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CA RTADOMINICAL

Envellir amb esperança
És coneguda per tots la història del violinista Paganini. Una tarda donava un concert. La sala estava
plena d’espectadors. Ell tocava el violí amb tot l’entusiasme que el caracteritzava. Tot d’una, es trenca
una de les cordes del violí. Impertorbable, continua
tocant. Es trenca una segona corda, i després una
tercera. Finalment acaba la interpretació amb una sola corda. La sala explota en un sonor i llarg aplaudiment.
No podríem comparar aquesta història de Paganini amb la vida de les persones? A tots ens toca interpretar la melodia de la nostra pròpia vida familiar,
professional, i per això tenim uns dons, unes qualitats. No obstant això, el temps va passant i també
se’ns trenquen les cordes: cames cansades, incapaces d’aguantar caminades i estar gaire temps dempeus; la memòria comença a fallar i ja no trobem
les coses ni recordem el nom de les persones més
properes; la fatiga arriba més aviat que abans i cal
descansar més sovint i anar a dormir més aviat; incapacitat per aguantar certs ritmes de vida, etc. Com
reaccionem davant d’aquests trencaments de cordes en el concert de la nostra vida? Alguns reaccionen amb tristesa i mal humor; altres s’aïllen perquè pensen que ja no serveixen per a res; d’altres
viuen amb pau i sense perdre l’humor davant aquesta contrarietat de veure que fallen les cordes de la
vida. Sí, l’ideal, el que és bonic és continuar endavant amb l’última corda, la corda de l’ànim, de la paciència, de la pau i, finalment, del silenci. Tant de bo
puguem tenir la tenacitat de Paganini i seguir fins al
final amb pau i bon humor.
Que compten menys amb tu? Ja van comptar-hi
quan eres més jove.
Que no et demanen consell? Ja vas aconsellar
prou quan eres jove i tenies al teu càrrec uns fills per
cuidar, uns alumnes als quals educar, una comunitat a la qual guiar.
Llavors, ja no hi ha res a fer? No ens queda res més
que restar en un racó i morir-nos de fàstic? De cap manera, continua animant, somrient, continua sent-hi
per a quan et necessitin i, sobretot, continua pregant
perquè el món avanci per camins de pau, de respecte a les persones, de justícia i de solidaritat.
No és bonic l’exemple que ens ha deixat el Papa
emèrit Benet XVI retirant-se en el silenci, l’estudi i la
pregària? No perd la pau, no s’amarga per no ser en
el primer lloc de l’actualitat. Presta un immens servei
des del seu retir viscut en la confiança en Déu i en els
altres, esperant activament el dia en què el Senyor el
cridarà a entrar en el seu descans del cel.
Tant de bo el Senyor ens concedeixi saber interpretar cada dia la melodia de la vida amb les cordes
que tinguem entre mans sense perdre mai la pau,
l’alegria i l’amor.
Que Déu us beneeixi a tots!

ACTUALITAT

Convivències
d’Escolans
Un any més se celebraran a la casa de colònies El Mogent-Maristes,
de Llinars del Vallès, del 5 al 8 de juliol.
Es tracta d’oferir als nois, d’entre 8 i 14 anys, un espai de trobada
i pregària per clarificar la seva vocació, des del seu ministeri d’escolans,
que els fa molt propers a Jesucrist.
El termini d’inscripció s’acaba el 30 de juny i cal fer-la al Seminari
Menor de Barcelona (c/ Diputació, 231), t. 934 541 600, a/e: seminarimenor@arqbcn.cat (Mn. José Fernando Campoverde).
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ENTREVISTA

GLOSSA

Agraïment
fotogràfic

Amic, germà,
mestre... Jesús!

JOAN GUERRERO

En Joan Guerrero és un referent del fotoperiodisme del nostre país. És un artista que capta la grandesa de l’obra de
Déu, la dimensió transcendent que hi
ha en allò que fotografia, i en surt un
missatge espiritual que connecta amb
la sensibilitat humana de qui la contempla. Fins al 15 d’agost es pot descobrir
a l’Hotel Abat Cisneros de Montserrat
la seva sensibilitat artística i espiritual:
la mostra Gràcies!, formada per 40 imatges acompanyades pel text del Cant espiritual de Joan Maragall.
Per què dóna gràcies... a Déu?
Li dono gràcies per tot allò bo que he viscut; per conèixer gent bona, solidària
amb les causes nobles, gent que sempre ha estat en la lluita per un món millor... Gràcies perquè fins i tot en el moment més dolorós Déu em va ajudar a
seguir en el camí, sense que aquest dolor fos desesperació. Gràcies pel somriure, per l’art sentit, per l’esperança
treballada, pel vent, per la pluja, pel
plaer d’escoltar La novena o per contemplar en una pantalla Lladre de bicicletes.
Com ha superat els pitjors moments
a la vida?
Plorant molt davant la pèrdua de l’Ernesto, el nostre fill. Deixant-me estimar
pels meus bons amics, parlant-li a Déu
mentre feia llargues caminades per la
vora del riu Besòs. I fent el bé, que és
donar tot allò bo que et van donar, des
del primer dia fins al darrer. És tornar allò
amb què et van enriquir altres com Pere Casaldàliga, Sebastiao Salgado, Atahualpa Yupanqui...
Què li ha donat el fotoperiodisme?
Crec que la meva professió és la més
bonica del món. Sempre he trobat en el
periodisme allò que buscava des de petit: la vida en el seu dia a dia, la mirada
d’una mare, sublimar allò que generalment passa desapercebut, el plor amagat, el somriure...
Òscar Bardají i Martín

Després de dos cursos de catequesi,
en una de les darreres sessions abans
de la celebració de la primera comunió,
les catequistes van demanar als infants, la majoria d’onze anys, que responguessin amb un redactat breu la
pregunta: Qui ets, Jesús, per a mi? Les
respostes sorprengueren les catequistes. Abraçaven aspectes ben diversos
de Jesús, amb senzillesa i profunditat
alhora.
Un dels infants s’apropa a Jesús, Déu
fet home: «Jesús, tu ets el meu Déu, el
meu Senyor. No sempre penso en tu i
no me’n recordo quan més ho hauria
de fer, o m’oblido de donar-te gràcies
pel pa de cada dia o per la meva gran
sort de tenir-te. Però, malgrat tot, no deixes de ser la persona més important
per a mi». Un altre s’hi apropa veient-lo
com a Fill de Déu, un germà gran: «Jesús, tu per a mi ets un germà gran perquè sempre m’estàs ajudant com el
meu germà gran. Quan estic trist i quan
estic alegre, sempre ets amb mi». També hi ha qui el veu com a mestre i referent: «Tu, Jesús, ets una persona que
m’ha ajudat tota la meva vida. Ets com
el meu professor i com un pare. Gràcies
per tot el que m’has ensenyat i pel que
has fet per mi». O com a mitjancer i
mestre de pregària: «El Fill de Déu, que

HECHOSDEVIDA

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

ajudava tothom, el que parlava amb
Déu pregant i el que ens va ensenyar
a pregar amb el Parenostre». No obliden que és redemptor i salvador amb
la seva mort i resurrecció: «Per a mi
Jesús és el Salvador de la humanitat,
que va morir per nosaltres». Una companya afegeix en el seu escrit: «Quan
vas donar la vida per nosaltres va ser
un acte molt generós i obedient a Déu».
No hi falta una resposta a la invitació
al seguiment: «Jesús per a mi és un
amic que sempre està al meu costat,
que em pregunta si el vull seguir, però
després tot depèn de mi. M’ajuda a fer
camí i a no pensar sempre en mi, sinó
també en les persones que tinc al costat.»
Una bona cloenda d’aquest recorregut d’aproximacions a Jesús podria ser
la d’aquest infant: «Durant aquests dos
anys de catequesi he après molt de tu,
Jesús. He vist que sempre has estat disposat a fer feliços els altres i he intentat millorar i assemblar-me una mica
més a tu». I alguns dels infants donaven
gràcies a les catequistes per ajudar-los
a conèixer Jesús. «Jesús li respon: Jo
sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no
arriba al Pare si no és per mi. Si m’heu
conegut a mi, també coneixereu el meu
Pare» (Jn 14,6-7).

MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

«Porque quiero
volverte a ver…
quiero creer»
—El poeta J. Hierro escribía: «…eres un
niño que no sueña». Hay niños que
han crecido tanto, que viven tristes.
Son hombres y mujeres que ya no se
ríen como antaño. Perdieron la sana
alegría de la infancia; la inocencia
de la niñez. No siguen el consejo que
Miguel Hernández daba a su hijo: «Ríete, niño, que tu risa / soledades me
quita / cárcel me arranca… / Ríete siempre.»
André Gide, Premio Nobel francés, se
dirigía a Dios:
—«Señor, vengo a Vos como un niño,
como el niño que queréis que vuelva
a ser… Depongo todo lo que constituía mi orgullo, que, ante Vos, sería
mi vergüenza. Os escucho y os someto mi corazón.»

Huxley, escritor inglés, afirmaba: «El verdadero talento de vivir consiste en llevar el espíritu del niño hasta la ancianidad.»
Gerardo Diego tiene un célebre poema
que ha ayudado a muchos:
—«Porque, Señor, te he visto / y quiero
volverte ver... / quiero creer.
»Te vi, sí, cuando era niño, / y en
agua me bauticé / y, limpio de culpa
vieja, / sin velos te pude ver. / Tú
me pusiste en las flores rocío, y debajo miel, / filtra en mis secas pupilas / dos gotas frescas de fe... /
Porque, Señor, te he visto / y quiero volverte a ver, /quiero creer.»
El Salmo (148,12) apremia: «¡Alabad
al Señor... niños y ancianos!»

Lectures
missa
diària i
santoral
13. Dilluns (lit. hores: 3a
setm.) [1Re 21,1-16 / Sl 5 / Mt
5,38-42]. Sant Antoni de Pàdua
(†1231), prev. franciscà i doctor
de l’Església, nat a Lisboa, patró
del ram de la construcció. Sant
Fandila, prev.; sant Aventí, mr.;
santa Aquil·lina, vg.
14. 쮿 Dimarts [1Re 21,17-29 /
Sl 50 / Mt 5,43-48]. Sant Eliseu,
profeta (s. IX aC); santa Digna,
vg. i mr.
15. 쮿 Dimecres [2Re 2,1.6-14 /
Sl 30 / Mt 6,1-6.16-18]. Santa Maria-Miquela del Santíssim
Sagrament (Madrid 1809 - València 1865), vg. fund. adoratrius a
Madrid (AESC, 1850). Sant Bernat d’Aosta, prev. (†1081), patró
dels muntanyencs i els muntanyistes; santa Benilde, mr.; santa Germana Cousin, verge.

16. 쮿 Dijous [Sir 48,1-15 / Sl
96 / Mt 6,7-15]. Sant Quirze (o
Quirc, Quiri o Quir) i la seva mare Julita, mrs. (s. IV); sant Ferriol,
prev. i mr.; sant Ilpidi, mr.; santa
Lutgarda, vg.
17. 쮿 Divendres [2Re 11,1-4.918.20 / Sl 131 / Mt 6,19-23].
Sant Gregori Barbarigo, bisbe
de Bèrgam i de Pàdua (s. XVII); santa Emília Vialar, vg. fund. (1856);
beat Pau Buralls, bisbe.
18. 쮿 Dissabte [2Cr 24,17-25 /
Sl 88 / Mt 6,24-34]. Sants Marc i
Marcel·lià, germans mrs. a Roma;
santa Marina, vg. i mr.; sants Ciríac i Paula, vg., germans mrs.
19. 쮿 † Diumenge vinent, XII de
durant l’any (lit. hores: 4a setm.)
[Za 12,10-11 / Sl 62 / Ga 3,2629 / Lc 9,18-24]. Sant Romuald
(s. X-XI), abat, nascut a Ravenna,
fund. camaldulencs (EC, 980).
Sants Gervasi (o Gervàs) i Protasi, màrtirs; santa
Aurora, vg. i mr.;
santa Juliana Falconieri, vg. servita
(†1341).
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COMENTARI

Lectura del segon llibre de Samuel (2Sa 12,7-10.13)
En aquells dies, Natan digué a David: «Això diu el Senyor, Déu
d’Israel: Jo t’he ungit rei d’Israel, i t’he salvat de les mans
de Saül. He posat als teus braços la filla del teu senyor i les
seves dones, t’he donat el poble d’Israel i de Judà i, si tot això
fos poc, encara estava disposat a afegir-hi altres favors. ¿Per
què, doncs, has menyspreat el Senyor cometent això que és
malvist per ell? Has fet matar Uries, l’hitita; has pres per esposa la seva dona, i a ell l’has fet matar amb l’espasa dels
ammonites. Per això, ja que tu m’has menyspreat prenent
per esposa la dona d’Uries, l’hitita, l’espasa no s’apartarà
mai més de casa teva». David digué a Natan: «He pecat contra
el Senyor». Natan li respongué: «Està bé: el Senyor passa per
alt el teu pecat; no moriràs.»

Lectura del segundo libro de Samuel (2Sam 12,7-10.13)
En aquellos días, Natán dijo a David: «Así dice el Señor, Dios
de Israel: “Yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl.
Te entregué la casa de tu señor, puse a sus mujeres en tus
brazos, y te di la casa de Israel y de Judá. Y, por si fuera poco, te añadiré mucho más. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Hiciste morir
a espada a Urías el hitita, y te apropiaste de su mujer como esposa tuya, después de haberlo matado por la espada
de los amonitas. Pues bien, la espada no se apartará de tu
casa jamás, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, el hitita”». David respondió
a Natán: «He pecado contra el Señor». Y Natán le dijo: «También el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás.»

Una dona
que estima
molt

Salm responsorial (31)
R. Senyor, m’heu perdonat la culpa comesa.
Feliç el qui ha estat absolt de la falta / i ha vist sepultat el seu
pecat. / Feliç l’home a qui el Senyor no té en compte la culpa, / i dintre seu ja no manté l’engany. R.
M’he decidit a reconèixer la falta, / no us he amagat més el
meu pecat. / Tan bon punt m’ho he proposat, Senyor, / m’heu
perdonat la culpa comesa. R.
En vós he trobat el meu recer. / Vós em guardeu del perill. /
Tothom celebra al voltant meu / el goig de veure’m lliure. R.
Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor; / homes rectes, aclameu-lo. R.

Salmo responsorial (31)
R. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado.
Dichoso el que está absuelto de su culpa, / a quien le han
sepultado su pecado; / dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito / y en cuyo espíritu no hay engaño. R.
Había pecado, lo reconocí, / no te encubrí mi delito; / propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», / y tú perdonaste mi
culpa y mi pecado. R.
Tú eres mi refugio, / me libras del peligro, / me rodeas de
cantos de liberación. R.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor; / aclamadlo los de corazón sincero. R.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians
de Galàcia (Ga 2,16.19-21)
Germans, sabeu que ningú no pot ser just perquè hagi complert les obres que mana la Llei, sinó només perquè ha cregut
en Jesucrist. Per això nosaltres, jueus, hem cregut en Jesucrist,
perquè ens faci justos, no el compliment de les obres de la
Llei, sinó el fet d’haver cregut en Crist, ja què Déu no hauria
pogut absoldre ni un sol home, si calia haver complert les obres
que mana la Llei. Jo, per obra de la Llei, vaig morir pel que fa a
la Llei, a fi de viure per a Déu. Estic clavat a la creu juntament
amb Crist. La vida que ara visc, ja no és la meva; és Crist que
viu en mi. La vida que ara visc en aquesta carn, la visc gràcies
a la fe en el Fill de Déu, que m’ha estimat i s’ha entregat ell
mateix per mi. No vull refusar la gràcia de Déu: Si algú pogués ser just per obra de la Llei, Crist hauria mort inútilment.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo
a los Gálatas (Gal 2,16.19-21)
Hermanos:
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la
ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos
creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley
no será justificado nadie.
Pues yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin
de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero no
soy el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora
en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y
se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios; pero si la
justificación es por medio de la ley, Cristo habría muerto en
vano.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
(Lc 7,36–8,3) (Versió abreujada)
En aquell temps, un fariseu invità Jesús a menjar amb ell. Jesús, doncs, anà a casa del fariseu i es posà a taula. Hi havia
al poble una dona que portava una vida pecadora. Quan sabé que Jesús era a taula a casa del fariseu, hi anà amb un
gerret d’alabastre ple de perfum, i es quedà enrera plorant
als peus de Jesús. Amb les llàgrimes començà de mullar-li
els peus, i els hi eixugava amb els cabells; després li besava els peus i els hi ungia amb perfum.
El fariseu que havia convidat Jesús, en veure això, pensà:
«Aquesta dona que el toca és una pecadora. Si ell fos profeta, sabria qui és i quina vida porta». Jesús li digué: «Simó,
t’he de dir una cosa». Ell li contestà: «Mestre, digueu». Jesús
continuà: «Dos homes devien diners a un prestador: l’un li
devia cinc-centes monedes de plata, i l’altre, cinquanta. Cap
d’ells no tenia res per pagar, i el prestador els perdonà el
deute. ¿Quin d’aquests et sembla que l’estimarà més?». Simó li respongué: «Jo diria que aquell a qui ha perdonat el deute més gran». Jesús li diu: «És així mateix.»
Llavors Jesús es girà cap a la dona i digué a Simó: «¿Veus
aquesta dona? Quan he entrat a casa teva, tu no m’has donat
aigua per rentar-me els peus, però ella me’ls ha rentat amb
les llàgrimes i me’ls ha eixugat amb els cabells; tu no m’has
rebut amb un bes, però ella, d’ençà que he entrat, no para de
besar-me els peus; tu no m’has ungit el cap, però ella m’ha ungit els peus amb perfum. Per això et dic: Has vist que aquesta dona estima molt i és que eren molts els pecats que li han
estat perdonats, però quan no hi ha tant a perdonar, no hi ha
tant amor». Després digué a la dona: «Els teus pecats et són
perdonats». Els altres que eren a taula començaren a pensar:
«¿Qui és aquest, que fins i tot perdona els pecats?» Digué encara a la dona: «La teva fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau.»

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(Lc 7,36–8,3) (Versión abreviada)
En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer
con él y, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa.
En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora,
al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo,
vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el
perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo:
«Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es
la que lo está tocando, pues es una pecadora». Jesús respondió y le dijo: «Simón, tengo algo que decirte». Él contestó:
«Dímelo, Maestro». Jesús le dijo: «Un prestamista tenía dos
deudores: uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta.
Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál
de ellos le mostrará más amor?». Respondió Simón y dijo:
«Supongo que aquel a quien le perdonó más». Le dijo Jesús:
«Has juzgado rectamente». Y, volviéndose a la mujer, dijo a
Simón: «¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me
has dado agua para los pies; ella, en cambio, me ha regado
los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz; ella, en cambio, desde
que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido
los pies con perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados
han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero
al que poco se le perdona, ama poco». Y a ella le dijo: «Han
quedado perdonados tus pecados». Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: «¿Quién es este, que hasta perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz.»

ORIOL TUÑÍ, SJ
L’episodi de l’evangeli d’avui presenta una dona pecadora perdonada per Jesús. L’escena té paral·lels i semblances amb la unció
de Jesús a Betània que tenim en
la darrera part de Marc, Mateu i
Joan. Tanmateix, l’ensenyament
del text d’avui és molt diferent.
Mentre la unció de Betània està
enllaçada amb la passió i la mort
de Jesús i té, per tant, un sentit
cristològic (la sepultura de Jesús),
en canvi, el perdó de la pecadora
a casa de Simó enllaça amb un dels
temes centrals de Lluc: el perdó té
un sentit fonamentalment pastoral. Són escenes ben diverses i no
podem barrejar-les com si oferissin un ensenyament semblant.
Notem dues coses arran del text
d’avui. Primer, Jesús és convidat
a un àpat per un fariseu. Aquesta
actitud benèvola dels fariseus envers Jesús es dóna només en Lluc
(veg. Lc 11,37, i 14,1 i també
13,31). La imatge dels fariseus
de Lluc és probablement més versemblant que no pas la de Marc,
Mateu i Joan. Al cap i a la fi, Pau es
va vantar palesament de ser fariseu (cf. Fil 3,5). No hi ha dubte que
hi va haver fariseus que es varen
fer cristians. En el llibre dels Fets
es parla de membres de la secta
farisea que varen moure fressa
amb motiu de l’assemblea de Jerusalem (Ac 15,5).
Però avui hem de fixar-nos sobretot en l’ensenyament del final
de l’escena. La traducció que ofereix la versió litúrgica ens hi pot
ajudar: «Has vist que aquesta dona estima molt i és que eren molts
els pecats que li han estat perdonats». En aquesta formulació,
l’amor de la dona neix d’un perdó molt gran. I això implica un
amor molt gran. Aquesta dona
estima molt perquè ha estat molt
estimada. L’amor engendra amor,
és a dir, en aquest cas, el perdó
(ser estimat) engendra estimació.
Lluc va a l’arrel de l’actuació de Jesús. És l’amor que ens perdona el
que engendra una existència d’estimació als que ens envolten, sobretot els pecadors. Però cal deixar-se perdonar —estimar— per
poder estimar de debò. Perquè
costa molt deixar-se estimar.
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AGENDA

Dilluns 13 (10.30 h). Consell Presbiteral al Seminari Conciliar. També hi assistirà el bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull.
Dimarts 14 (19.30 h). Presidirà «La Nit
de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana»,
a l’hotel Avenida Palace de Barcelona.
Dijous 16. Congregació dels bisbes,
al Vaticà.
Divendres 17 (19.30 h). Confirmacions
a la parròquia de Maria Auxiliadora, a
Sarrià.
Dissabte 18 (11.30 h). Celebració de
l’eucaristia pel centenari del Casal del
Sord de Barcelona, a la Catedral.
Diumenge 19 (13 h). Confirmacions
a la parròquia de la Mare de Déu del
Roser. A les 19.30 h, confirmacions
a la parròquia de Sant Cebrià.

Actes i
conferències
Arxiprestat de la Vall d’Hebron de Barcelona. Divendres 17 de juny (20 h),

trobada «Vine i veuràs». A la parròquia
Verge de Natzaret (c/ Juan de Mena
29, baixos, parc de la Vall d’Hebron).
Per a més informació trucar al t. 934
280 543.
Vigília extraordinària pels 50 anys de
l’Adoració Perpètua del Tibidabo. Divendres 17 de juny (22 h), al temple del
Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo. S’unirà a la celebració l’Adoració Nocturna
de Barcelona que celebrarà la seva Vigília d’Espigues. Hi haurà servei d’autocar a disposició dels adoradors. Per
a més informació: t. 934 175 686 /
669 244 648.
Pregària ecumènica organitzada per
ACAT. Dimarts 21 de juny (19.30 h), al
monestir de les monges benedictines
de Sant Pere de les Puel·les (c/ Anglí,
55), organitzada per Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura. La pregària es farà dins del rés de les Vespres
de la comunitat.
Asociación de Adoradoras del Santísimo Sacramento (Esclavas del Sagrado Corazón) (c/ Mallorca, 232). Día 19
de mayo (12 h), oración ante el Santísimo Sacramento seguida de Eucaristía.
Concert solidari de l’Associació Cintra.
Dijous 19 de juny (19 h), a l’església
del Carme (c/ Bisbe Laguarda, 1), concert de l’Escolania de Montserrat en la
celebració del 20è aniversari de l’Associació i l’Escola Cintra.

La parròquia del Pi i el Cor de la UB s’uneixen per ajudar els refugiats de Síria. Diumenge 19 de juny (18.30 h),
el Cor de la Universitat de Barcelona
oferirà el concert Coronation Anthems
(Himnes de coronació), de Händel, en
benefici dels refugiats de Síria. A la
basílica de Santa Maria del Pi (pl. del
Pi, 7). Aportació: 5 E.

Llibres
Nascuts per a la
joia. Relats bíblics, de Núria
Calduch-Benages.
Aquest llibre és
una petita col·lecció de retalls bíblics: la Bíblia, un
repte per a Europa, el jubileu, l’alegria, la prova, la
mirada de Déu, el Salm 139, el bon samarità. Set temes ben diversos explicats amb senzillesa i profunditat alhora. El lector en podrà treure bon fruit de
tots ells, en aquest camí per fer més
properes i més viscudes les pàgines
bíbliques, punt de referència de la nostra fe. Està publicat pel CPL, en la collecció «Emaús», en català i en castellà.
Perfum de Salms. Per a la gent d’avui
dia, de Josep M. Castro i Llorens. Amb
aquest títol l’autor no pretén presentar un llibre més sobre els Salms, si-

Envejecer con esperanza
y también se nos rompen las cuerdas: piernas cansadas, incapaces
de aguantar caminatas y estar mucho tiempo de pie; la memoria empieza a fallar y ya no encontramos
las cosas ni recordamos los nombres de las personas más cercanas;
la fatiga llega más pronto que antes
y hay que descansar más a menudo e ir a dormir más pronto; incapacidad para aguantar ciertos ritmos de
vida, etc. ¿Cómo reaccionamos ante
estas roturas de cuerdas en el concierto de nuestra vida? Algunos reaccionan con tristeza y malhumor;
otros se aíslan porque piensan que
ya no sirven para nada; otros viven
con paz y sin perder el humor ante
esa contrariedad de ver que fallan

Viatge al cor de
la fe. Aquest llibre
de Núria Ferret,
seguint el fil d’una ficció narrativa, va presentant
amb rigor i profunditat el nucli de la
fe, a partir de textos bíblics, litúrgics, dels Pares
de l’Església i de la tradició cristiana,
fins a confegir un recull pedagògic i
catequètic que aplega textos de referència per als cristians. Aquesta obra,
de 160 pàgines, és especialment recomanable per a catequistes, professors de religió, animadors en les comunitats cristianes, joves,
grups de confirmació, formació de catecúmens, etc.
i està editat pel Centre de
Pastoral Litúrgica (CPL).

† JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

CARTADOMINICAL

Es conocida por todos la historia del
violinista Paganini. Una tarde daba un
concierto. La sala estaba llena de espectadores. Él tocaba el violín con todo el entusiasmo que le caracterizaba. De pronto, se rompe una de las
cuerdas del violín. Imperturbable, continúa tocando. Se rompe una segunda cuerda, después una tercera. Finalmente acaba la interpretación con
una sola cuerda. La sala explota en
un sonoro y largo aplauso.
¿No podríamos comparar esta historia de Paganini con la vida de las
personas? A todos nos toca interpretar la melodía de nuestra propia vida
familiar, profesional, y para ello tenemos unos dones, unas cualidades.
Sin embargo, el tiempo va pasando

nó que siguin els
mateixos Salms
els únics i autèntics protagonistes
que parlen amb
veu sincera al lector. Un llibre pensat per afavorir la
necessitat que
sentim de posarnos en comunicació amb Déu segons
les pròpies vivències personals, estats
d’ànim o circumstàncies per les quals
estem passant. Amb 144 pàgines, està editat per Claret.

las cuerdas de la vida. Sí, lo ideal, lo
hermoso, es seguir adelante con la
última cuerda, la cuerda del ánimo,
de la paciencia, de la paz y, finalmente, del silencio. Ojalá podamos tener la tenacidad de Paganini y seguir
hasta el final con paz y buen humor.
¿Que cuentan menos contigo? Ya
contaron contigo cuando eras más joven.
¿Que no te piden consejo? Ya aconsejaste bastante cuando eras joven
y tenías a tu cargo unos hijos que
cuidar, unos alumnos a los que educar, una comunidad a la que guiar.
Entonces, ¿ya no hay nada que hacer? ¿No queda más que arrinconarse y pudrirse? De ninguna manera,
sigue animando, sonriendo, sigue es-

tando ahí para cuando te necesiten y,
sobre todo, sigue rezando para que
el mundo avance por caminos de paz,
de respeto a las personas, de justicia y de solidaridad.
¿No es hermoso el ejemplo que nos
ha dejado el papa emérito Benedicto XVI retirándose en el silencio, el estudio y la oración? No pierde la paz, no
se amarga por no estar en el primer
puesto de la actualidad. Presta un
inmenso servicio desde su retiro vivido en la confianza en Dios y en los
demás y en la espera activa del día
en el que el Señor le llamará a entrar
en su descanso del cielo.
Ojalá que el Señor nos conceda saber interpretar cada día la melodía
de la vida con las cuerdas que tengamos entre manos sin perder nunca
la paz, la alegría y el amor.
¡Que Dios os bendiga a todos!
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