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Antoni Gaudí i
el centenari teresià
«El cristià del futur o serà místic o no
serà», va dir el gran teòleg Karl Rahner. He recordat aquest pensament,
citat molt sovint en els diàlegs organitzats per les institucions cristianes,
quan ens disposem a iniciar el centenari del naixement de santa Teresa de Jesús.
Teresa de Cepeda y Ahumada (Àvila, 1515 - Alba de Tormes, Salamanca, 1582) és una figura polièdrica,
amb moltes facetes. Mestra d’oració, gran escriptora, doctora de l’Església, fundadora i reformadora del
Carmel amb sant Joan de la Creu, va
anar d’un lloc a l’altre fundant convents, formant monges i tractant amb
personatges importants. Un nunci la
va qualificar com a «fémina andariega». També fou una defensora de la
dona, amb termes d’una tal vivesa
—«que el mundo nos tiene muy acorraladas», deia— que la fan una feminista de primera hora.
Amb motiu d’aquest centenari, es
confia que el papa Francesc visiti Espanya; la invitació ja ha estat for mulada per les instàncies eclesials i estatals corresponents. El Sant Pare ha
concedit per a totes les diòcesis del
país un Any Jubilar Teresià, que es perllongarà des d’aquest 15 d’octubre,
festivitat de la santa, fins al 15 d’octubre de 2015.
Pel que fa referència a Catalunya,
aquest centenari és una ocasió opor-

tuna per recordar un gran apòstol del
missatge teresià: el sacerdot tortosí
sant Enric d’Ossó i Cervelló (Vinebre,
1840 - Gilet, 1896), fundador de la
Companyia de Santa Teresa de Jesús.
El sant fou amic de Gaudí, i aquest va
deixar a Barcelona, a petició d’Ossó, una obra de gran significació teresiana, l’edifici del Col·legi de les
Teresianes del carrer Ganduxer, inspirant-se precisament en la que està
considerada l’obra cimera de la mística avilesa: Las moradas o el castillo interior. Gaudí tenia 38 anys quan
acabà el col·legi teresià; l’obra ja estava començada quan ell la va agafar a petició d’Enric d’Ossó.
Com va fer a la Sagrada Família,
Gaudí li va donar una nova orientació
i va crear una construcció de gran lleugeresa, que sembla elevar-se cap al
cel sense esforç aparent. Encara avui
—diuen els estudiosos de Gaudí—
impressiona l’harmonia entre la materialitat arquitectònica i la seva adequació a la inspiració mística de la
santa avilesa. Tota la construcció és
una veritable simfonia de misticisme
feta amb pocs mitjans. Gaudí sabia
molt bé que el seu client, en aquest
cas, no tenia gaires diners i li deia a
Ossó que no es preocupés per això.
L’edifici s’articula materialment al
voltant del famós arc parabòlic, que
dóna tanta lluminositat als espais interiors, i està presidit pel número set
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Antoni Gaudí dóna una gran lluminositat als espais interiors. Edifici de les Teresianes
al carrer Ganduxer de Barcelona

com a pauta, reproduint així els sets
estatges (o «moradas») de l’ànima
en el seu avanç cap a la unió espiritual amb Déu.
Gaudí, a la meitat de la seva vida,
sabia passar en la tècnica construc-
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Franciscana de los Sagrados Corazones

El año de santa Teresa
Dios nos visita en nuestro acontecer
cotidiano. Dios se encuentra entre
nosotros. Durante el año jubilar 20142015, conmemoraremos el V Centenario del nacimiento de santa Teresa
de Jesús (Àvila, 1515 - Alba de Tormes, Salamanca, 1582). Una maestra de oración, del «trato de amistad

con Aquel que sabemos nos ama» (Vida 8,5). Maestra para entender que,
si se está en la cocina, «entre los pucheros anda el Señor, ayudándonos
en lo interior y exterior» (Fundaciones, 5). Cada día, el Señor está con
nosotros, nos llama a su amistad y a
servir.

Enseña el papa Francisco (16-0914) que la expresión «Dios ha visitado a su pueblo» tiene un «sentido especial». «¿Cómo nos visita Dios? Cuando Dios visita a su pueblo, se le acerca y siente compasión: se conmueve.
Cuando Dios visita a su pueblo, devuelve al pueblo la esperanza. ¡Siempre!»

tiva de l’opulència a la pobresa, i
amb la seva originalitat
deixava a Barcelona un
original monument arquitectònic a la mística
teresiana.

Pidamos «la gracia de que nuestro
testimonio de cristianos traiga la visita de Dios a su pueblo, es decir,
una cercanía que siembra la esperanza».
Se nos llama a mostrar a los demás las mismas actitudes de Dios
cuando visita a su pueblo: la cercanía, la compasión, la capacidad de
devolver la esperanza.
La comunidad evangelizadora debe estar dispuesta a acompañar.
Acompaña a la humanidad en todos
sus procesos, por más duros y prolongados que sean» (EG 24).
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El martiri
indiferent

Lectures
El Full Dominical,
millores i economia Missa

La situació dels cristians a tot el Pròxim Orient, i especialment a Mesopotàmia (Iraq) és crítica. El P. Manel Nin,
monjo de Montserrat, rector del Collegi Grec de Roma i arximandrita, va
explicar el passat 1 d’octubre, convidat per la Fundació Joan Maragall,
que «s’està produint una islamització
violenta d’aquella zona, cosa que obliga els cristians a deixar el país o a acceptar la mort, el martiri». El P. Nin és
autor de l’article «El martiri de la indiferència», a l’Osservatore Romano del
30 de juliol.
Quines són les conseqüències d’aquest martiri?
La desaparició de la presència cristiana en aquelles terres, presència datada ja al s. II. Conseqüències també a nivell cultural: la pèrdua d’un patrimoni
literari, artístic, ja que són destruïdes
esglésies, monestirs, biblioteques...
Quines esperances tenim que això
acabi? Què hi caldria?
Evidentment, darrere el conflicte terrorista hi ha interessos ideològics,
econòmics... Els grups que lluiten en
qualsevol conflicte a l’Iraq o a Síria, algú els ha armat... Caldria una voluntat
de solució real. Bèl·lica? Jo diria que
no. Concordada amb un diàleg? Em
pregunto si aquest és possible.
I què podem fer els cristians on siguem?
Els cristians podem segurament reforçar la pregària —som cristians i, com
a tals, volem viure la nostra fe! Hem
de fer sentir la nostra veu, recordant
al món el que està passant. I també hi
ha un aspecte que cal afrontar: acollir tants i tants refugiats que hi ha i hi
haurà a Occident a causa de la diàspora que crea aquella situació.
Òscar Bardají i Martín

diària i
Santoral

RAMON OLLÉ I RIBALTA
Delegat de Mitjans de Comunicació

Benvolguts lectors:

MANEL NIN
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Teniu a les mans el quart Full Dominical d’aquesta nova etapa i volem,
en primer lloc, agrair l’acollida que
ha tingut. Prova d’això és que del primer full, que era extraordinari, n’hem
fet tres edicions per satisfer la demanda. Hem rebut molts comentaris de supor t i també algunes crítiques que, sobretot, feien èmfasi en
la repercussió econòmica del canvi.
Agraeixo tant una cosa com l’altra i
aprofito l’ocasió per explicar el que
hem fet.
Hem fet millores estètiques, tècniques i econòmiques, i hem inclòs
nous col·laboradors que aniran enriquint el nostre Full. El nostre esforç
ha consistit a fer un Full més ben elaborat al menor cost possible. Hem

reduït moltes despeses, canviat processos de treball i cercat un ampli
ventall d’ofertes entre diferents impremtes. També hem millorat l’aplicació de realitat augmentada perquè
el resultat final sigui més eficaç, ja
que ens calia més qualitat fotogràfica.
El resultat de tot plegat és que podem oferir un Full Dominical amb un
cost total menor que en la versió anterior. El cost addicional d’impressió
és 0,004 E per full però l’estalvi de
costos de distribució és de 0,012 E
per full. Per tant, l’estalvi total aconseguit amb les millores és de 0,08 E
per unitat.
Som a la vostra disposició per als
suggeriments i aportacions que ens
vulgueu fer, ja que el Full és per a
tots. Gràcies.

DOMUND

Reneix l’alegria
DELEGATS DE MISSIONS DE LES DIÒCESIS
AMB SEU A CATALUNYA

La joia de viure plenament l’Evangeli
omple el cor i transforma la vida sencera dels qui es troben amb Jesús.
«Amb ell sempre neix i reneix l’alegria», ens diu el papa Francesc.
El Dia de les Missions hem de sentir-nos tots interpel·lats per Jesús. En
la paraula de Déu apareix permanentment el dinamisme de sortida, que ell
mateix vol provocar en els creients.
La joia d’anunciar i viure l’Evangeli
és quelcom tan vital que qui l’experimenta viu en si mateix una transformació.
Pot ser missioner aquell que cerca el
bé dels altres i desitja la seva felicitat.
Aquesta obertura del cor és la font de
l’alegria i de la felicitat: «Fa més feliç
donar que rebre» (Ac 20,35).
Cada un de nosaltres té una missió
en aquesta terra, i tots tenim la tasca
de vivificar, aixecar, guarir, alliberar...
Aquesta és l’alegria de viure l’Evangeli, que, segons Jesús, «res ni ningú no ens podrà prendre» (Jn 16,22).
Aquest donar-nos, aquest sentirnos missioners, aquest saber-nos

cridats pel mateix Jesús ens ha d’omplir de joia. És ell qui confia en nosaltres, en els missioners en terres llunyanes i en els qui som missioners
aquí amb el nostre testimoniatge de
vida, amb la nostra pregària i amb la
col·laboració econòmica generosa.
Així participem en les obres que arreu es realitzen en bé dels germans
que més ho necessiten.
No podem defraudar els missioners
escampats per tot el món que han
lliurat la seva vida a l’Evangeli i que
ens demanen ajut. No podem deixar
de veure els ulls de tantes persones
que, en països de missió, no tenen el
més necessari. Jesús compta amb
nosaltres, som el seu cor, els seus
peus i les seves mans, ara i aquí, a
la terra.
Viure així ens farà trobar l’autèntica alegria i podrem alçar els ulls al cel
per veure-hi reflectit el somriure de Jesús, que ens està dient: «Us he dit això perquè la meva joia sigui també la
vostra, i la vostra joia sigui completa» (Jn 15,11).

13. 쮿 Dilluns (lit. hores: 4a setmana) [Ga 4,22-24.26-27.315,1 / Sl 112 / Lc 11,29-32].
Sant Eduard (1002-1062), rei
d’Anglaterra, venerat a Westminster; santa Celedònia, vg.
14. 쮿 Dimarts [Ga 5,1-6 / Sl
118 / Lc 11,37-41]. Sant Calixt I, papa (217-222) i mr.; sant
Just, bisbe; santa Fortunata, vg.
i mr.
15. Dimecres [Sir 15,1-6 / Sl
88 / Mt 11,25-30]. Santa Teresa de Jesús (Àvila 1515 - Alba
de Tormes 1582), vg. carmelitana i doctora de l’Església, reformadora. Sant Bru, bisbe; santa Tecla, abadessa.
16. 쮿 Dijous [Ef 1,1-10 / Sl
97 / Lc 11,47-54]. Santa Hedvig (Eduvigis), rel. cistercenca
(†1243), viuda del príncep de
Silèsia; santa Margarida-Maria Alacoque (1647-1690), vg.
salesa a Paray-le-Monial, propagadora de la devoció al Sagrat Cor; sant Gal, abat, apòstol
de Suïssa; sant Galderic o Galdric, agricultor occità, patró dels
pagesos catalans; sant Ber tran,
bisbe de Cominges.
17. 쮿 Divendres [Ef 1,11-14 /
Sl 32 / Lc 12,1-7]. Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe successor
de Pere i mr. a Roma (107).
Sant Rodolf, mr.; santa Exupèria, mr.
18. 쮿 Dissabte [2Tm 4,10-17b /
Sl 144 / Lc 10,1-9]. Sant Lluc,
evangelista, deixeble i company de Pau, cronista dels Fets
dels Apòstols, patró dels artistes plàstics. Sant Just, nen mr.;
santa Trifònia, emperadriu.
19. 쮿 † Diumenge vinent, XXIX
de durant l’any ( Terrassa)
(lit. hores: 1a setmana) [Is 45,
1.4-6 / Sl 95 / 1Te 1,1-5b /
Mt 22,15-21]. Mare de Déu
de la Salut. Mare de Déu de la
Bonanova. Sants Joan de Brébeuf (†1648) i Isaac Jogues
(†1647), prev. jesuïtes, i sis
companys més, mrs. al Canadà; sant Pau de la Creu (Ovada 1694 - Roma 1775), prev.,
fund. Passionistes (CP, 1720);
sant Pere d’Alcàntara (14991562), prev. franciscà, reformador; santa Laura,
vg. i mr. (864) a
Còrdova.
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Domund
«L’Església
és missionera
per naturalesa,
l’Església ha nascut
per a sortir. La Jornada
Mundial de les Missions
és un moment privilegiat
per ajudar les Esglésies joves
als territoris de missió.»
M ISSATGE DEL PAPA F RANCESC PER A
LA J ORNADA M UNDIAL DE LES M ISSIONS 2014

Què és el Domund?
El Domund és el Diumenge Mundial de
les Missions, el dia en què tota l’Església universal prega i col·labora
econòmicament en favor de l’activitat
evangelitzadora dels missioners i les
missioneres.
Qui són els missioners i les missioneres?
Són sacerdots, religiosos i religioses
i laics que han estat enviats, per un
període llarg de temps o per tota la vida, a països on encara no ha estat
anunciat l’Evangeli o les comunitats
cristianes estan en els seus inicis.
Què fan els missioners?
Anuncien l’Evangeli als qui encara no
coneixen Jesús, perquè, si reben la
gràcia de la conversió, puguin incor-

porar-se a l’Església pel Baptisme.
Alhora, assumeixen la responsabilitat
de projectes educatius, sanitaris i de
promoció social de les persones i els
pobles que atenen.
Com podem col·laborar-hi?
• Pregant per ells, perquè Déu fecundi amb la seva gràcia el treball que
realitzen.
• Econòmicament, per mitjà de les
Obres Missionals Pontifícies, un organisme de l’Església que, per encàrrec del Papa, distribueix equitativament els donatius dels fidels
entre tots els territoris de missió.
Sense aquestes ajudes, seria impossible l’activitat missionera i pastoral d’aquestes Esglésies naixents,
que constitueixen el 38 % de l’Església catòlica.

¿Qué es el Domund?
El Domund es el Domingo Mundial
de las Misiones, el día en que toda la
Iglesia universal reza y colabora económicamente en favor de la actividad
evangelizadora de los misioneros y las
misioneras.
¿Quiénes son los misioneros y las misioneras?
Son sacerdotes, religiosos y religiosas
y laicos que han sido enviados por un
período largo de tiempo o por toda la
vida a países donde todavía no ha sido anunciado el Evangelio o las comunidades cristianas están en sus
inicios.
¿Qué hacen los misioneros?
Anuncian el Evangelio a los que todavía no conocen a Jesús, para que, si re-

ciben la gracia de la conversión, puedan incorporarse a la Iglesia por el Bautismo. Al mismo tiempo, asumen la responsabilidad de proyectos educativos,
sanitarios y de promoción social de las
personas y pueblos que atienden.
¿Cómo podemos colaborar con ellos?
• Rezando por ellos, para que Dios
fecunde con su gracia el trabajo que
realizan.
• Económicamente, por medio de las
Obras Misionales Pontificias, un organismo de la Iglesia que, por encargo del Papa, distribuye equitativamente los donativos de los fieles
entre todos los territorios de misión.
Sin estas ayudas, sería imposible la
actividad misionera y pastoral de estas Iglesias nacientes, que constituyen el 38% de la Iglesia católica.
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Domund
De tots

Per a tots

Tota l’Església, de molts països, fa la col·lecta del Domund.

Des de qualsevol país, a través de la Nunciatura, qualsevol Diòcesi o institut religiós
pot sol·licitar un ajut del fons
d’OMP.

Els recursos
de les Obres Missionals Pontifícies aniran als instituts i diòcesis dels països de missió que
no tinguin recursos i ho sol·licitin.

Per què?
Perquè les Obres Missionals
Pontifícies arriben a tots els
països.

És
important
que les diòcesis de països de
missió, joves o sense recursos,
tinguin possibilitat de recórrer
als fons de les OMP mentre
no puguin ser autosuficients,
perquè són els que millor coneixen la seva situació i les necessitats reals.

Església
universal
És necessari
valorar que els recursos que
reben les Obres Missionals
Pontifícies no limiten la seva
ajuda a una missió concreta
o a una congregació, i dedicar
la col·lecta íntegra a aquesta institució. Aquest aspecte
és coherent amb el caràcter
d’universalitat de l’Església.

Volem transmetre que qualsevol església local forma part
de l’Església universal i, per
tant, hi ha de col·laborar. Allò
que passa a l’Església de qualsevol part del món ens afecta
a la resta. Per això hi hem de
col·laborar, d’ajudar.

✁
COL·LABORA AMB EL DOMUND I ENVIA EL TEU DONATIU
Forma de pagament
Podeu fer el vostre donatiu a:

Si ens facilita les seves dades, li enviarem el rebut corresponent als seus donatius i podrà deduir-los de la declaració de l’IRPF segons la legislació vigent.
Nom

• La vostra parròquia
• Al compte d’Obres Missionals Pontifícies:
ES83-2100-3282-63-2500015820 (La Caixa)
De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, el subscriptor dóna el seu consentiment exprés per a la incorporació de les
seves dades als fitxers, automatitzats o no, de l’Arquebisbat de Barcelona, amb la finalitat de gestionar les quotes domiciliades. Les dades del subscriptor en cap cas seran
cedides a altres entitats, podent aquest exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit, al responsable del fitxer escollit: Arquebisbat
de Barcelona (Ref.: Delegació de Missions), Carrer del Bisbe, 5 - 08002 Barcelona.

Cognoms
NIF
Adreça
Codi Postal
E-mail

Telèfon
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A tots els infants i joves

Participa en el concurs:
«La meva família»!
Tot coincidint amb el Sínode Extraordinari de bisbes sobre la família,
l’Arquebisbat de Barcelona posa en marxa un certamen
literari i de dibuix per a infants i joves d’entre 4 i 18 anys

La família és un espai de creixement
personal, d’aprenentatge en l’estimació, una escola d’amor i un primer
espai de vivència i celebració de la fe.
Per tal que els més joves de la casa

tinguin constància de tots els valors
que aporta el nucli familiar, l’Arquebisbat de Barcelona convoca un concurs de composició literària i de dibuix sota el tema «La meva família»,

destinat a infants i joves d’entre 4
i 18 anys. Els treballs realitzats es
poden presentar fins, com a màxim,
al 15 de novembre de 2014, a les
24 h.
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Pares i avis: animeu els vostres fills i néts a participar-hi!

Com es pot participar?
Amb l’objectiu de reflexionar sobre el paper de la família cristiana en la societat, i a fi que el tema sigui assequible per a totes les franges d’edat, s’ha adequat la participació a les diverses possibilitats de redacció i dibuix, establint sis categories de premis diferents:

Infants de
4 i 5 anys

Infants de
10 a 12 anys

És la primera categoria del
certamen. El seu treball consistirà en la realització d’un
dibuix, en un full en blanc
DIN A4, relacionat amb la família. Els nens podran emprar
la tècnica que desitgin.

Formen part de la quarta categoria del concurs. Els participants han de fer una redacció, que no excedeixi les 100
paraules, que es basi en l’afirmació «La meva família i jo
compartim la fe». El redactat,
que ha d’estar escrit a mà, ha
de tractar de temes relacionats amb la família i ha de
ser presentat en un DIN A4.

Infants de
6 i 7 anys
Es tracta de la segona categoria del concurs. Els nens i les
nenes d’aquesta categoria han
de completar, amb no més de
10 paraules, la frase «La meva família i jo compartim...».
Un cop completada, s’ha de
fer un dibuix relacionat amb
aquesta frase. El dibuix s’ha
de fer en un full DIN A4 en
blanc amb la frase completada al peu del dibuix. Qualsevol tècnica de dibuix és vàlida.

On s’han
d’enviar
els treballs?
Hi ha dues maneres possibles d’entregar-los. La primera, a través del correu electrònic certamenfamilia@escolacristiana.org. Els ar xius que s’enviïn via internet han d’estar en format
PDF i, en el correu, s’hi han d’afegir
algunes dades personals del par ticipant com el nom i cognoms, l’any
de naixement, l’adreça i la població

Infants de
8 i 9 anys
Tercera categoria del certamen. Adaptant-se a l’edat, el
seu treball consistirà a fer una
redacció, escrita a mà i que
no superi les 25 paraules,
centrada en la frase «La meva família i jo compartim...».
A més, aquesta redacció ha
d’anar acompanyada d’un dibuix que faci referència a la
mateixa temàtica. El treball
s’ha de presentar en un DIN
A4 en blanc on consti el dibuix amb la frase completada
i, darrere o en un altre full, la
redacció.

on viu, el telèfon i l’adreça electrònica de l’infant o del pare o mare —perquè si resulta guanyador es puguin
posar en contacte amb el participant.
L’altra opció és enviar-ho per correu
ordinari a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC - Carrer dels
Àngels 18, 3r, 08001 Barcelona). En
aquest cas, s’han de presentar els
originals dintre d’un sobre tancat en
el que, a més, s’inclogui un full amb
les dades personals del par ticipant
(nom i cognoms, any de naixement,
adreça, població, telèfon i adreça electrònica).
Només es pot presentar un treball
per persona o grup.

Joves d’entre
13 i 16 anys

ràcters amb espais), s’ha de
fer amb ordinador amb lletra
Arial 12.

Joves d’entre
16 i 18 anys
Són la sisena categoria del
concurs. Han de fer una redacció de no més de 500 paraules (o 2.200 caràcters), centrada en el tema «El paper de
la família en la societat». La
redacció ha de ser impresa en
DIN A4, amb lletra Arial 12.

S’emmarquen dintre de la cinquena categoria del certamen. Aquests joves han d’escriure una redacció que se
centri en la frase «La meva
família i jo compartim la fe».
L’escrit, que no pot superar
les 260 paraules (o 1.200 ca-

Premis i jurat
Cada categoria del certamen comptarà amb tres premis.
El primer guanyador s’emportarà
un objecte artístic relacionat amb la
basílica de la Sagrada Família i un
llibre sobre la basílica adequat a l’edat. El segon premi consta d’un DVD
relacionat amb la Sagrada Família i
un llibre sobre la basílica adequat a
l’edat. El tercer premi és un lot de llibres a més d’una obra escrita sobre
la basílica adequada a l’edat.
Per tal de valorar els treballs, el
jurat tindrà en compte la creativitat,
la relació amb la temàtica, la correc-

ció ortogràfica i gramatical així com
l’adaptació a les normes proposades per a cada nivell. Presidit pel
cardenal Martínez Sistach, el jurat
estarà integrat per representants de
les instàncies diocesanes que desenvolupen activitats adreçades a infants, joves i adolescents. Els noms
dels guanyadors de cada categoria
seran publicats en el web de l’Església de Barcelona (www.esglesiabarcelona.cat), els concursants premiats,
se’ls notificarà prèviament.
Els treballs realitzats es poden
presentar fins, com a màxim, al 15
de novembre de 2014, a les 24 h.
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DIUMENGEXXVIIIDEDURANTL’ANY
Lectura del llibre d’Isaïes (Is 25,6-10a)
En aquesta muntanya, el Senyor de l’univers prepararà per a tots els pobles un convit de plats
gustosos i de vins rancis, de plats gustosos i suculents, de vins rancis clarificats. Farà desaparèixer en aquesta muntanya el vel de dol que
cobreix tots els pobles, el sudari que amortalla
les nacions; engolirà per sempre la Mort.
El Senyor eixugarà les llàgrimes de tots els
homes i esborrarà l’oprobi del seu poble arreu
de la terra. Ha parlat el Senyor. Aquell dia diran:
Aquí teniu el nostre Déu, de qui esperàvem que
ens salvaria: alegrem-nos i celebrem que ens
hagi salvat, perquè amb tota certesa la mà del
Senyor reposarà sobre aquesta muntanya.
Salm responsorial (22)
R. Viuré sempre a la casa del Senyor.
El Senyor és el meu pastor, no em manca res, /
em fa descansar en prats deliciosos; / em mena al repòs vora l’aigua, / i allí em retorna. / Em
guia pels camins segurs / per l’amor del seu
nom. R.
Ni quan passo per barrancs tenebrosos / no tinc
por de res, / perquè us tinc vora meu; / la vostra vara de pastor / m’asserena i em conforta. R.
Davant meu pareu taula vós mateix / i els enemics ho veuen; / m’heu ungit el cap amb perfums, / ompliu a vessar la meva copa. R.
Oh sí! La vostra bondat i el vostre amor / m’acompanyen tota la vida, / i viuré anys i més anys /
a la casa del Senyor. R.
Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Filips (Fl 4,12-14.19-20)
Germans, sé viure enmig de privacions, i sé viure igualment en l’abundància. Estic avesat a tot: a
menjar bé i a passar fam, a tenir de tot i a trobarme mancat d’allò que necessito. Em veig amb cor
per a tot, gràcies a aquell que em dóna forces.
Però heu fet molt bé d’ajudar-me, ara que vivia
en l’estretor. El meu Déu satisfarà les vostres
necessitats d’acord amb l’esplendidesa de la seva glòria en Jesucrist. A Déu, Pare nostre, sigui
donada la glòria pels segles dels segles. Amén.
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
(Mt 22,1-14)
En aquell temps, Jesús proposà aquesta altra paràbola als grans sacerdots i als notables
del poble:
«Passa amb el Regne del cel com amb un rei
que celebrava el casament del seu fill, envià
els seus homes a avisar els convidats, però no
hi volien anar. Llavors n’envià d’altres que diguessin als convidats: Ja tinc preparat el banquet, he fet matar els vedells i l’aviram. Tot és
a punt: veniu a la festa. Però ells no en feren
cas: l’un se n’anà al seu camp, l’altre als seus
negocis, i altres agafaren els enviats, els maltractaren i els mataren. El rei, en veure això,
s’indignà, i envià les seves tropes per exterminar aquells assassins i incendiar-los la ciutat.
Mentrestant, digué als seus homes: El banquet
de casament és a punt, però els convidats no
se’l mereixen. Per tant, aneu a les sortides dels
camins i convideu a la festa tothom que trobeu.
Ells hi anaren, i reuniren tothom qui trobaven,
bons i dolents. I la sala del banquet s’omplí de
convidats.»

Lectura del libro de Isaías (Is 25,6-10a)
Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte, un festín de
manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares enjundiosos, vinos generosos. Y
arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las
naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El
Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los
rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. —Lo ha dicho el Señor.
Aquel día se dirá: «Aquí está nuestro Dios, de
quien esperábamos que nos salvara; celebremos
y gocemos con su salvación. La mano del Señor
se posará sobre este monte.»

COMENTARI
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El vestit
de noces

Salmo responsorial (22)
R. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta: / en verdes praderas me hace recostar; / me conduce hacia fuentes tranquilas / y repara mis fuerzas. R.
Me guía por el sendero justo, / por el honor de
su nombre. / Aunque camine por cañadas oscuras, / nada temo, porque tú vas conmigo: /
tu vara y tu cayado me sosiegan. R.
Preparas una mesa ante mí, / enfrente de mis
enemigos; / me unges la cabeza con perfume, /
y mi copa rebosa. R.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan /
todos los días de mi vida, / y habitaré en la casa del Señor / por años sin término. R.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Filipenses (Fl 4,12-14.19-20)
Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo: la hartura y el
hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta.
En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme
a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. A Dios,
nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del evangelio según san Mateo
(Mt 22,1-14)
En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «El reino de los
cielos se parece a un rey que celebraba la boda
de su hijo. Mandó criados para que avisaran a
los convidados a la boda, pero no quisieron ir.
Volvió a mandar criados, encargándoles que les
dijeran: “Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda.” Los convidados no hicieron
caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás echaron mano a los criados y
los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en
cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada,
pero los convidados no se la merecían. Id ahora
a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda.” Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que
encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales.»

El text de Mateu continua amb els mateixos interlocutors de Jesús que el van interpel·lar arran de
l’expulsió dels venedors: els grans sacerdots i
membres del sanedrí (21,23-27). Aquests interlocutors li van sentir la paràbola dels dos fills que
es referia a ells (21,28-32) i també la paràbola
dels vinyaters homicides que els estava adreçada directament (21,33-46). Malgrat que el text
assenyala un tall («Jesús es posà a parlar-los novament en paràboles», 22,1), tanmateix la paràbola del rei que prepara un banquet per celebrar
el casament del seu fill enllaça prou bé amb el
missatge de la paràbola dels vinyaters. En aquesta nova paràbola, l’horitzó al·legòric continua vigent, però el judici sobre Israel («el Regne de Déu
us serà pres», 21,43) es realitza efectivament («el
rei, indignat, envià les seves tropes per exterminar
aquells assassins i incendiar-los la ciutat», 22,7).
Amb aquesta constatació, el lector és transportat a l’existència post-pasqual de la comunitat,
quan el banquet és ofert a «tothom qui trobeu»
(22,9). La paràbola s’adreça directament als lectors no jueus que han entrat en la comunitat.
Ara bé, on hi ha l’ensenyament veritablement
nou i original de la paràbola és en els darrers versets, que són propis de Mateu (22,11-14). Aquests
darrers versets reblen el clau d’un dels ensenyaments més reiterats en aquest evangeli: molts
han estat cridats —«van sortir als camins i van
cridar tots els qui van trobar» (22,10)— però no
tots participen del banquet («no tots són escollits»).
Tots han entrat en el banquet del rei amb la fe,
però no tots participen del banquet. Només els
qui porten el vestit de noces: les bones obres.
La paràbola és un avís seriós als nous convidats
(els cristians no procedents del judaisme) a no estar cofois amb la invitació. No n’hi ha prou amb ser
convidat i entrar. Tots han estat convidats, bons
i dolents (22,10), però cal vestir-se amb la roba
adient. No n’hi ha prou amb pertànyer a la comunitat, cal realitzar les bones obres que, segons
Mateu, l’han de caracteritzar (5,16).
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AGENDA

Actes i
conferències
Conferències de Mn. Francesc Nicolau. Tema general: Coneixement del
cosmos al moment present. Últimes
observacions fetes i problemes plantejats (I). Organitzades pel Museu Geològic del Seminari i Amics del Museu.
Dia 21 octubre: Cosmologies ideades
per explicar l’origen de l’univers; 28
octubre: Aportacions a la ciència cosmològica fetes per astrònoms actuals;
4 de novembre: Troballa sobre la constitució de les estrelles i de la matèria en
general; 11 novembre: El nostre sistema solar es va coneixent millor; 18 novembre: Què es pot dir avui dia de la
constitució de les galàxies. Lloc: Sala
Sant Jordi del Seminari (c/ Diputació,
231), 18.30 h. Obertes a tothom.
Asociación de Adoradoras de las Esclavas del Sagrado Corazón (c/ Mallorca, 232). El día 16 de octubre
(12 h) reanudaremos la oración de
los terceros jueves de mes seguida
de la Eucaristía, a las 12.30 h. Información: caminaysigue@hotmail.com
Unió Espiritual de Mares. Dimecres
15 d’octubre, missa (17 h) i conferència (17.30 h), amb motiu del centenari del genocidi armeni, a càrrec
del P. Antoni Vilarubies, claretià. Al c/
Riera de Sant Miquel, 1 bis.
Església de Sant Gaietà - P. Teatins
(Consell de Cent, 293 - Enric Grana-

PALABRA Y VIDA

ACTUALITAT
dos, 6). Diumenge 19 d’octubre (18
h), concert solidari a favor de la Fundació Escó a càrrec del St. Teresa’s
School Choir (Anglaterra, cor de 50
noies), director: Timothy Caister.

El Vaticà aprova la creació
de la Facultat Antoni Gaudí

Festivitat de Sant Galderic, patró
dels pagesos catalans. Dijous 16
d’octubre (20 h), missa solemne presidida per Mn. Francesc Tort, a la parròquia de Sant Pau del Camp (c/ Sant
Pau, 101).
Institut Emmanuel Mounier de Catalunya. Dijous 16 d’octubre (19 h), conferència-col·loqui: «Silenci, escolta i
paraula», a càrrec de Tania Palomares, professora dels Tallers de Saviesa
Espiritual de la Universitat del Viure.
Al Seminari Conciliar de Barcelona
(c/ Diputació, 231). Amb la col·laboració de la Facultat de Filosofia de
Catalunya.
Projecció del documental Walking
next to the wall. Dijous 16 d’octubre (20.30 h), a l’Auditori de Caixaforum. Una pel·lícula informativa
que explica la història dels coptes,
els cristians d’Egipte. Acte organitzat per Comunió i Alliberament. Tel.
649 935 317.
Festa de Santa Teresa de Jesús. En
l’inici del V Centenari que celebrem,
la Institució Teresiana de Barcelona
ens convoca a una Eucaristia el dia 15 d’octubre
(19.45 h), a la Comunitat Passatge (c/ València 244, 4t).

† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

Antoni Gaudí
y el centenario
teresiano
«El cristiano del futuro o será místico
o no será», dijo el gran teólogo Karl
Rahner. He recordado este pensamiento, citado muy a menudo en los
diálogos organizados por las instituciones cristianas, cuando nos disponemos a iniciar el centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús.
Teresa de Cepeda y Ahumada (Ávila, 1515 - Alba de Tormes, Salamanca, 1582) es una figura poliédrica,
con muchas facetas. Maestra de oración, gran escritora, doctora de la
Iglesia, fundadora y reformadora del

full dominical 12 d’octubre de 2014

Carmelo con san Juan de la Cruz, fue
de un lugar a otro fundando conventos, formando monjas y tratando con
personajes importantes. Un nuncio
la calificó como «fémina andariega».
También fue una defensora de la mujer, con términos de una tal viveza
—«que el mundo nos tiene muy acorraladas», decía— que la hacen una
feminista de primera hora.
Con motivo de este centenario, se
confía que el papa Francisco visite
España; la invitación ya ha sido formulada por las instancias eclesiales

En l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2014-2015 de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB),
l’Institut de Teologia Fonamental (ITF)
i la Facultat de Filosofia de Catalunya
(URL), celebrat el dijous 2 d’octubre,
el cardenal Zenon Grocholewski, pre-

fecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, va signar el decret de
creació de la Facultat Antoni Gaudí
d’Història de l’Església, Arqueologia
i Arts cristianes (FHEAG), impulsada
des de l’Arquebisbat de Barcelona,
amb la presència del cardenal Martínez Sistach.

In memoriam

Verdum i durant més
de 30 anys fou rector
de la parròquia de
Sant Agustí a Ciutat
Vella. Fou vicari episcopal amb el cardenal Jubany.

Mn. Josep Maria Juncà i Ramon.
Morí a Igualada el dia 1 d’octubre.
Aquest sacerdot de Barcelona fundà la parròquia de Sant Sebastià de

y estatales correspondientes. El Santo Padre ha concedido para todas las
diócesis del país un Año Jubilar Teresiano, que se prolongará desde este
15 de octubre, festividad de la santa, hasta el 15 de octubre de 2015.
En cuanto a Cataluña, este centenario es una ocasión oportuna para
recordar a un gran apóstol del mensaje teresiano: el sacerdote tortosino san Enrique de Ossó y Cervelló
(Vinebre, 1840 - Gilet, 1896), fundador de la Compañía de Santa Teresa
de Jesús. El santo fue amigo de Gaudí, y este dejó en Barcelona, a petición de Ossó, una obra de gran significación teresiana, el edificio del
Colegio de las Teresianas de la calle Ganduxer, inspirándose precisamente en la que está considerada
la obra cumbre de la mística abulense: Las moradas o el castillo interior. Gaudí tenía 38 años cuando terminó el colegio teresiano; la obra ya
estaba empezada cuando él la cogió
a petición de Enrique de Ossó.
Como hizo en la Sagrada Familia,
Gaudí le dio una nueva orientación
y creó una construcción de gran lige-

reza, que parece elevarse hacia el
cielo sin esfuerzo aparente. Todavía
hoy —dicen los estudiosos de Gaudí— impresiona la armonía entre la
materialidad arquitectónica y su adecuación a la inspiración mística de la
santa abulense. Toda la construcción es una verdadera sinfonía de
misticismo hecha con pocos medios.
Gaudí sabía muy bien que su cliente, en este caso, no tenía mucho dinero y le decía a Ossó que no se preocupara por eso. El edificio se articula
materialmente alrededor del famoso arco parabólico, que da tanta luminosidad a los espacios interiores,
y está presidido por el número siete
como pauta, reproduciendo así las
siete estancias (o «moradas») del alma en su avance hacia la unión espiritual con Dios.
Gaudí, en la mitad de su vida, sabía pasar en la técnica constructiva
de la opulencia a la pobreza, y con
su originalidad dejaba
en Barcelona un original monumento arquitectónico a la mística
teresiana.

Director: Ramon Ollé i Ribalta - Edició: MCS, c/ Bisbe 5, 08002 Barcelona; tel. 932 701 013; fax 932 701 305; a/e: premsa@arqbcn.cat
Administració: secretariamcs@arqbcn.cat - Web: esglesiabarcelona.cat - Dip. legal B. 3028-1958 - Realització: Impresión Offset Derra, s.l.

Pàg. 8

