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«Jesús, compassiu i misericordiós»
Un any més ens disposem a meditar, a contemplar i
a donar gràcies a Déu per l’amor tan profund que ens
ha mostrat i ens continua mostrant en el misteri de
l’Eucaristia. L’expressió de sant Joan, «ell, que havia
estimat els seus que eren al món, els estimà fins
a l’extrem» (Jn 13,1), continua tenint la mateixa vigència que fa dos mil anys. Lloem el Senyor com el
poble cristià ho ha fet sempre, i no deixem d’agrair
l’amor entranyable del nostre Déu, present en el do
de l’Eucaristia: «Cantaré cada dia la misericòrdia
del Senyor.»
Els bisbes de la Comissió Episcopal de Pastoral
Social hem escrit un missatge en el qual convidem a
contemplar el misteri de la compassió de Déu tan bellament descrit en la Bíblia, tant en l’Antic Testament
com en el Nou: Déu que escolta el clam del seu poble (Ex 3,7-8) o Jesucrist, el Fill de Déu, que guareix els
malalts i convida al banquet pobres, invàlids, cecs i
coixos (Lc 14,16-23). Escoltem amb atenció la invitació del Senyor a actuar davant dels necessitats amb
la mateixa actitud i els mateixos sentiments que ell té.
Sí, l’Església ens convida a estar sempre atents
a les necessitats dels germans; a acostar-nos a ells
sense prejudicis, amb un cor senzill, veient en ells «la
mateixa carn de Crist», com repeteix tantes vegades
el papa Francesc; guarir les ferides, perquè davant
el sofriment no n’hi prou amb la indignació sinó que
cal posar el bàlsam de la consolació i de la solidaritat;
acompanyar, és a dir, ser els bons samaritans que
caminen al costat de qui pateix i se’l carreguen a l’esquena, si cal, com fa el Senyor amb l’ovella perduda
i la porta al lloc de descans i de pau; treballar per la
justícia, de manera que anul·lant les causes que pro-

Un grup de voluntaris participant en una de les campanyes del Gran Recapte del Banc d'Aliments

voquen el sofriment dels germans es pugui construir
un món més just, més fratern, en pau i en llibertat.
Però només podrem viure aquest compromís amb
els germans si ens deixem omplir de l’amor de Déu,
present en l’Eucaristia. Entenc perfectament que
sant Vicenç de Paül, gran apòstol de la caritat, insistís a dir a les Dames de la Caritat, dones que volien servir els pobres i malalts de París, que abans
de començar la feina passessin per l’Església i preguessin davant el Senyor present en l’Eucaristia. Els
deia que aquest mateix Crist que adoraven i estimaven el trobarien present en els pobres als quals anaven a atendre.
Diguem-li avui al Senyor des del més profund del
cor: «Senyor, doneu-nos entranyes de misericòrdia

davant tota misèria humana. Inspireu-nos el gest i
la paraula oportuna davant del germà sol i desemparat, ajudeu-nos a mostrar-nos sempre disponibles
davant de qui se sent sol i oprimit. Que la vostra Església sigui un recinte de veritat i d’amor, de lliber tat,
de justícia i de pau, perquè tothom hi trobi un motiu
per seguir esperant» (Pregària Eucarística V/b).
Us desitjo un bon dia del Corpus. I dono gràcies a
Déu per tantes i tantes persones que individualment
o per mitjà d’institucions com Càritas, Mans Unides i
moltes altres que hi ha a Barcelona, ajudeu els més
pobres i necessitats. Gràcies per la vostra solidaritat.
Gràcies per la vostra col·laboració en la col·lecta que
avui es farà a totes les esglésies.
Amb el meu afecte i benedicció.

ACTUALITAT

Els sense sostre entren també
per la Porta Santa
El dissabte 21 de maig passat, la basílica
de la Mercè acollí el Jubileu dels sense sostre amb l’arquebisbe Omella, les Germanetes de l’Anyell i diverses entitats que vetllen
pels indigents.
Abans de passar per la Porta Santa de la
basílica, els presents foren acollits per l’arquebisbe, el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull i el rector de la parròquia, Mn. Joan B.
Martínez Porcell. El senyor arquebisbe va re-

cordar aquest fragment d’un poema de Miguel de Unamuno: «Agranda la puerta, Padre, / porque no puedo pasar. / La hicieron
para los niños, / yo he crecido a mi pesar. /
Si no me agrandas las puertas, / achícame
por piedad. / Vuélveme a la edad aquella /
en que vivir es soñar».
En acabar la celebració de l’eucaristia, es
va servir un berenar per a tots els assistents
a la plaça de la basílica.
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Acollida
cristiana

ÀNGEL MIRET

Generalitat i administracions locals,
conjuntament amb entitats socials i
ciutadania, estan preparades per acollir ja un nombre significatiu de persones refugiades (1.800) i un segon
nombre més rellevant a mitjà termini (4.500). Aquesta resposta d’acolliment unitària s’ha articulat mitjançant
el Comitè per a l’Acollida de Persones
Refugiades, creat en el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, del
qual és responsable l’Àngel Miret.
Quin és el paper de l’Església en aquesta crisi?
L’Església catalana s’ha posat sempre
al costat dels refugiats, responent la
crida del papa Francesc, i treballa conjuntament amb la Generalitat i les entitats socials per acollir dignament
aquestes persones. Remarco tres àmbits col·laboratius i significatius d’Església: Càritas, implicada amb accions
d’acompanyament integral; Sant Joan
de Déu, que ha posat a disposició un
equipament extraordinari a Manresa;
i l’Arquebisbat de Barcelona, que ha
ofert les places que calguin a l’antic
seminari de Tiana.
Com a cristians, què ens toca fer?
Atendre allò que Jesús ens demana,
que queda molt clarament recollit en
els Evangelis, com per exemple a Mt
25,35-36: «Tenia gana i em donàreu de
menjar, tenia set i em donàreu de beure, anava despullat i em vau vestir, foraster i em vàreu acollir...». Mentre
aquestes paraules de Jesús ressonin
en el nostre cor sabrem què fer en cada
circumstància.
Per què ha sentit sempre aquesta necessitat d’ajudar el necessitat?
La meva vocació envers les persones,
i especialment envers les més vulnerables, respon a una crida de Jesús, que
em proposa que les meves capacitats
les posi al servei d’aquesta raó; i, naturalment, també perquè és un treball que
em fa feliç i per al qual em sento capacitat.
Òscar Bardají i Martín

GLOSSA
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Lectures
Pregar en la comunió missa
diària i
dels sants
santoral
Un grup de matrimonis, superada fa
poc la cinquantena, es reuneix un
diumenge al mes des d’en fa més de
vint-i-cinc. Comparteixen reflexió entorn un tema anual, pregària per les
persones i per les situacions, vivències de la vida de cada dia, inquietuds
personals. De rerefons, sempre l’Evangeli. Un cap de setmana de cada
curs es reuneixen en recés per conviure, reflexionar, pregar i compartir
junts. Enguany, sobre la pregària de
Jesús. S’han aplegat en un santuari,
en una població on un d’ells té enterrat el pare. Abans de començar el recés, manifestà la intenció de visitar
el cementiri per resar davant la tomba del pare. S’hi afegí tot el grup i,
prop del nínxol, el consiliari va fer una
breu introducció a la pregària, comentant les paraules de Jesús: «Jo
sóc la resurrecció i la vida. Qui creu
en mi, encara que mori, viurà; i tot
aquell qui viu i creu en mi, no morirà
mai més» (Jn 11,25-26). Després
d’un moment de silenci, resaren el parenostre. Fou una pregària senzilla,
sentida, fraternal i afectuosa. Tots
havien conegut el pare difunt, home
de conviccions cristianes arrelades,
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referent en molts aspectes. Alguns
comentaren que havien pensat, també, en els seus pares i mares ja traspassats.
Aquesta pregària no era un acte rar.
L’Església sempre ha honorat la memòria dels difunts i ha ofert sufragis
per ells, donant vida, així, a la comunió dels vius i dels difunts, dels sants
del cel i de la terra, a la comunió dels
sants. Oferir les pregàries pels qui
han sortit d’aquest món els ajuda perquè, alliberats de tot pecat, entrin en
la llum i la pau de Crist. «Germans, no
volem que ignoreu què serà dels qui
han mort, perquè no us entristiu com
fan els altres, els qui no tenen esperança. Tal com creiem que Jesús morí i ressuscità, també creiem que gràcies a Jesús Déu s’endurà amb ell
els qui han mort» (1Te 4,13-14).
És bo mantenir el record dels difunts, pregar per ells, perquè Déu els
aculli prop d’Ell i perquè, des d’aquesta proximitat, intercedeixin per les
persones i les causes que van estimar en la seva vida mortal. Pregar
pels pares traspassats és una obra
de misericòrdia corporal que honora
els fills.

MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

«Nuestra hija enferma...
una blanca hostia»
Emmanuel Mounier, católico francés,
fundó la revista Esprit. Buscó en el personalismo las bases de una revolución económica y moral e influyó en
los textos del Concilio Vaticano II.
Su hija Francisca, de unos meses de
edad, contrajo la enfermedad de la
encefalitis (parálisis cerebral). Mounier diría a su esposa:
—«Qué sentido tendría todo esto si
nuestra hija no fuera más que un
pedazo de carne hundido, con la
mirada siempre fija, sin expresión alguna, una vida accidentada, y no esta blanca hostia que
nos sobrepasa a todos... Alguien
muy grande nos ha visitado...
—»Esta blanca hostia, una infinitud
de misterio y de amor. Nos des-

lumbraría si el misterio se desvelara y lo viéramos cara a cara.
—»No pensemos a todas horas en este mal como algo que nos pesa,
nos resta, nos quita, sino como algo que damos, que ofrecemos para no desmerecer de este pequeño
Cristo, de esta hostia santa que
está junto, en medio de nosotros.
—»No olvidemos aceptarlo por lo que
es: un tiempo lleno de una gracia desconocida.»
F. Mauriac, católico, en la línea de Pascal, dijo una gran verdad:
—«Nadie se conoce bien si no se ha
mirado a sí mismo ante la hostia
santa elevada en el misterio eucarístico.»

30. 쮿 Dilluns (lit. hores: 1a
setm.) [2Pe 1,1-7 / Sl 90 / Mc
12,1-12]. Sant Ferran (11981252), rei castellano-lleonès,
patró d’institucions diverses.
Santa Joana d’Arc, vg., patrona
de França; santa Emília, mare de
sants (Basili el Gran, Gregori
de Nissa i Pere de Sebaste, bisbes, i Macrina). Beat Pere Tarrés
i Claret (Manresa, 1905 - Barcelona, 1950), prevere de la diòcesi de Barcelona; beata Baptista
de Varano, vg.
31. Dimarts [So 3,14-18 (o bé:
Rm 12,9-16a) / Sl Is 12,2-3.
4bcd.5-6 / Lc 1,39-56]. La Visitació de la Mare de Déu. Santa
Peronella (Petronila), vg.; sant
Pasqual, diaca.
1. 쮿 Dimecres [2Tm 1,1-3.6-12 /
Sl 122 / Mc 12,18-27]. Sant Justí (s. II), mr. samarità, escriptor
eclesiàstic. Sant Ignasi (Íñigo),
abat castellà; sant Flor.
2. 쮿 Dijous [2Tm 2,8-15 / Sl 24 /
Mc 12,28b.34]. Sant Marcel·lí
i sant Pere, mrs. romans (s. IV);
sants Germà, Paulí, Just i Sici,
mrs. venerats a Girona; sant Eugeni I, papa (654-657); sants Potí, Blandina i companys, mrs. a
Lió.
3. Divendres [Ez 34,11-16 /
Sl 22 / Rm 5,5-11 / Lc 15,3-7].
El Sagrat Cor de Jesús. Sant Carles Luanga i companys, mrs. a
Uganda (1885-1887); sant Isaac,
monjo i mr. a Còrdova; sant Justí, mr. a Burgos; santa Oliva, vg.;
sant Joan Grande, rel. Hospitalari; santa Clotilde, reina francesa.
4. Dissabte [2Tm 4,1-8 / Sl
70 / Lc 2,41-51]. El Cor Immaculat de Maria. Sant Pere Màrtir o de Verona, prev. dominicà
i mr.; sant Francesc Caracciolo,
prev., fund. Caracciolins (CRM,
1588); sant Hilari, bisbe; santes
Noemí i Rut, sogra i nora, segons
la Bíblia.
5. 쮿 † Diumenge vinent, X de durant l’any (lit. hores: 2a setm.)
[1Re 17,17-24 / Sl 29 / Gal 1,
11-19 / Lc 7,11-17]. Sant Bonifaci, bisbe de Magúncia i mr.
(754), d’origen anglès, evangelitzador d’Alemanya
i venerat a Fulda.
St. Sanç (Sancho),
noi mr. a Còrdova;
santa Zenaida, vg.
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Lectura del llibre del Gènesi
(Gn 14,18-20)

Lectura del libro del Génesis
(Gén 14,18-20)

En aquells dies, Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi. Com que era sacerdot del Déu Altíssim, beneí Abram amb aquestes paraules: «Que
el Déu Altíssim, creador del cel i de la terra, beneeixi Abram. Beneït sigui el Déu Altíssim, que
ha posat a les teves mans els teus adversaris».
I Abram li donà el delme de tot el botí.

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino, y le
bendijo diciendo:
«Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus enemigos». Y Abrán
le dio el diezmo de todo.

Eucaristia
i multiplicació
dels pans

Salm responsorial (109)

Salmo responsorial (109)

R. «Ets sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec.»

R. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de
Melquisedec.

Oracle del Senyor al meu Senyor: / «Seu a la
meva dreta, / i espera que faci dels enemics /
l’escambell dels teus peus.» R.

Oráculo del Señor a mi Señor: / «Siéntate a mi
derecha, / y haré de tus enemigos / estrado
de tus pies.» R.

Que el Senyor estengui lluny des de Sió / el poder del teu ceptre. / Impera enmig dels enemics. R.

Desde Sión extenderá el Señor / el poder de tu
cetro: / somete en la batalla a tus enemigos. R.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer, / tens la
glòria sagrada des del si de la mare, / des del
principi jo t’he engendrat.» R.

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento /
entre esplendores sagrados; / yo mismo te engendré, desde el seno, / antes de la aurora.» R.

El Senyor no es desdiu del que jurà: / «Ets sacerdot per sempre / com ho fou Melquisedec.» R.

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: / «Tú
eres sacerdote eterno, / según el rito de Melquisedec.» R.

Lectura de la primera carta de sant Pau
als cristians de Corint (1Co 11,23-26)

Lectura de la primera carta del apóstol
san Pablo a los Corintios (1Cor 11,23-26)

Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que
us he transmès a vosaltres, ve del Senyor: Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat
prengué el pa, i, dient l’acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial».
Igualment prengué el calze, havent sopat, i digué: «Aquest calze és la nova aliança segellada
amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el meu memorial.» Així,
doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze anuncieu la mort del Senyor
fins que torni.

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que
procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que
iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando
la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es
mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced
esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el
cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz
es la nueva alianza en mi sangre; haced esto
cada vez que lo bebáis, en memoria mía». Por
eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis
del cáliz, proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
(Lc 9,11b-17)
Un dia Jesús parlava del Regne de Déu a la gent
i curava els qui en tenien necessitat. Veient que
començava a fer-se tard, els dotze anaren a
dir-li:
«Acomiadeu la gent. Que vagin a passar la nit
als pobles o a les masies del voltant, i puguin
trobar-hi queviures; aquí és un lloc despoblat.»
Jesús els digué: «Doneu-los menjar vosaltres
mateixos.»
Ells respongueren: «Només tenim cinc pans i
dos peixos. ¿Hem d’anar nosaltres mateixos a
comprar menjar per a tota aquesta gentada?»
Tots plegats eren uns cinc mil homes. Ell digué
als deixebles: «Feu-los seure en grups de cinquanta». Els deixebles ho feren i tothom s’assegué.
Jesús prengué els cinc pans i els dos peixos,
alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els donava als deixebles perquè els servissin a la
gent.
Tothom en menjà tant com volgué i recolliren
dotze coves de les sobres.

ORIOL TUÑÍ, SJ

Lectura del santo Evangelio según
san Lucas (Lc 9,11b-17)
En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del
reino y sanaba a los que tenían necesidad de
curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos
de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos
peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente». Porque eran unos
cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de unos
cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos.
Entonces, tomando él los cinco panes y los
dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los
iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron,
y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos de trozos.

Una de les coses que no sempre tenim en compte sobre les narracions de la multiplicació dels
pans i els peixos és que aquest gest extraordinari de Jesús és objecte de fins a sis presentacions diverses en els evangelis. Marc presenta
dues multiplicacions i Mateu també. En canvi
tant Lluc com Joan només ofereixen una versió
de la multiplicació. O sigui, estem davant d’unes
escenes molt arrelades en les tradicions sobre
Jesús.
És veritat que hi ha diferències. Unes multiplicacions són en la terra d’Israel, altres no; unes
són provocades pels deixebles i altres són promogudes per Jesús mateix; el nombre de gent
alimentada és diferent... Tanmateix, malgrat les
diferències, és possible aïllar un nucli prou homogeni de totes aquestes presentacions: Jesús ordena que la gent s’assegui, a continuació
pren el pa i els peixos, aixeca els ulls al cel, dóna gràcies i els reparteix. Tothom en menja tant
com vol i n’hi ha de sobres. Aquest fons comú
a totes les narracions de multiplicació de pans
i peixos té un tret comú que val la pena subratllar: presenta una clara petjada del relat de la
institució de l’eucaristia en el comiat de Jesús.
Això resulta sorprenent.
En el relat de Lluc que llegim avui, aquesta
proximitat entre la multiplicació dels pans i els
peixos i la institució de l’eucaristia presenta un
aspecte propi de Lluc. De tots els evangelis, Lluc
és el que té una versió més antiga de la institució de l’eucaristia, molt propera a la que Pau recorda en 1Cor 11,23-26 (anys 55-56), que és
diferent de la versió de Marc. Per tant, és més
que probable que la institució de l’eucaristia sigui el model sobre el que reposa la versió de la
multiplicació dels pans de Lluc, no a l’inrevés.
És l’eucaristia la que precedeix el relat de la multiplicació dels pans. Podríem dir que és l’eucaristia la que empeny a donar de menjar als que
tenen fam. Aquest missatge del text de Lluc s’adiu amb la presentació de Jesús que tenim a
Lluc i dóna tot el seu sentit a la celebració de la
festa del Cos de Crist: l’eucaristia és la font de
l’amor als germans, sobretot als més pobres i necessitats.
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AGENDA

Dissabte 4 (19 h). Institució de ministeris a candidats al diaconat, a la parròquia de Santa Cecília (pg. Sant Gervasi, 66).

Actes
Missa en acció de gràcies pel 60è aniversari de l’erecció canònica de l’església dedicada al Santíssim Sagrament, i per la restauració recent del
temple. Presidida per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona. Dissabte 4 de juny, a les 12 del
migdia, a l’Església del Santíssim Sagrament (c/ Aragó, 268). Organitza l’Adoració Nocturna Femenina de Barcelona.
La parròquia de la Concepció amb
la JMJ. La parròquia de la Concepció
ha organitzat el viatge a Cracòvia en
avió amb dues opcions, una de 13
dies (del 20 juliol a l’1 agost: 680 E),
amb visites a Varsòvia, Lichen, Bisku-

pin, Czestochowa, Auschwitz, Wadowice i Wieliczka; i una altra de 7 dies (del
25 de juliol a l’1 agost: 570 E), centrada en la trobada de Cracòvia. Per a
més informació i inscripcions: t. 934
576 552, a/e: jmj.concepciobcn@
gmail.com
«L’acció social de les entitats d’Església i la seva aportació a la cohesió social a Catalunya». Dia 4 de juny (1012 h), a la Facultat d’Educació Social i
Treball Social de la Fundació Pere Tarrés, URL (c/ Santaló, 37).
«Sants de la Misericòrdia». Dissabte 4 de juny (10-13 h), recés a la basílica de la Mare de Déu de la Mercè (pl.
de la Mercè 1, t. 933 190 190).
Meditar amb els sentits. Dissabte 11
de juny (10-20 h), «Escoltar els nostres
passos en la quotidianitat de la vida», a
càrrec de M. Dolores Díaz de Miranda,
Rosa Duró, Ermelinda Gullón i Alberto
Fernández. A la comunitat de Sant Pere de les Puel·les (c/ Dolors Monserdà,
31). Per a més informació i inscripcions:
t. 932 038 915, www.culturabenedictines.es
Concert benèfic de gospel a la Comunitat cristiana Sant Pere Claver. Diumenge 5 de juny (17.30 h), celebració

del 10è aniversari del
Cor Gospel
Clot, a l’escola Jesuïtes El
Clot (c/ València 680). Aportació: 5 euros.
També es recaptaran aliments: arròs,
llet, llaunes,
oli, pasta..., en solidaritat amb la campanya «La fam no fa vacances».
XXII Cicle de Música per la Solidaritat. Dissabte 4 de juny (19 h), concert
n. 4 Tempus musici. Amb el Cor de
Cambra «Tastet Renaixentista» i obres
de J. Desprez, J. del Encina, P. Passereau, W. Byrd, M. Praetorius. A la pquia.
Mare de Déu de Núria (c/ Bon Pastor,
7-9). Aportació solidària: 6 E. Organitza: Per l’Altre Cor Cremat de Barcelona-Ajut al 4t Món.
Església de Sant Gaietà - P. Teatins (c/
Consell de cent, 293 - Enric Granados,
6). Concerts benèfics mes de juny:
Dimecres 1 (20.30 h), Cor Alumni Esmuc. Dissabte 4 (18 h), concert dels
alumnes de l’escola de cant Riosarcas.
Diumenge 5 (18 h), Músicus, orquestra de flautes dolces del Coll de Barce-

«Jesús, compasivo
y misericordioso»
Un año más nos disponemos a meditar, a contemplar y a dar gracias a
Dios por el amor tan profundo que
nos ha mostrado y nos sigue mostrando en el misterio de la Eucaristía.
La expresión de san Juan, «habiendo
amado a los suyos que estaban en
el mundo, los amó hasta el extremo»
(Jn 13,1), sigue teniendo la misma vigencia que hace dos mil años. Alabemos al Señor como el pueblo cristiano
lo ha hecho siempre, y no dejemos
de agradecer la entrañable misericordia de nuestro Dios, presente en el don
de la Eucaristía: «La misericordia del
Señor, cada día cantaré.»
Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social hemos escrito un mensaje en el que invitamos

a contemplar el misterio de la compasión de Dios tan bellamente descrito en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento: Dios que
escucha el clamor de su pueblo (Ex
3,7-8) o Jesucristo, el Hijo de Dios, que
cura a los enfermos e invita al banquete a pobres, lisiados, ciegos y cojos
(Lc 14,16-23). Escuchemos con atención la invitación del Señor a actuar
ante los necesitados con su misma
actitud y sus mismos sentimientos.
Sí, la Iglesia nos invita a estar siempre atentos a las necesidades de los
hermanos; a acercarnos a ellos sin
prejuicios, con un corazón sencillo,
viendo en ellos «la misma carne de
Cristo», tal como repite tantas veces
el papa Francisco; curar las heridas,

Actos mensuales en la capilla de la
Virgen de Lourdes situada en la carretera de Horta a Cerdanyola, km 4 (urbanización Can Cerdà). Los días 11 de
cada mes, a las 16.30 h, exposición
del Santísimo, rezo del Rosario y viacrucis. Posibilidad de reserva de autocar al t. 934 360 662. Los primeros y
terceros domingos de mes (excepto
agosto), a las 10 h rezo del Rosario y
a las 12 h celebración de la Eucaristía.
Información: www.lourdescancerda.org

Pelegrinatges
Pelegrinatge al Santuari de la Mare de
Déu de Lourdes (França). Organitzat
per la Fundació Pare Esqué (c/ Sant
Antoni M. Claret, 50-62).
De l’1 al 4 de juliol. Informació i reserves: t. 934
585 935, www.FundacioPareEsque.org

† JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

CARTADOMINICAL
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD

lona. Dissabte 11 (18 h), concert de
guitarra, amb Pablo Malek. Diumenge
12 (18 h), Units pel Gospel. Dissabte
18 (18 h), Bea López, soprano i Albert
Colomar, piano. Diumenge 19 (18 h),
Coral Mata de Jonc. Dijous 30 (18 h),
Cor del Conservatori de Grenoble i Coral Som. Informació: t. 617 572 889.

porque ante el sufrimiento no basta la indignación sino que es preciso
poner el bálsamo de la consolación
y de la solidaridad; acompañar, es
decir, ser los buenos samaritanos
que caminan junto al que sufre y lo
ponen sobre los hombros, si fuese
preciso, tal como el Señor hace con
la oveja perdida y la lleva al lugar de
descanso y de paz; trabajar por la
justicia, de manera que anulando las
causas que provocan el sufrimiento
de los hermanos se pueda construir
un mundo más justo, más fraterno,
en paz y en libertad.
Pero solamente podremos vivir ese
compromiso con los hermanos si nos
dejamos llenar del amor de Dios, presente en la Eucaristía. Entiendo perfectamente que san Vicente de Paúl,
gran apóstol de la caridad, insistiese
en decir a las Damas de la Caridad,
mujeres que querían servir a los pobres y enfermos de París, que antes
de iniciar su trabajo pasasen por
la Iglesia y orasen ante el Señor presente en la Eucaristía. Les decía que
ese mismo Cristo al que adoraban y

amaban lo encontrarían presente en
los pobres a los que iban a atender.
Digámosle hoy al Señor desde lo
más profundo de nuestro corazón:
«Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna
frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos siempre
disponibles ante quien se siente solo y oprimido. Que tu Iglesia sea un
recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que
todos encuentren en ella un motivo
para seguir esperando» (Plegaria Eucarística V/b).
Os deseo un feliz día del Corpus.
Y doy gracias a Dios por tantas y
tantas personas que individualmente o en instituciones como Cáritas,
Manos Unidas y otras muchas, que
las hay en Barcelona, de las que os
servís para ayudar a los más pobres
y necesitados. Gracias por vuestra
solidaridad. Gracias por vuestra colaboración en la colecta que hoy se
hará en todas las iglesias.
Con mi afecto y bendición.
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