N. 21
ANY LXXVIII

22 de maig de 2016
esglesiabarcelona.cat
Aportació voluntària: 0,30 Ð

full DOMINICAL
CA RTADOMINICAL

† JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

Contemplar el rostre de la Misericòrdia
A l’home d’avui, immers en el neguit i el soroll, amb
prou feines li queda temps per tastar el gust saborosíssim de la pregària i de la presència de Déu en
la seva vida. Tanmateix, hi ha homes i dones que se
senten cridats a dedicar tota la seva vida a la pregària, al treball i a la vida de comunitat en el si d’un monestir contemplatiu. Són persones que han pres aquesta decisió per a tota la vida i són molt felices.
Pel seu estil de vida les veiem molt poc. Han fet una
opció pel silenci i la pregària en el seu lliurament a
Déu. La vida dels contemplatius i les contemplatives,
és a dir, la dels monjos i les monges de clausura, suscita sorpresa i curiositat en el nostre ambient social,
tan fortament marcat per la secularització. Quin sentit
té aquesta vida? Doncs justament la vida d’aquestes
persones ens recorda la primacia que hauria de tenir
Déu en la vida de cadascun de nosaltres.
Aquest diumenge celebrem la Jornada Pro Orantibus amb el lema «Contempleu el rostre de la Misericòrdia», en sintonia amb l’Any Sant de la Misericòrdia.
En aquest temps nostre d’escassetat de vocacions
per al sacerdoci i la vida religiosa activa o apostòlica,
és ben significatiu que no manquen les peticions d’ingrés en la vida dels monestirs. Són joves que estimen
la vida, són solidaris amb els germans i estan compromesos en la transformació del món. La seva vida contemplativa en un monestir no és de cap manera una evasió del món, un desentendre’s de la societat. La vida
contemplativa és expressió de l’amor a Déu i no es pot
estimar autènticament Déu sense estimar la humanitat.
La vida contemplativa realitza plenament les persones que han rebut aquesta vocació, perquè Déu omple meravellosament tots els nostres anhels. Heu visitat mai una comunitat contemplativa? És una bona
experiència, que interpel·la i suscita moltes preguntes
com aquestes: Quin valor donem a Déu en la nostra
vida? Quina relació creiem que existeix entre Déu i la
creació, entre Déu i la vida? Quin valor donem a la pregària i al silenci en la nostra vida personal i familiar?
En la celebració de la solemnitat de la Santíssima
Trinitat, aquest diumenge l’Església ens proposa pregar pels consagrats i les consagrades en la vida contemplativa. En aquest context, també vull recordar la
santa carmelitana Maria Magdalena de Pazzi, la gran
mística florentina. El proper dimecres 25 de maig se
celebra la festa litúrgica d’aquesta santa, fundadora
de l’Orde del Carme. Enguany commemorem els 450
anys del seu naixement. Quin millor homenatge podem fer-li que encomanar-nos a ella i donar a conèixer
la vocació dels contemplatius i les contemplatives que,
com ella, tant han aportat a la nostra societat. Encara que sembla una paradoxa, aquestes persones que
han deixat el món són molt solidàries i estan molt a
prop de les necessitats eclesials i de les inquietuds
dels homes i les dones, els seus germans. Són persones que viuen amb els ulls posats en Jesucrist i amb
el cor obert a les necessitats dels germans, i que ens
porten a tots en la seva impetració davant Déu. Avui,
us animo que ens unim en la pregària pels qui contemplen el rostre de la Misericòrdia.
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ENTREVISTA

GLOSSA

Música
solidària

Qui ho ha entès
millor?

ALBERT FLOTATS

Durant aquest any, la Fundació Música
Solidària (www.musicasolidaria.org) està portant arreu de Catalunya un cicle
de concerts a benefici de Càritas —els
fons recaptats es dediquen als programes d’acció social per a les famílies necessitades. Amb el títol Música contra
la pobresa infantil, l’Orquestra UNESCO
Barcelona recorre el país per tal que la
música esdevingui «un altaveu més que
ajudi a trencar el silenci que la pobresa
imposa a milers de famílies». L’Albert
Flotats és el gerent de la Fundació.
Per què neix Fundació Música Solidària?
Per donar empara a l’activitat dels músics
que conformem l’Orquestra UNESCO
Barcelona; uns músics que no volem
ser espectadors indiferents de totes les
injustícies, oblits, pors, diferències i patiments que tenen lloc al nostre voltant.
Pretenem que els concerts siguin plataformes de visualització de realitats
socials, finestres obertes a la societat,
on la música ajudi a trasbalsar l’oient al
voltant d’una problemàtica concreta.
On s’escolta aquesta música solidària?
A esglésies, catedrals i equipaments
culturals de ciutats com Tortosa, Figueres, Girona, la Seu d’Urgell, Terrassa,
Granollers, Santes Creus, Besalú, Tivissa... Els dirigeix Gonçal Comellas i s’interpreten obres de Bach a Händel, fins a
música del s. XX.
Per què se sent bé fent aquesta tasca?
Quan la bellesa de la música t’atrapa,
l’espai sagrat t’envolta i el teu propi
recolliment et transporta... llavors, els
creients sentim que la Resurrecció té
el seu primer sentit en ajudar aquells
que només veuen foscor al seu voltant
per manca d’oportunitats, que se senten expulsats de la societat o que senten
que res té sentit per a ells perquè ningú
no els té en compte. Aquesta és la primera resurrecció que hem de cercar:
que tothom tingui una vida digna.
Òscar Bardají i Martín

Setmanes de primeres comunions. Després de la preparació viscuda a la catequesi que ofereix la parròquia, un grup
de nens i nenes participarà en l’àpat
del Senyor per primera vegada. Les catequistes i el mossèn han fet bona feina. Els infants saben que després de
la constatació de la presència de Déu
en la seva vida pel sagrament del baptisme, a mesura que s’han fet més
grans en edat, gràcies als ensenyaments dels pares i a la catequesi han
conegut més, també, Jesús. Se n’han
fet més grans, també, en el seguiment.
En coneixen la vida i ensenyaments.
Tenen ganes de participar plenament
en l’Eucaristia perquè saben que Jesús, en el darrer sopar, ens va deixar
el pa eucarístic, el seu cos, com a aliment per a la vida que ens enforteix
perquè el puguem seguir, alhora que
ens uneix a Ell amb més força. «Qui
menja la meva carn i beu la meva sang,
està en mi i jo en ell» (Jn 6,56). L’Eucaristia, el pa que és el cos de Crist, l’aliment espiritual que ens fa entrar en
comunió de vida amb Crist, conserva,
augmenta i renova la gràcia que vàrem
rebre en el baptisme. Enforteix el sentit de pertinença a la comunitat dels
creients, a l’Església.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

Els pares i les mares no havien quedat al marge de la preparació catequètica dels infants. Els catequistes els
havien explicat prou bé en diverses reunions el sentit d’allò que els seus fills
celebraven. No tots ho havien entès:
una de les famílies va comunicar a familiars i amics que els qui volguessin
fer un regal al seu fill podien aportar
la quantitat prevista a un compte corrent bancari. Li comprarien un televisor
per a la seva habitació. Alguns ho havien entès perfectament: una nena del
mateix grup va enviar una nota que
deia: «He acabat la preparació per a
la primera comunió. M’acostaré a la
taula de Jesús el segon diumenge de
maig. Tinc de tot; si em voleu fer un regal, em podeu donar un sobre amb els
diners que us costaria. Els meus pares
els faran arribar a una escola de l’Àfrica perquè els falten moltes coses. Gràcies!»
Fer la primera comunió convida a reconèixer el pobre com ho feia Jesús,
compromet amb els desafavorits, els
més pobres amb els que Crist s’identificà. «No us oblideu de fer el bé i de
compartir allò que teniu: aquests són
els sacrificis que agraden a Déu» (He
13,16).

LEXORANDILEXCREDENDI

«¡Con Jesús, la alegría
está en casa!»
HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

En el ángelus de un domingo, pidió el
Papa a los presentes que repitieran esta verdad; ellos gozosos proclamaron:
«¡Con Jesús, la alegría está en casa!»
Alegría, amor, misericordia. Verdades muy presentes en las enseñanzas
de nuestro Sumo Pontífice. Recientemente, con la exhortación apostólica
Amoris laetitia, ha manifestado: «La
alegría del amor que se vive en las familias es el júbilo de la Iglesia». Más
allá de las existentes señales de crisis,
afirma con esperanza: «El anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia.»
«La pareja que ama y genera la vida
—ha dicho— es la verdadera escultu-

ra viviente capaz de manifestar al Dios
creador y salvador. Nuestro Dios, en su
misterio más íntimo —añade con san
Juan Pablo II—, no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí
mismo paternidad, filiación y la esencia
de la familia que es el amor.»
La Trinidad es el modelo de la Iglesia. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad.
Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Jesús es nuestra alegría y estamos llamados a testimoniarlo.
«En esto conocerán todos que sois
discípulos míos: si os tenéis amor los
unos a los otros» (Jn 13,35).

Lectures
missa
diària i
santoral
23. 쮿 Dilluns (litúrgia hores: 4a
setm.) [1Pe 1,3-9 / Sl 110 / Mc
10,17-27]. Sant Desideri, bisbe;
sant Joan Bta. de Rossi, prev.,
fund.
24. 쮿 Dimarts [1Pe 1,10-16 / Sl
97 / Mc 10,28-31]. Maria Auxiliadora i altres advocacions: Providència, Strada... Sant Vicenç
de Lerins, prev., escriptor eclesiàstic; sant Genadi, bisbe; santes Susanna i Afra, mrs.; beat
Joan Prado, prev. i mr.
25. 쮿 Dimecres [1Pe 1,18-25 /
Sl 147 / Mc 10,32-45]. Sant Beda el Venerable (673-735), prev. i
doctor de l’Església; sant Gregori VII, papa (1073-1085), abans
monjo Hildebrand; santa Maria-Magdalena de Pazzi (Florència 1566-1607), vg. carmelitana; sant Urbà I, papa (222-230)
i mr.; santa Magdalena-Sofia Barat, fund. rel. del Sagrat Cor, a París (SCJM, 1800); santa Vicenta-Maria López Vicuña, vg., fund.
rel. Maria Immaculada.
26. Dijous [1Pe 2,2-5.9-12 /
Sl 99 / Mc 10,46-52]. Sant Felip Neri (Florència 1515 - Roma
1595), prev., fund. Congregació de l’Oratori (CO, 1551). Sant
Zacaries, bisbe; sant Quadrat,
mr., deixeble dels apòstols; sant
Eleuteri, papa (grec, 175-189)
i mr.
27. 쮿 Divendres [1Pe 4,7-13 /
Sl 95 / Mc 11,11-26]. Sant Agustí de Canterbury (s. VI-VII), bisbe,
abans monjo a Roma. Sant Juli,
mr.; sant Berenguer, monjo. Beat
Josep Tous (Igualada 1811 - Barcelona 1871), prev. i fund.
28. 쮿 Dissabte [Jdt 17,20-25 /
Sl 62 / Mc 11,27-33]. Sant Germà, bisbe de París; sant Emili,
mr.; santa Maria-Anna de Jesús
Paredes, vg., de l’Equador.
29. † Diumenge vinent, El
Cos i la Sang de Crist (lit. hores:
1a setm.) [Gn 14,18-20 / Sl
109 / 1Co 11,23-26 / Lc 9, 11b17]. Sant Just (s. VI), bisbe d’Urgell; sant Pere Sans, bisbe de
Fo-quien i màrtir a la Xina (1747),
nat a Ascó (Ribera d’Ebre), dominic. Beat Feliu de
Nicòsia, religiós
caputxí; beat Ramon Escrivà i companys màrtirs.
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ACTUALITAT

Corpus Christi a la
Catedral de Barcelona
• Jornades eucarístiques de preparació: dilluns 23, dimarts 24 i dimecres 25 de maig, de 14 a
17.30 h, a la capella de Santa Llúcia (c/ Santa Llúcia), exposició i adoració del Santíssim Sagrament, en unió amb les 40 hores d’adoració continuada al Santíssim Sagrament de l’Arquebisbat
de Barcelona.
• Dijous 26 i divendres 27 de maig, de 17.45 a 19 h, a la capella del Sant Crist de Lepant, Hora
Santa amb exposició i adoració del Santíssim Sagrament, benedicció i reserva, i a les 19 h Santa Missa.
• Diumenge 29 de maig, Solemnitat del Corpus Christi. És el dia de la Caritat.
—Matí: a les 10 h, cant de Laudes al cor de la catedral. De 8.30 a 13 h, exposició del Santíssim per a l’adoració a la Capella del Sagrament. Benedicció i reserva.
—Tarda: a les 18.30 h, celebració de l’Eucaristia presidida pel senyor arquebisbe, Joan Josep
Omella, al Pla de la Seu i av. Catedral. En acabar, processó amb el Santíssim per la plaça Nova i els carrers Arcs, Portal de l’Àngel, Comtal, Via Laietana, Joaquim Pou i av. Catedral fins al
Pla de la Seu, on es donarà la benedicció i es farà la reserva.
El senyor arquebisbe i el Capítol de la Catedral inviten tots els diocesans a aquests actes.
L’ou com balla serà instal·lat a la font del claustre de la Catedral del dia 25 al 29 de maig.

Ministeris a candidats Acció social de
al diaconat
la diòcesi al barri
de Sants

Dissabte 4 de juny, a les 19 hores,
Mons. Joan Josep Omella conferirà el
ministeri d'acòlit a Ignasi Miranda,
Joaquim Sabater i Carles de Riba, i el
de lector a Enrique Fernández i Rubén
García. Aquests ministeris són sempre previs a l’ordenació com a diaques. El d’acòlit comporta el servei a

l’altar i el de lector, s’exerceix quan es
proclama la Paraula de Déu a l’assemblea litúrgica.
La cerimònia tindrà lloc a la parròquia de Santa Cecília (pg. de Sant Gervasi, 66).
La nostra enhorabona als futurs diaques!

La diòcesi de Barcelona fa un pas més
en l’acció social al barri de Sants. El
dia 9 de maig, a la parròquia de Santa
Maria es va presentar el nou centre que
gestionarà Càritas diocesana en record de Mn. Pere Oliveras, un capellà
que donarà nom al centre que va treba-

llar molt al servei dels més necessitats.
En la foto, d’esquerra a dreta, Salvador
Busquets, director de Càritas; Mn. Josep Lluís Socías, rector de la parròquia; Mn. Antoni Matabosch, delegat
diocesà d’Economia, i Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona.
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ACTUALITAT

Record de Mons. Pere Tena Confirmació de
vint joves de l’Hospitalet
de Llobregat

El passat 4 de maig, l’Institut Superior
de Litúrgia de Barcelona i el Centre de
Pastoral Litúrgica van organitzar una
jornada d’estudi sobre el pensament
de qui fou bisbe auxiliar de la diòcesi,
Pere Tena i Garriga. El títol de la jornada fou «Pere Tena, teòleg i pedagog
de la litúrgia». Les exposicions van respondre a aquest enunciat i tota la jornada va ser un record del magisteri de
Pere Tena com a teòleg de la litúrgia.

Les intervencions del salesià P. Joan
Josep Moré, del sacerdot mallorquí Gabriel Ramis i del P. Corrado Maggioni,
de la Cúria romana, van mostrar l’actualitat d’una litúrgia de profundes arrels
teològiques i el desig que la teologia
sistemàtica incorpori amb més fidelitat
el missatge de la litúrgia. En la foto:
Mn. Jaume González Padrós, director
de l’Institut Superior de Litúrgica de Barcelona, amb els ponents de la jornada.

Els bisbes catalans inviten
els joves a la JMJ de Cracòvia
En la darrera reunió dels bisbes catalans, Mons. Francesc Pardo, bisbe de
Girona, va informar del procés d’inscripció de joves catalans a la Jornada
Mundial de la Joventut (JMJ) que se
celebrarà a Cracòvia del 23 al 31 del
proper juliol, amb l’assistència del papa Francesc. Els bisbes catalans «animen els joves a participar en la JMJ»
i han encarregat al Secretariat Interdiocesà de Joventut la preparació del
programa dels més de cinc-cents joves
que es preveu que hi assistiran.

Jornada Catalano-Balear
de Justícia i Pau 2016
Dissabte 28 de maig, amb el títol «Cap
a una ecologia integral», es treballarà
l’encíclica Laudato si’ i es tractaran temes com la defensa de la natura, buscant una reflexió sobre les arrels morals
de la crisi ecològica i sobre la «valenta revolució cultural» que el papa Francesc reclama per tal de caminar cap a
un nou ésser humà. La trobada tindrà
lloc al Centre cultural i de lleure La Vagoneta (pl. de la Pau, s/n) de Sant Just
Desvern. Per a més informació i inscripcions: t. 933 176 177, a/e: justiciaipau@justiciaipau.org

Vint joves de les parròquies de Santa
Eulàlia de Provençana i de la Immaculada Concepció, de l’Hospitalet, van rebre el sagrament de la confirmació de
mans de Mons. Joan Josep Omella el

passat dissabte 30 d’abril. Després
d’una celebració molt emotiva, els assistents compartiren una estona amb
el senyor arquebisbe als locals de la
parròquia.

Curs 100% online de diàleg
entre ciència i fe
El proper 1 de juny començarà una nova edició del curs «Ciència i Fe en Diàleg», organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya amb el patrocini del
Pontifici Consell per a la Cultura (Vaticà).
El curs vol ajudar els cristians a donar raó de la seva fe davant les preguntes que poden sorgir des de la ciència (cas Galileu, evolució i creació...).

Per a més informació: www.CienciaiFeBCN.com

I N  M E MO R I A M

Mn. Francesc Galceran Puig
Morí a Barcelona el 9 de maig als 88
anys de vida cristiana i 63 de ministeri sacerdotal.
Fou sobretot rector de la Batllòria,
de Santa Maria de Cardedeu i, fins a
la jubilació, de la parròquia de la Mare de Déu del Roser, de Barcelona.
També es va dedicar a la música re-

ligiosa i fundà la coral d’aquesta darrera parròquia, va compondre una missa i els Goigs de la Mare de Déu del
Roser que es canten en el temple titular.
La missa exequial la presidí el cardenal arquebisbe emèrit, Dr. Lluís Martínez Sistach.
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COMENTARI

Lectura del llibre dels Proverbis
(Pr 8,22-31)

Lectura del libro de los Proverbios
(Prov 8,22-31)

Això diu la Saviesa de Déu: «De molt abans de
començar les seves obres el Senyor m’infantà
com a primícia de tot el que ha fet. He estat configurada des de sempre, des del començament,
abans que la terra existís. No hi havia encara els
oceans, no existien les fonts d’on brollen les aigües, i jo ja havia nascut. He nascut abans que
les muntanyes, abans que fossin plantades les
altures; encara no havia fet la terra ni els llacs,
ni la massa terrosa dels continents; quan ell instal·lava la volta del cel, jo hi era, quan traçava
el cercle de l’horitzó sobre els oceans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan contenia les fonts de l’oceà, quan posava límits al
mar que no desobeeix les seves ordres, quan
construïa els fonaments de la terra, jo era al seu
costat com un deixeble preferit, feia les seves
delícies cada dia, jugava contínuament a la seva presència, jugava per tota la terra, i compartia amb els homes les meves delícies.»

Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó
al principio de sus tareas, al comienzo de sus
obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de
los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados
los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni
los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo;
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba las nubes en la altura,
y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía
un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su
mandato; cuando asentaba los cimientos de
la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto,
y día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres.»

La revelació
del misteri
de la Trinitat

Salm responsorial (8)

Salmo responsorial (8)

R. Senyor, sobirà nostre, que n’és de gloriós el
vostre nom per tota la terra!

R. ¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu
nombre en toda la tierra!

Quan miro al cel que han creat les mans vostres, / la lluna i els estels que hi heu posat. / Jo
dic: ¿Què és l’home, perquè us en recordeu? /
¿Què és un mortal, perquè li doneu autoritat? R.

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, /
la luna y las estrellas que has creado. / ¿Qué es
el hombre para que te acuerdes de él, / el ser
humano, para mirar por él? R.

Gairebé l’heu igualat als àngels, / l’heu coronat
de glòria i de prestigi, / l’heu fet rei de les coses
que heu creat, / tot ho heu posat sota els seus
peus. R.

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, / lo coronaste de gloria y dignidad; / le diste el mando
sobre las obras de tus manos. / Todo lo sometiste bajo sus pies. R.

Ramades de bous i ovelles, / fins i tot els animals
de la selva, / l’ocell que vola i els peixos del mar, /
i tot el que segueix els camins dels oceans. R.

Rebaños de ovejas y toros, / y hasta las bestias
del campo, / las aves del cielo, los peces del
mar / que trazan sendas por el mar. R.

Lectura de la carta de sant Pau
als cristians de Roma (Rm 5,1-5)

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Romanos (Rom 5,1-5)

Germans, ara que ja som justos, com a creients
que som, estem en pau amb Déu, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens
ha donat entrada en aquesta gràcia que posseïm
tan en ferm, i és per ell que tenim la satisfacció
d’esperar la glòria de Déu. Encara més: fins enmig de les proves, trobem motiu de satisfacció,
perquè sabem que les proves ens fan constants
en el sofriment, la constància obté l’aprovació
de Déu, l’aprovació de Déu dóna esperança,
i l’esperança no pot defraudar ningú, després
que Déu donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat en
els nostres cors el seu amor.

Hermanos:
Habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual
nos encontramos; y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos
incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud
probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que se nos ha dado.

Lectura de l’evangeli segons sant Joan
(Jn 16,12-15)
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
«Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara
seria per a vosaltres una càrrega massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l’Esperit de la veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat
sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte:
dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l’esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que
anunciarà ho haurà rebut d’allò que és meu. Tot
el que és del Pare és meu; per això dic que tot
allò que us anunciarà, ho rep d’allò que és meu.»

Lectura del santo Evangelio según san Juan
(Jn 16,12-15)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta
la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo
lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará.»

ORIOL TUÑÍ, SJ

En la festa de la Trinitat llegim aquest any el cinquè
text sobre l’Esperit que tenim en els discursos de
comiat de Joan. Fins aquí, els quatre textos anteriors parlen del Paràclit i de l’Esperit de la veritat
(14,16-17), del Paràclit i de l’Esperit Sant (14,26);
també del Paràclit i de l’Esperit de la veritat (15,26)
i simplement del Paràclit (16,7). En el text d’avui,
en canvi, el que ha de venir als creients és qualificat només com a «Esperit de la veritat» (16,12).
Aquesta darrera formulació que, com acabem de
veure, tenim també en dos textos anteriors, és
prou adient per fer referència a la tasca fonamental que es descriu en aquest darrer text: «Conduir
els creients vers la veritat sencera, és a dir, vers
la plenitud de la veritat». I aquesta plenitud de la
veritat que els creients ja han contemplat en Jesús
(1,14), el projecte de Déu que s’ha fet un de la
nostra nissaga, és el que es fa present en la vinguda de l’Esperit Sant als creients.
En fer present el projecte de Jesús com a projecte de Déu per a la humanitat, l’Esperit de la veritat
està revelant l’esdevenidor. I això ho fa en la mesura en què glorifica Jesús, és a dir, en la mesura en què revela més i més el misteri de la persona
de Jesús com a projecte de Déu sobre el món i la
humanitat.
En una paraula: l’objecte de la revelació en l’evangeli segons Joan no són els detalls apocalíptics
del desenvolupament de la història (especialment
de les seves darreres fases), ni tampoc l’acompliment de les profecies sobre el que ha de succeir
al final. Més aviat és el desplegament progressiu
de la plenitud del misteri de Jesús. Aquest és l’esdevenidor que és objecte d’una revelació que assoleix cada vegada una plenitud més gran. En aquest
sentit, el misteri de la Trinitat és una realitat dinàmica que ens acompanya, que embolcalla la nostra
existència i que es va mostrant com el projecte de
Déu sobre la creació i la humanitat: Jesús. És un misteri essencialment dinàmic i essencialment salvífic, és a dir, plenificador de la nostra existència humana.
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AGENDA

Dilluns 23 (14 h). Visita i dinar al menjador Emaús, a la parròquia de Sant
Eugeni I, papa.
Dimecres 25 (10.30 h). Consell Presbiteral al Seminari Conciliar. També hi
assistirà el bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull.
Dijous 26 (11.30 h). Visita a l’arxiprestat de Poblenou, a la parròquia de Santa Maria del Taulat. A les 19.30 h, celebració de Sant Felip Neri a l’oratori de
Sant Felip Neri de Gràcia.
Diumenge 29 (9 h). Confirmacions a
la comunitat filipina de Barcelona, a la
parròquia de Sant Agustí.

Actes
Festa del beat Pere Tarrés. Dilluns 30
de maig (19.30 h), celebració de l’eucaristia, presidida per Mons. Sebastià
Taltavull, a la parròquia de Sant Vicenç
de Sarrià (c/ Rector Voltà, 5), on hi ha el
seu sepulcre.

Trobada monogràfica de Pastoral de la
Salut. Dimarts 24 de maig (17.30-19
h), cinefòrum amb la projecció de Les
obres de misericòrdia específiques de
la pastoral de la salut des del cinema,
a càrrec de Mn. Joan M. Bajo, coordinador del SIPS i delegat de Pastoral
de la Salut de Tortosa, a la Delegació de
Pastoral de la Salut (c/ Sant Pau, 101).
Us preguem confirmació al t. 933 171
597 (de 9.30 a 14.30 h).

ge 29 de maig,
missa de Corpus
(11 h) i processó
pel claustre. Vespres solemnes
(19 h). Dijous 26
i diumenge 29 el
claustre romandrà ober t tot el
dia. Informació:
www.parroquiaconcepciobcn.org

Misa del Día de las Madres Latinoamericanas. Domingo 29 de mayo (19 h),
en la basílica de Santa María del Mar,
promovida conjuntamente por Fedelatina, que reúne las diversas federaciones de latinoamericanos en nuestra
tierra, y la parroquia de Santa María del
Mar. Celebración festiva con cantos y
danzas propias, abierta a todos los interesados.

Gaudí, l’arquitecte de la Sagrada Família. Dimarts 24 de maig (21 h), presentació d’aquest llibre de Josep M.
Tarragona a la cripta de la Sagrada Família (entrada pel c/ Sardenya). Hi intervindran Joan Jordi Bergós, Raimon
Maragall, Sergio Vila-Sanjuán, Mn. Lluís
Bonet i l’autor.

Vigília del Corpus Christi. Dissabte 28
de maig, de 22 a 24 h, a la parròquia
M. D. dels Àngels (c/ Balmes, 78), celebració solemne de l’Eucaristia, adoració del Santíssim Sagrament, rés de
l’ofici de lectures i oració personal. Organitzada per l’Adoració Nocturna de
Barcelona (ANE i ANFE) amb la comunitat parroquial.
L’Ou com balla. Al claustre de la basílica de la Puríssima Concepció (c/
Roger de Llúria, 70), durant vuit dies
des del dijous 26 de maig. Diumen-

CARTADOMINICAL

Contemplar el rostro
de la Misericordia
Al hombre de hoy, inmerso en la desazón y el ruido, apenas le queda
tiempo para probar el sabor sabrosísimo de la oración y de la presencia
de Dios en su vida. Sin embargo, hay
hombres y mujeres que se sienten
llamados a dedicar toda su vida a
la oración, el trabajo y la vida de comunidad en el seno de un monasterio contemplativo. Son personas que
han tomado esta decisión para toda
la vida y son muy felices.
Por su estilo de vida las vemos muy
poco. Han hecho una opción por el
silencio y la oración en su entrega a
Dios. La vida de los contemplativos
y las contemplativas, es decir, la de
los monjes y las monjas de clausura,

suscita sorpresa y curiosidad en nuestro ambiente social, tan fuertemente
marcado por la secularización. ¿Qué
sentido tiene esta vida? Pues justamente la vida de estas personas nos
recuerda la primacía que debería tener Dios en la vida de cada uno de nosotros.
Este domingo celebramos la Jornada Pro Orantibus con el lema «Contemplad el rostro de la Misericordia»,
en sintonía con el Año Santo de la Misericordia. En este tiempo nuestro
de escasez de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa activa o
apostólica, es muy significativo que
no falten las peticiones de ingreso
en la vida de los monasterios. Son jó-

Premi Blanquerna Educació 2016. Dimecres 25 de maig (19 h), acte de lliurament d’aquest premi, atorgat al Dr.
Octavi Fullat (filòsof, escolapi i catedràtic emèrit de filosofia de l’educació
de la UAB). A l’Auditori de BlanquernaURL (c/ Císter, 34).
Barcelona, camí de Terra Santa. Per
viure una experiència única de mans
d’experts i coneixedors dels llocs ressenyats. Un privilegi per a aquells que
vulguin pelegrinar a Terra Santa. Itinerari: Santa Maria del Mar, Museu Diocesà (audiovisual), Catedral i Santa Anna.
Els primers dissabtes de mes, fins al

† JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
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venes que aman la vida, son solidarios con los hermanos y están comprometidos en la transformación del
mundo. Su vida contemplativa en un
monasterio no es de ninguna manera
una evasión del mundo, un desentenderse de la sociedad. La vida contemplativa es expresión del amor a Dios
y no se puede amar auténticamente a Dios sin amar a la humanidad.
La vida contemplativa realiza plenamente a las personas que han recibido esta vocación, porque Dios llena maravillosamente todos nuestros
anhelos. ¿Habéis visitado alguna
vez una comunidad contemplativa?
Es una buena experiencia, que interpela y suscita muchas preguntas
como estas: ¿Qué valor damos a
Dios en nuestra vida? ¿Qué relación
creemos que existe entre Dios y la
creación, entre Dios y la vida? ¿Qué
valor damos a la oración y al silencio
en nuestra vida personal y familiar?
En la celebración de la solemnidad
de la Santísima Trinidad, este domin-

mes de novembre, de 9.30 a 13.30 h.
Aportació: 9 E. Cal reserva prèvia a:
t. 677 567 203, a/e: pastoralturisme@
yahoo.es
Tertúlia Amics de la Ciutat: Catalanisme i política. Dilluns 30 de maig
(19 h), en commemoració del centenari de la mort del bisbe Torres i Bages,
a càrrec de Mn. Ramon Corts, doctor
en història eclesiàstica. A la sala Pompeu Fabra de l’Ateneu Barcelonès (c/
de la Canuda, 6). Tothom hi és convidat.

Pelegrinatges
Peregrinación al Santuario de Ntra.
Sra. de Guadalupe de México. Del 6
al 13 de octubre, organizada por las
Hermanas de Jesús Paciente (c/ Gran
de Gràcia, 177). Información: t. 932
171 393 i 605 016 565 (Hna. Belén). Todos los domingos celebración
de la eucaristía a las 12.30 h abierta
a todos, especialmente a los latinoamericanos.
Pelegrinatge a les noves repúbliques
del Bàltic: Lituània, Letònia i Estònia.
Del 2 a l’11 d’agost, organitzat per la comunitat parroquial del Masnou. Informació: t. 934 673 244
(Ruth Travel).

go la Iglesia nos propone orar por los
consagrados y las consagradas en
la vida contemplativa. En este contexto, también quiero recordar a la
santa carmelita María Magdalena
de Pazzi, la gran mística florentina.
El próximo miércoles 25 de mayo se
celebra la fiesta litúrgica de esta santa, fundadora de la Orden del Carmen.
Este año conmemoramos los 450
años de su nacimiento. Qué mejor homenaje podemos hacerle que encomendarnos a ella y dar a conocer la
vocación de los contemplativos y las
contemplativas que, como ella, tanto han aportado a nuestra sociedad.
Aunque parece una paradoja, estas
personas que han dejado el mundo
son muy solidarias y están muy cerca
de las necesidades eclesiales y de
las inquietudes de los hombres y las
mujeres, sus hermanos. Son personas que viven con los ojos puestos
en Jesucristo y con el corazón abierto
a las necesidades de los hermanos, y
que nos llevan a todos en su impetración ante Dios. Hoy, os animo a que nos
unamos en la oración por los que contemplan el rostro de la Misericordia.

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

Activitats
del senyor
arquebisbe

