediatament com. “T’he 
posat al costat el proïsme. Tot el que li facis ho 
prendré com a fet a mi.” Caterina, plena d’alegria, 
va córrer a curar els malalts a l’hospital: “Ara puc 
estimar Jesús amb un amor gran”.»

Tant de bo que la contemplació de la Passió de 
Crist ens ajudi a comprometre’ns més amb els ger-
mans que pateixen en el nostre món, i en especial 
a prop nostre. Perquè juntament amb nosaltres, en 
aquest lloc, en aquest altar, es farà misteriosament 
present el Crist del Tabor, de la Passió: el seu Cos 
lliurat, la seva sang vessada, el Senyor Ressuscitat.

Descansa en la Passió de Crist

N.15
ANY LXXIX

ACTUALITAT

Del 28 al 31 de març es va celebrar al Seminari Con-
ciliar el Simposi organitzat pel Consell de Conferèn-
cies Episcopals d’Europa (CCEE), per la Conferència 
Episcopal Espanyola i per l’Arquebisbat de Barce-
lona. 

El tema de la trobada va ser l’acompanyament dels 
joves en el seguiment de Jesucrist, i els treballs rea-
litzats seran una aportació per al proper Sínode dels 
Bisbes que es reunirà l’octubre de 2018 per trac-

tar sobre «els joves, la fe i el discerniment vocacio-
nal». En l’acte de cloenda, presidit pel cardenal Ange-
lo Bagnasco, president del CCEE, aquest va fer una 
crida a la joventut europea: «Mirem a les joves ge-
neracions amb gran simpatia i confiança; a elles els 
tocarà ser els nous evangelitzadors, convençudes 
que evangelitzar avui significa ensenyar als homes i a 
les dones l’art de viure». En la foto, una de les sessions 
presidida per joves.

L’acompanyament dels joves en el dia a dia
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Ser pequeños junto 
al Señor y al hermano

Abundantes declaraciones del Papa 
nos ayudan a situarnos ante la sema-
na que comienza «con una procesión 
festiva con ramos de olivo: todo el pue-
blo acoge a Jesús. Los niños y los jóve-
nes cantan y lo alaban». 

Cruz, Salvación, Misericordia, Amor 
de Dios que se entrega en Jesucristo. 
Todo un recorrido de gracia que nos 
reclama tener un corazón de pequeño 
y de pobre para poder contemplar esa 
gracia, para situarnos al lado de Jesu-
cristo y cerca de los hermanos.

Como un pequeño, ¿soy capaz de ex-
presar mi alegría al alabar al Señor? 
¿Quién soy yo ante Jesús que sufre? 
¿Veo al hermano necesitado, al exclui-

do que se encuentra a mi lado? ¿Qué 
puedo hacer por él? «Los niños nos re-
miten constantemente a la condición 
necesaria para entrar en el Reino de 
Dios (cfr. Mt 11,25); nos invitan a no 
considerarnos autosuficientes, sino 
necesitados de ayuda, amor y perdón.»

En esta Semana Santa que nos con-
duce a la Pascua, ¿seguiremos este ca-
mino de la humillación de Jesús? «Só-
lo así será santa también para nosotros. 
El amor nos guiará y nos dará fuerza. 
Y, donde está él, estaremos también 
nosotros (cf. Jn 12,26).» 

A María, la Mujer, la Madre, que pro-
clama su pequeñez, pidámosle un pues-
to junto a Ella a los pies de la Cruz.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

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

   

ENTREVISTA

QUIM ERRA

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
(OHSJD) ha engegat la campanya «Va-
lors per a cada dia», que pretén sensibi-
litzar i promoure actituds i bones pràcti-
ques entre les persones que col·laboren 
en l’atenció a tots els seus centres. El 
germà Quim Erra, superior de la comu-
nitat de Germans de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona, és l’impul-
sor de la iniciativa.

És fàcil formar bones persones i aten-
tes, avui?
No és més difícil que en altres èpoques. 
Hi ha una gran disponibilitat, però cal 
fer formació que de veritat ens ajudi a 
transformar i a créixer. Les persones 
agraeixen la formació de qualitat, i que 
generalment no serveix només per a 
les qüestions professionals, sinó tam-
bé per a les personals. La majoria de 
persones tenen un gran cor i valoren 
molt tot allò que els serveix per ajudar 
millor els altres.

Què li diria a aquell que segueix l’Evan-
 geli només a temps parcial?
Viure l’Evangeli del tot sempre forma 
part dels ideals. Ens cal fer reflexió per 
prendre consciència d’allò que ens hi 
apropa cada vegada més. Hem de tenir 
en compte que és un procés que du-
ra tota la vida i que no sempre és lineal. 
Igual que en els valors, en la mesura que 
ens el fem nostre, les nostres actituds, 
de manera natural, seran més evan-
gèliques. Amb tot, sempre ens caldrà 
mantenir una actitud proactiva.

Com es viu el Diumenge de Rams en 
el s vostres centres infantils?
Els nens i les nenes necessiten viure i 
sentir la dimensió festiva de la fe. Que 
sigui de veritat una celebració. Altra-
ment, acaben associant la fe amb ca-
res serioses, formalismes, avorriment... 
L’alegria és nuclear en el missatge de 
Jesús i, si ens hem de preparar per viure 
la Pasqua, hem de tenir cara de festa, 
i això els nens i les nenes ho ente nen i 
ho necessiten, sobretot quan estan 
malalts.

Òscar Bardají i Martín

Viure els valors

10. � Dilluns Sant (lit. hores: 
2a setm.) [Is 42,1-7 / Sl 26 / Jn 
12,1-11]. Sant Ezequiel, profeta 
(s. VI aC); sant Dimes, el bon lla-
dre; sant Terenci, mr.

11. � Dimarts Sant [Is 49,1-6 / 
Sl 70 / Jn 13,21-33.36-38]. 
Sant Estanislau, bisbe de Cracò-
via i màrtir (1079). Sant Isaac, 
monjo. Santa Gemma Galgani, 
verge seglar.

12. � Dimecres Sant [Is 50,4-9a / 
Sl 68 / Mt 26,14-25]. Sant Juli I, 
papa (romà, 337-352); sant Da-
mià, bisbe; santa Vísia, vg. i mr.

13.  Dijous Sant [Missa de la 
Cena del Senyor: Ex 12,1-8.11-
14 / Sl 115 / 1Co 11,23-26 / 
Jn 13,1-15]. Sant Hermenegild, 
príncep hispànic, mr. (586). Sant 
Martí I, papa (649-656) i mr. San-
ta Agatònica, mr.

14. � Divendres Sant [Celebra-
ció de la Passió del Senyor: Is 52, 
13-53,12 / Sl 30 / He 4,14-16; 
5,7-9 / Jn 18,1-19,42]. Sant Ti-
burci, mr.; sant Lambert, bisbe; 
santa Domnina, vg. i mr.

15. � Dissabte Sant. Sant Telm 
(denominació amb què és conegut 
popularment el beat Pedro Gon-
zález), rel. dominicà, de Galícia; 
sant Crescent, mr.; santes Basi-
lissa i Anastàsia, mrs. a Roma. 

Comença el temps de Pasqua

16.  † Diumenge vinent, Pasqua 
de Resurrecció del Senyor (lit. 
hores: pròpia). [Vetlla: després 
dels textos de la Llei i dels Profe-
tes, Rm 6,3-11 / Sl 117 / Mt 28,
1-10. Missa del dia: Ac 10,34a. 
37-43 / Sl 117 / Col 3,1-4 (o bé: 
1Co 5,6b-8) / Jn 20,1-9 (o bé: Mt 
28,1-10). A la missa vespertina, 
l’Evangeli pot ser: Lc 24,13-35]. 
Sant Toribi de Lièbana, bisbe; san-
ta Engràcia, verge, 
i companys màr-
tirs a Saragossa; 
sant Benet-Josep 
Labre, captaire.

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

Un matrimoni amb tres fills, molt impli-
cat en la vida i en els diversos serveis 
d’una comunitat cristiana, està pas-
sant un tràngol difícil. Els mitjans de 
comunicació han recollit l’accident que 
va patir el pare i la filla, Teresa, de set -
ze anys. Un cotxe envestí la moto amb 
què tornaven a casa i la noia, arrosse-
gada pel cotxe, patí serioses ferides i 
cremades. Ha estat ingressada molts 
dies a cures intensives d’una unitat 
de cremats. L’interès d’amics, com-
panys i coneguts ha estat molt gran i 
s’ha manifestat en correus, whatsapps, 
trucades i anades a l’hospital, encara 
que no la poguessin veure. 

Davant la dificultat d’atendre tantes 
mostres d’afecte i amistat, els pares 
i germans de la Teresa van adreçar a 
tots els membres de la comunitat cris-
tiana, mitjançant un correu electrònic, 
aquest escrit: «Benvolguda comunitat! 
Estem bé, hem passat el primer mo-
ment de por, dolor, tristesa i ara es-
tem bé. Avui el rostre de Déu que ens 
acompanya en aquest moment difícil 
té el nom de cadascú de vosaltres. Ca -
da missatge, el dolor que compartim, 
les llàgrimes vessades, és Déu mateix, 
Déu amb nosaltres. No us podeu ima-
ginar com ens heu enfortit en aques-
ta situació tan difícil per la qual estem 

No deixeu 
d’acompanyar-nos

passant [...]. Joves... com sou! La Te-
resa té una força, una confiança i una 
esperança! Pensem que això va una mi-
ca amb la joventut. Ajudeu-nos als més 
grans [...]. Vosaltres penseu que el nos-
tre sofriment és més gran perquè som 
els pares... potser sí, no ho sabem... 
però la Teresa no és nostra, la Teresa 
és de tots. Sabem que esteu una mica 
espantats i, a més a més, teniu la in-
certesa que provoca no veure-la. Nos-
altres almenys tenim la sort de veure- 
la i estar amb ella. No tinguem por. Ja 
sabeu, perquè ens coneixeu, que te-
nim entre uns i altres el do de la forta -
lesa, la temprança i la sort de saber re-
conèixer l’amor de Déu en les nostres 
vides. Confiem que podrem amb tota la 
càrrega. No deixeu d’acompanyar- 
nos». «En ell tenim posada l’esperan-
ça: ell continuarà salvant-nos, amb 
l’ajut també de les vostres oracions» 
(2Co 1,10).

La Teresa va millorant, amb bona dis-
posició, actitud de col·laboració i agraï-
ment vers el personal sanitari que l’atén 
i en té cura. Ha comprovat, també, el que 
ja sabia: que són molts els amics, jo-
ves i grans que l’estimen. I tot aquest 
afecte i la certesa de l’Amor de Déu la 
seguiran acompanyant, a ella i als seus 
pares, fins al seu restabliment.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

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

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

Salmo responsorial (21)

R.  Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do?

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

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

Se reparten mi ropa, / echan a suerte mi túnica. / Pe-
ro tú, Señor, no te quedes lejos; / fuerza mía, ven co-
rriendo a ayudarme. R.

Contaré tu fama a mis hermanos, / en medio de la 
asamblea te alabaré. / «Los que teméis al Señor ala-
badlo; / linaje de Jacob, glorificadlo; / temedlo, lina-
je de Israel». R.

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

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despo-
jó de sí mismo tomando la condición de esclavo, he-
cho semejante a los hombres. Y así, reconocido co-
mo hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, 
hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de 
cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió 
el Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al nom-
bre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tie-
rra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo 
es Señor, para gloria de Dios Padre.

  Pasión de nuestro Señor Jesucristo según 
san Mateo (Mt 26,14-27,66) (Fragmento)

Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinie-
blas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gri tó 
con voz potente: «Elí, Elí, lemá sabaqtaní?». (Es de-
cir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do?»). Al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron: 
«Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos fue 
corriendo, cogió una esponja em papada en vinagre y, 
sujetándola en una caña, le dio de be ber. Los demás 
decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a sal varlo». Jesús, 
gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. 
  (Pausa, arrodillados.)
  Entonces el velo del templo se rasgó en dos de 
arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se resque-
brajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos 
de santos que habían muer to resucitaron y, salien-
do de las tumbas después que él resucitó, entraron 
en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. 
  EI centurión y sus hombres, que custodiaban a 
Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron 
aterrorizados: «Verdaderamente este era Hijo de 
Dios».

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

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

El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre per-
què, amb la paraula, sàpiga sostenir els cansats. Un 
matí i un altre, em desvetlla l’orella, perquè escolti 
com un deixeble. El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’o-
rella i jo no m’he resistit ni m’he fet enrera: he parat 
l’esquena als qui m’assotaven i les galtes als qui m’ar -
rancaven la barba; no he amagat la cara davant d’o-
fenses i escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això 
no em dono per vençut; per això paro com una roca 
la cara i sé que no quedaré avergonyit.

Salm responsorial (21)

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

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

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

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

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

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

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

  Passió de nostre Senyor Jesucrist segons 
sant Mateu (Mt 26,14-27,66) (Fragment)

Des del migdia fins a mitja tarda s’estengué una fos-
cor sobre tota la terra. Cap a mitja tarda Jesús cridà 
amb tota la força: «Eli, Eli, ¿lema sabactani?» Que vol 
dir: «Déu meu, Déu meu, ¿per què m’heu abando-
nat?» Alguns dels qui eren allí deien: «Ara crida Elies.» 
Un d’ells anà cor rents a prendre una esponja xopa de 
vinagre i la posà al capdamunt d’una canya perquè 
begués. Però els altres li deien: «Deixa’l estar. A veu-
re si ve Elies a salvar-lo.» Jesús tornà a cridar amb to-
ta la força i expirà.
  (Pausa, agenollats.) 
  En aquell moment la cortina que tancava el santua ri 
s’esquinçà en dos trossos de dalt a baix, la terra tre-
molà, les roques s’esberlaren, els sepulcres s’obriren 
i ressusci taren molts cossos dels sants que hi repo-
saven; després de la resurrecció de Jesús sortiren 
dels sepulcres, anaren a la Ciutat Santa i s’aparegue-
ren a molts. Quan el centurió i els soldats que guar-
daven Jesús veieren el terratrèmol i tot el que havia 
passat, s’esveraren molt i deien: «És veri tat: Aquest 
home era Fill de Déu».

COMENTARI

Ja hem esplaiat l’ànima d’infant acom-
panyant el Senyor amb hosannes i bran-
quillons. Centrem-nos ara en el nucli de 
la Setmana Santa: Crist obedient.

L’obediència de Jesucrist rau en la 
plena acceptació de la seva condició 
humana, sense cap privilegi que el po-
si per damunt o per sota dels altres ho-
mes. 

Per a Adam era poca cosa ser home 
i aspirà a ser com Déu. Jesús en canvi 
adoptà l’actitud del servent: «El Senyor 
Déu m’ha parlat a cau d’orella... i jo no 
m’he fet enrere.»

La condició humana comporta entrar 
en el joc i en el xoc de les llibertats, un 
joc i un xoc que el portaran fins a la 
mort pròpia d’un esclau: la creu. No pot 
baixar més avall. 

Ha sofert l’agonia de Getsemaní fins 
els escarnis de les autoritats. I la con-
demna a mort. Clavat a la creu entre 
dos bandits. Abandonat de tothom. Pre-
garà, dient: «Déu meu, Déu meu, per 
què m’heu abandonat?». Penjat en la 
creu, Jesucrist porta fins al límit l’obe-
diència a la voluntat del Pare.

Com a premi d’aquesta obediència, 
el Pare l’asseu al seu costat com a Se-
nyor. L’himne de sant Pau resumeix tot 
el sentit de la Setmana Santa: la joia 
del dia de Rams, el gran Amor de Dijous 
Sant, el sofriment del Divendres Sant i 
la glòria de la Resurrecció.

Durant aquests dies de Setmana San-
ta aprenem que la grandesa humana 
rau en la plena fidelitat a allò que som 
com a persones fetes i pastades a imat-
ge i semblança de Déu. Així aportem 
al nostre món deshumanitzat el plus 
d’humanitat que veiem en el Senyor Je-
sús, fet obedient fins a la mort i una mort 
de creu.

Crist obedient
P. JAUME SIDERA, claretià



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dimarts 11 (11 h). Missa Crismal a 
la Catedral.

Del 13 al 16. Celebracions de la Set-
mana Santa a la Catedral.

Actes
XIV Trobada Mis-
sionera de Joves. 
Amb el lema «Una 
cosa et falta...» 
(Mc 10,21) se ce-
lebrarà, del 21 al 
23 d’abril, a la Ca-
sa d’Exercicis Sant 
Josep, a El Escorial 
(Madrid), convocada per les Obres Mis-
sionals Pontifícies, en col·laboració amb 
la Comissió Episcopal de Missions, i a 
través del Consell de joves. És una tro-
bada especialment oberta als joves 
amb inquietuds missioneres. Info. i ins-
cripcions: http://www.obrasmisiona-

«Preguntó Jesús a Catalina de Sie-
na: “Querida mía, ¿sabes por qué te 
amo?” Ante la respuesta negativa de 
Catalina, siguió Jesús: “Te lo diré. 
Si no te amo, tú no serás nada, no 
serás capaz de nada bueno. Ya ves 
que tengo que amarte.” “Es verdad” 
—respondió Catalina, y de golpe di-
jo—: “Querría yo amarte así.” Pero, 
en cuanto habló, se dio cuenta de 
que había dicho un despropósito. Je-
sús sonrió. Entonces ella añadió: “Pe-
ro esto no es justo. Tú puedes amar-
me con un gran amor y yo sólo puedo 
amarte con un amor pequeño.” 

»En ese momento intervino Jesús 
y dijo: “He hecho posible que me 
ames con un gran amor”. Ella, sor-
prendida, preguntó inmediatamente 
cómo. “He puesto a tu lado al próji-
mo. Todo lo que le hagas a él lo toma-
ré como hecho a mí.” Catalina, llena 
de alegría, corrió a curar a los enfer-
mos en el hospital: “Ahora puedo 
amar a Jesús con gran amor”.»

Ojalá la contemplación de la Pa-
sión de Cristo nos ayude a compro-
meternos más con los hermanos que 
sufren en nuestro mundo, y en espe-
cial junto a nosotros. Porque junto a 
nosotros, en este lugar, en este al-
tar, va a hacerse misteriosamente 
presente el Cristo del Tabor, de la Pa-
sión: su Cuerpo entregado, su san-
gre derramada, el Señor Resucitado.
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AGENDA

Hoy, domingo de Ramos, nos aden-
tramos ya en la gran Semana Santa 
en la que contemplaremos la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor. 

La verdad es que nos cuesta en-
tender el misterio de la Cruz, del su-
frimiento, del dolor. Pero es hermoso 
ver a Abrahán conduciendo a su hijo 
al monte Moriá, obedeciendo el man-
dato del Señor. Y lo hace por amor a 
Dios y amando entrañablemente a su 
hijo.

Cristo clavado en la Cruz es también 
misterio de amor. Él nos ha amado 
hasta la locura de la Cruz. Muriendo 
nos ha dado la misma vida de Dios. 
Resucitando nos ha hecho resucitar 
con Él. Y subiendo al cielo nos ha pre-
parado un lugar junto a Él y a todos 
los santos. ¿Se puede ofrecer más? 
¡Es impresionante el Amor de Dios por 
nosotros, los seres humanos! La ver-
dad es que, con nuestras solas fuer-
zas, nunca llegaremos a comprender 

en su plenitud el misterio de amor 
de Dios por todos y cada uno de no-
sotros. Y, sin embargo, ese amor es 
lo único que puede dar sentido al co-
razón inquieto y confuso del ser hu-
mano.

La Iglesia, en estos días de Sema-
na Santa, nos invita de manera espe-
cial, a profundizar en ese amor con-
templando amorosamente la Cruz:

—Por el camino del diálogo con 
Cristo crucificado. A muchas perso-
nas les resulta, a primera vista, difícil 
y costoso ese diálogo con Cristo. To-
más de Kempis nos ofrece en una 
reflexión muy iluminadora, una ayuda 
muy útil. Dice así: «Si no sabes medi-
tar en cosas elevadas y celestiales, 
descansa en la pasión de Cristo, y 
detente a pensar, como morando en 
ellas, en sus sagradas llagas. Porque 
si te refugias devotamente en esas ci-
catrices y preciosas llagas de Jesús, 
sentirás gran fortaleza en la aflicción, 

no harán mella en ti los desprecios de 
los hombres y soportarás con facili-
dad las palabras de los que murmu-
ran contra ti» (Tomás de Kempis, L2, 
cap. 1, n.o 16-17).

—Por el camino de la cruz. ¿Por 
qué no recorrer, con sencillez y profun -
da veneración, las estaciones del Vía-
crucis? El corazón se irá llenando 
de paz, de serenidad, de esperanza, de 
amor, de perdón. Recorrer el Víacru-
cis, meditar la Pasión del Señor, exige 
un poco de tiempo. ¿No podríamos de-
dicar unos minutos cada día a ello, a 
recorrer al menos dos estaciones ca-
da día, aunque completarlo nos lle-
ve la semana entera? Sólo se nece-
sita tomar la decisión y mantenerla 
con firmeza; se requiere, tal vez, saber 
apagar el televisor oportunamente o 
no entretenerse en algunas conver-
saciones para poder dedicar así un 
tiempo a estar a solas con el Señor.

 —Por el camino del servicio a los 
que sufren. De esa meditación sere-
na y amorosa de la Pasión brotará, 
estoy convencido de ello, un deseo 
creciente de ayudar al hermano su-
friente que está junto a nosotros. Así 
lo han vivido los santos. Así lo vivió 
santa Catalina de Siena, como mues-
tra este precioso texto: 

CARTA�DOMINICAL  † JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

Descansa en 
la Pasión de Cristo

lespontificias.es/p/encuentro-misio -
nero-de-jovenes.html

Carles de Foucauld, l’espiritualitat 
d’un pare del desert contemporani. 
Dijous 20 d’abril (18.30-20.30 h), als 
locals de la parrò-
quia de Sant Pau 
del Camp (c/ Sant 
Pau, 101). Amb la 
intervenció de Jo-
sep M. Fisa, autor 
de Carles de Fou-
cauld, el germà Car-
 les, de la col·lecció 
«Sants i Santes», i 
de Dídac P. Lagarriga, autor del llibre Del 
teu germà musulmà. També hi haurà es-
pai de meditació, silenci i diàleg. Info.: 
amicsdeldesert.barcelona@gmail.com

Hospitalitat de la M. D. de Lourdes. 
Del 14 al 16 d’abril, colònies de Setma-
na Santa al Monestir de les Avellanes 
(Os de Balaguer - Lleida). Dia 23 d’a-
bril, torneig benèfic de futbol, a l’esco-
la de la Salle Bonanova (pg. de la Bo-
nanova, 8). Informació: t. 934 874 
009, a/e: info@hospitalitat.org

Taller monàstic per a homes de 18 a 35 
anys al Monestir de Montserrat. Els 

dies 13, 14, 15 i 16 d’abril els interes-
sats podran conèixer des de dins la 
vida comunitària pregant, convivint i 
compartint els àpats amb els monjos. 
Informació i inscripcions: hostatgeria@
abadiamontserrat.net, t. 938 777 765. 

Dijous Sant a l’església del Santíssim 
Sagrament (ANFE) (c/Aragó, 268). 
Dia 13 d’abril (22 h), entrada i prepa-
ració. A les 22.30 h, celebració de la 
Cena del Senyor. Continuaran torns de 
vetlla tota la nit. El primer és obert a 
tothom. Informació: t. 669 286 454.

Adoració eucarística a la cripta de la 
Sagrada Família. Dia 13 d’abril (Dijous 
Sant), (20.15-23 h), missa i vespres. 
Els segons dijous de cada mes i tots 
els diumenges hi haurà confessors, a 
partir de les 18 h. Inscripció torns ado-
ració perpètua: apartat de correus, 
suc. 44/44063/08014 Barcelona. In-
formació: t. 662 198 630 (Juan Ribas), 
www.sagradafamiliaadoracio.com

Pelegrinatges
Pelegrinatge a Lourdes. Organitzat per 
la Fundació Pare Esqué (c/ Sant An-

toni M. Claret, 50-62). Del 7 al 10 de 
juliol. Informació i inscripcions: t. 934 
585 935, dilluns i dimecres al matí i 
www.FundacioPareEsque.org

Llibres
L’exili de Déu, de Lluís 
Duch. Llibre de 92 pà -
gines, publicat per Frag-
menta. L’autor és mon -
jo de Montserrat i doc-
tor en antropologia i 
teo logia per la Univer-
sitat de Tübingen. En 
aquest darrer treball, 
des dels pressupostos i el mètode pro-
pis de l’antropologia, estudia el gir co-
pernicà produït els últims seixanta anys 
en el món de les cultures sobre la qües-
tió de Déu. És un llibre de frontera i són 
molt interessants les seves reflexions 
sobre els moviments gnòstics d’avui. 
La seva tesi final és el que ja apuntava 
fa uns anys el pensador cristià Dietrich 
Bonhoeffer: «ni Déu sense el proïsme, 
ni el proïsme sense Déu». 
El llibre també està publi-
cat en castellà per la matei-
xa editorial.
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