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Un encàrrec preciós
La gran família de l’Església ha fet 
públics els seus números. És un  
fet que ja és habitual des de fa vuit  
anys. És un exercici de transparèn- 
cia davant totes les persones que 
col·laboren en el desenvolupa-
ment de la missió de l’Església i 
davant tots els ciutadans del nos-
tre país.

És bo saber i mostrar el que un  
fa amb els recursos que rep. És 
convenient i és saludable retre 
comptes de la tasca realitzada  
en cada exercici. Ens ajuda a tots. 
Us animo a accedir al resum de 
l’informe elaborat per la consul- 
tora internacional PriceWater
houseCoopers (PWC) que tro- 
ba reu publicat al lloc web de la 
Conferència Episcopal Espanyo-
la (CEE).

L’Església ha rebut del mateix  
Jesucrist un encàrrec preciós. Som  
portadors d’una realitat que ens 
sobrepassa. Sí, en efecte, com  
diu sant Pau, portem el misteri de  
Déu en gerres de terrissa (cf. 2Co 
4,7).

Ja sabem que som imperfectes, 
que ensopeguem fàcilment amb 
la mateixa pedra, que no sempre 
som coherents amb el testimoni 
que hem rebut de Jesucrist; però, 

tot i això, no perdem l’esperança 
ni les ganes de seguir sent fràgils 
instruments de Déu al servei de la  
humanitat.

Hem acollit amb gran fe i amor 
la invitació de Jesucrist a anunciar  
l’esperança que brolla de l’Evan-
geli; a oferir al món un camí exi-
gent, però que és capaç de donar 
sentit ple a l’existència d’una per-
sona. Déu ens ofereix acollir el seu 
amor, descobrir la nostra condició  
de fills i filles estimats. I, si som fills, 
aleshores, cadascun de nosaltres 
som germans.

Per tot això, els catòlics som cri-
dats a ser transmissors d’espe-
rança i generadors de cohesió so- 
cial al món i, de manera particular,  
en el nostre país, afligit pels efec-
tes d’una pandèmia que està pro- 
vocant una profunda crisi social i  
econòmica.

La gran família que és l’Església, 
a més d’anunciar Jesucrist i con- 
vidar a la trobada personal i co-
munitària amb Ell, fa una gran  
labor social a peu de carrer. En l’úl- 
tima dècada, els centres socio-
assistencials gestionats per l’Es-

glésia han augmentat un 71%. 
De fet, segons indica la Memò
ria anual d’activitats de la CEE, el 
2018 vam atendre 4,1 milions de 
persones en domicilis i hospitals. 
De manera que pràcticament un 
10% de la població espanyola va 
rebre algun tipus de servei de l’Es-
glésia.

L’educació realitzada en institu-
cions de l’Església, per citar un al-
tre exemple, té un pes important 
en la societat. Un de cada quatre 
alumnes va a un col·legi concer-
tat catòlic. La nostra acció educa-
tiva ha col·laborat amb les arques 
de l’Estat i ha generat un estalvi de  
més de 3.500 milions d’euros a l’ad- 
ministració pública.

Aquest és el gran repte que te-
nim al davant amb la crisi econò-
mica i social que se’ns acosta: tre- 
ballar de manera coordinada,  
sumant recursos i evitant duplici-
tats entre l’administració, el sec-
tor privat i les institucions socials 
i religioses, entre les quals es tro-
ba l’Església. 

Demanem al Senyor amb insis-
tència que mogui els nostres cors 
perquè la meta de la feina conjun- 
ta pel bé comú sigui eficaç i efi-
cient.

carta dominical  † CARDENAL JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

actualitat

Missa pels difunts de la Covid-19 a la Sagrada Família
El diumenge 26 de juliol a les 19 h, a la basílica de 
la Sagrada Família, el cardenal Joan Josep Ome-
lla presidirà una missa funeral pel repòs etern de 
les víctimes del coronavirus i dels morts per altres  
causes durant el temps de confinament, que no 
han pogut rebre el comiat que es mereixen. En 
aquesta celebració, que s’escau en la festa de 
Sant Joaquim i Santa Anna, que commemora la 
memòria dels avis de Jesús que han esdevingut 
patrons de la gent gran, hi participaran els fami-
liars de les persones que han perdut la vida durant  

la pandèmia. També hi assistiran les autoritats  
de la ciutat i del país i representants de l’àmbit sa-
nitari i sòcio-assistencial, així com dels cossos de 
seguretat i d’altres estaments. 
  La missa es podrà seguir en directe per 8TV, Rà - 
dio Estel (106.6 FM), sagradafamilia.org, i www. 
esglesia.barcelona/endirecte. 
  Per assistir-hi, caldrà una invitació gratuïta que 
es podrà recollir, del 20 al 24 de juliol, a la parrò-
quia de la Sagrada Família (c/ Sardenya, 318), de 10  
a 13 h i de 17 a 20 h.

http://www.esglesia.barcelona/en-directe
http://www.esglesia.barcelona/en-directe
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entrevista

PERE CODiNA

Del 25 al 27 de juny, el Col·loqui Euro-
peu de Parròquies (CEP) català va ce- 
lebrar una edició online amb el títol 
«Quin futur per a les parròquies?». Du- 
rant aquests tres dies es van poder se- 
guir ponències que van ajudar a co- 
nèixer la realitat i els reptes actuals i 
futurs de la vida parroquial i eclesial. El  
P. Pere Codina, del secretariat del CEP,  
i claretià, va presentar la trobada amb  
la ponència «Una Església en transició».
Les parròquies tenen un bon futur?
Parròquia vol dir veïnat. Fins fa poc, 
el veïnat era alhora veïnat religiós i 
veïnat civil. El registre de baptismes 
era un clon del registre civil. Fa temps 
que això va canviant. No tots els veïns  
són creients, ni tots són cristians… 
Avui, els cristians ja no som ni la tota-
litat ni la majoria: som una minoria 
—més important. Els pocs veïns cris
tians d’un barri es continuaran tro-
bant, perquè necessitaran trobar-se.
Què va explicar a la seva ponència?
El Concili Vaticà II va llegir els signes 
dels temps i va intuir que, amb el can- 
vi profund de la cultura moderna, l’Es- 
glésia del futur ja no seria una Esglé-
sia de majories (cristiandat), sinó de  
minories (diàspora). Ara, d’una fe re- 
buda passivament per herència s’es- 
tà passant a una fe escollida lliure-
ment i personalment per conversió, 
per convicció. Estem fent la transi-
ció cap a una Església «petit ramat» 
(Rahner) o «de voluntaris» (Ratzinger).
Les parròquies estan complint amb 
el Vaticà ii i amb el Concili Tarraco
nense?
Diguem més aviat que és a les parrò - 
quies on es constaten els efectes de  
la transició prevista per tots dos conci- 
lis. Estem travessant el desert. La ma-
joria de cristians només pensa en «les  
olles i les cebes d’Egipte» (que ja no te- 
nim), i no senten parlar gaire de la «terra  
promesa» cap on anem: una Església  
més petita, sense poder, però amb au- 
toritat moral i que sigui sal de la terra.
Òscar Bardají i Martín

Església  
en transició

Nuevo Directorio  
de Catequesis

El pasado 25 de junio, en la Oficina de  
Prensa de la Santa Sede, se presentó 
un nuevo Directorio de Catequesis,  
aprobado por el Santo Padre el 23 de  
marzo, con el objetivo de que el Evan- 
gelio permanezca siempre actual.

Este acontecimiento gozoso nos 
mueve a la santidad; a dar testimo-
nio de nuestra propia vida cristiana 
vivida cada día en profundidad. La 
santidad es la palabra decisiva ante  
un nuevo Directorio.

Todos somos catequistas y evan-
gelizados. El anuncio del Evange- 
lio permite tener los ojos fijos en Je-
sucristo; es el anuncio principal que  
siempre hay que escuchar y anunciar  
a lo largo de todas sus etapas y mo- 
mentos.

La evangelización supone tener en  
cuenta las nuevas problemáticas que  

la sociedad nos presenta y que la Igle- 
sia acompaña atenta a cada perso-
na, en el contexto de la globali zación 
de la cultura, en la inculturación cer- 
cana a cada pueblo y a la intercomu- 
nicación digital. 

El creyente, que vive su fe y espe-
ranza en la oración y en la caridad, 
hace creíble el anuncio y muestra  
a un Dios cercano que ama y sigue 
los acontecimientos de nuestra his-
toria. 

Que María, la oyente que medita  
y pone en práctica la Palabra de Dios,  
nos ayude a anunciar a Cristo, a «mos- 
trar que creer en Él y seguirlo no es só- 
lo algo verdadero y justo, sino también  
bello, capaz de colmar la vida de un 
nuevo resplandor y de un gozo pro-
fundo, aun en medio de las pruebas»  
(EG 167).

lex or andi ,  lex credendi

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

Fa uns dies, una catequista va reunir 
els nens i les nenes, de vuit i nou anys, 
que integren el seu grup d’enguany. 
Des que començà el temps de confi-
nament no s’havien retrobat, encara 
que telemàticament havien abordat 
alguns temes i, també, intercanviat  
pregàries. Després de les joioses sa-
lutacions i de l’estona de pregària 
habitual amb què comencen les  
sessions, i que va ser molt participa-
da, els infants començaren a posar 
en comú les seves experiències. Una 
nena exposà que la seva àvia, en  
diverses ocasions, durant aquests 
dies li havia dit que, si no es porta-
va bé, Déu la castigaria. La catequis- 
ta escoltà l’exposició i va parlar de 
l’amor que Déu ens té a tots i a ca-
dascun de nosaltres, i de com espe-
ra que li corresponguem estimant-lo 
a Ell i estimant els altres. Acabà fent 
una pregunta: «Quina diferència hi 
ha entre tenir por a Déu i tenir-li res-
pecte?». Un nen demanà la parau- 
la i, decidit, respongué: «Si li tens por 
a Déu no li dius res, però si li tens res- 
pecte, li pots explicar tot però… flui-
xet». Va quedar prou clar: a Déu no se  
li ha de tenir por, se li ha de tenir res-
pecte i explicar-li les coses sense cri-
dar, amb suavitat… però fluixet.

Sense por, però… fluixet
L’infant que parla així ha descobert 

Déu i sap que s’hi pot comunicar.  
Déu passa per la seva vida i se sent 
cridat a comunicar-s’hi. L’Esperit tam-
bé hi col·labora i ensenya i guia pel  
camí de la veritat. De retop convé 
descobrir, també, des d’aquesta vo-
cació a comunicar-se amb Déu, la 
bondat que té cap a tota la seva filla-
da. «Quan vingui l’Esperit de la veritat,  
us conduirà cap a la veritat sencera»  
(Jn 16,13). I és que Déu es manifesta 
en Ell mateix i en les seves obres i, es-
pecialment, en els ensenyaments de 
Jesús, el Fill, que ens en parlen. 

La persona pot arribar al coneixe-
ment de Déu per la fe, els altres po-
dem col·laborar-hi, podem ensenyar  
a buscar-lo, podem acostar a la se-
va presència amb el nostre fer i dir. 
Això és especialment vàlid amb els 
infants per ajudar-los a fer-ne expe-
riència en la vida de cada dia. Els in- 
fants també poden arribar al conei-
xement de Déu per la fe. També des 
d’una causa primera que intueixen a  
partir de les coses creades. Els adults, 
els i les catequistes, en podem ser  
mitjancers, apropant-los a l’experièn- 
cia personal. «Glorieu-vos del seu nom,  
que és sant, / alegreu-vos de cor, els  
qui cerqueu el Senyor» (Sl 105,3). 

glossa
   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
20. K Dilluns (lit. hores: 4a setm.)  
[Mi 6,1-4.6-8 / Sl 49 / Mt 12,38-42].  
Sant Elies, profeta (s. IX aC); sant  
Torlaci, bisbe; sants Pau i Sise-
nand, diaques i mrs. a Còrdo-
va; santa Margarida, vg. i mr.; 
santa Liberata, vg. i mr.

21. K Dimarts [Mi 7,14-15.18-20 /  
Sl 84 / Mt 12,46-50]. Sant Llorenç 
de Bríndisi (1559-1619), prev. ca- 
putxí i doctor de l’Església. Sant  
Daniel, profeta (s. VII-VI aC); san- 
ta Pràxedes, vg.

22.  Dimecres [Ct 3,1-4a (o bé: 
2Co 5,14-17) / Sl 62 / Jn 20,1.11-18].  
Santa Maria Magdalena (de 
Magdala), deixebla de Jesús.  
Sant Teòfil, pretor romà mr.; sant  
Menelau, abat.

23.  Dijous [Ga 2,19-20 / Sl 33 /  
Jn 15,1-8]. Santa Brígida (Suècia,  
1303 - Roma, 1373), rel. viuda, fund.  
Institut del Salvador i copatrona  
d’Europa. Sant Bernat d’Alzira  
i santes Maria i Gràcia, mrs.; san- 
ta Cunegunda, rel. franciscana. 

24. K Divendres [Jr 3,14-17 / Sl: Jr 
31,10.11-12ab.13 / Mt 13,18-23]. Sant 
Víctor, mr.; sant Borís, mr.; santa  
Cristina, vg. i mr.; beates Pilar, 
Maria-Àngels i Teresa, vgs. car-
melitanes i mrs. a Guadalajara.

25. K Dissabte [Ac 4,33;5,12.27-
33;12,1b-2 (o bé: Ac 11,19-21;12,1-2. 
24) / Sl 66 / 2Co 4,7-15 / Mt 20,20-
28]. Diada de Sant Jaume (ano-
menat el Major), apòstol (†44,  
per Pasqua), de Betsaida, germà  
de Joan (fills de Zebedeu), patró  
d’Espanya. Santa Valenti na, vg. 
i mr. 

26. K † Diumenge vinent, XVii de  
durant l’any (lit. hores: 1a setm.)  
[1Re 3,5.7-12 / Sl 118 / Rm 8,28-30 / 
Mt 13,44-52 (o bé: 13,44-46]. Sant 
Joaquim i santa 
Anna, pares de 
la Verge Maria 
(tradició inicia-
da s. II).

 ENRiC PUiG JOfRA , SJ
Secretari general de la FECC
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comentari

Lectura del llibre de la Saviesa  
(Sv 12,13.16-19)

Fora de vós, que vetlleu sobre tothom, no hi 
ha cap Déu a qui hàgiu de convèncer que 
la vostra sentència és justa. La vostra força  
és font de justícia, i el mateix domini que te- 
niu sobre tothom fa que tracteu amb tota  
consideració. Demostreu només la vostra for- 
ça si algú no creu que ho podeu tot, o bé quan  
humilieu aquells que, sabent que sou fort, es  
mostren arrogants. Vós que disposeu de la 
força, sou moderat en les sentències i ens go- 
verneu amb tota consideració: el poder, si 
volguéssiu, sempre el teniu a mà. Obrant així,  
heu ensenyat al vostre poble que els justos 
han de ser humans amb tothom, i heu om-
plert d’esperança els vostres fills, en veure  
que doneu l’ocasió de penedir-se dels pecats.

Salm responsorial (85)

R. Senyor, vós sou indulgent i bo.

Vós, Senyor, sou indulgent i bo, / ric en l’amor 
per a tothom que us invoca. / Senyor, escol-
teu la meva pregària, / escolteu la meva 
súplica. R.

Tots els pobles que heu creat / vindran a fer-
vos homenatge / i glorificaran el vostre nom. /  
Diran: «Sou gran, Senyor, / són prodigioses 
les vostres obres, / vós sou l’únic Déu». R.

Vós, Senyor, Déu compassiu i benigne, / lent 
per al càstig, fidel en l’amor, / mireu-me, apia - 
deu-vos de mi. R.

Lectura de la carta de sant Pau  
als cristians de Roma (Rm 8,26-27)

Germans, és l’Esperit mateix el qui, per ajudar  
la nostra feblesa, intercedeix amb gemecs 
que no es poden expressar. Perquè nosaltres  
no sabem què hem de demanar, per pregar  
com cal, però és ell, l’Esperit, qui es posa en  
lloc nostre. I ni que els seus gemecs no es pu- 
guin expressar, el qui penetra l’interior dels cors  
sap prou bé quin és el deler de l’Esperit; ell in- 
tercedeix a favor del poble sant com Déu vol.

  Lectura de l’Evangeli segons  
sant Mateu (Mt 13,24-43)  
(Versió abreujada)

En aquells temps, Jesús proposà a la gent 
aquesta altra paràbola: «Amb el Regne 
del cel passa com amb un home que ha-
via sembrat bona llavor al seu camp, però 
a la nit, mentre tothom dormia, vingué el 
seu enemic, sembrà jull enmig del blat, i 
se n’anà. Quan el sembrat hagué crescut 
i s’espigà, aparegué també el jull. Els mos-
sos anaren a trobar l’amo i li digueren: «¿No 
era bona, la llavor que vau sembrar al vos-
tre camp? ¿Com és, doncs, que hi ha jull?  
Ell els respongué: Això ho ha fet algú que  
em vol mal. Els mossos li digueren: ¿Voleu 
que anem a collir-lo? Ell els diu: No ho feu 
pas: si collíeu el jull, potser arrencaríeu tam-
bé el blat. Deixeu que creixin junts fins a l’ho-
ra de la sega i llavors diré als segadors: co-
lliu primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo; 
després colliu el blat i porteu-lo al meu gra-
ner.»

Lectura del libro de la Sabiduría  
(Sab 12,13.16-19)

Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de to-
do, a quien tengas que demostrar que no 
juzgas injustamente. Porque tu fuerza es el 
principio de la justicia y tu señorío sobre to-
do te hace ser indulgente con todos. Des-
pliegas tu fuerza ante el que no cree en tu 
poder perfecto y confundes la osadía de los 
que no lo conocen. Pero tú, dueño del po-
der, juzgas con moderación y nos gobier-
nas con mucha indulgencia, porque haces 
uso de tu poder cuando quieres. Actuando 
así, enseñaste a tu pueblo que el justo de-
be ser humano y diste a tus hijos una bue-
na esperanza, pues concedes el arrepenti-
miento a los pecadores.

Salmo responsorial (85)

R. Tú, Señor, eres bueno y clemente.

Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, / ri-
co en misericordia con los que te invocan. /  
Señor, escucha mi oración, / atiende a la voz 
de mi súplica. R.

Todos los pueblos vendrán / a postrarse en tu  
presencia, Señor; / bendecirán tu nombre: / 
«Grande eres tú, y haces maravillas; / tú eres 
el único Dios». R.

Pero tú, Señor, / Dios clemente y misericor-
dioso, / lento a la cólera, rico en piedad y leal, /  
mírame, ten compasión de mí. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo  
a los Romanos (Rom 8,26-27)

Hermanos: 
El Espíritu acude en ayuda de nuestra debi- 
lidad, pues nosotros no sabemos pedir  
como conviene; pero el Espíritu mismo in-
tercede por nosotros con gemidos inefa- 
bles. 
  Y el que escruta los corazones sabe cuál 
es el deseo del Espíritu, y que su intercesión 
por los santos es según Dios.

  Lectura del santo Evangelio según  
san Mateo (Mt 13,24-43)  
(Versión abreviada)

En aquel tiempo, Jesús propuso otra pará-
bola a la gente diciendo: «El reino de los cie-
los se parece a un hombre que sembró bue-
na semilla en su campo; pero, mientras los 
hombres dormían, un enemigo fue y sem-
bró cizaña en medio del trigo y se marchó. 
Cuando empezaba a verdear y se forma-
ba la espiga apareció también la cizaña. En-
tonces fueron los criados a decirle al amo: 
“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿De dónde sale la cizaña?”. Él les di-
jo: “Un enemigo lo ha hecho”. Los criados le 
preguntan: “¿Quieres que vayamos a arran-
carla?”. Pero él les respondió: “No, que al re-
coger la cizaña podéis arrancar también el 
trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega 
y cuando llegue la siega diré a los segado-
res: Arrancad primero la cizaña y atadla en 
gavillas para quemarla, y el trigo almace-
nadlo en mi granero”».

diumenge x vi  de dur ant l’any

Novament, la llavor apareix en la paràbola que avui ens 
presenta l’Evangeli. Però aquesta vegada Jesús ens ad-
verteix de la presència del jull juntament amb la bona 
llavor, al camp del món. La paràbola ens diu que el jull 
no prové de Déu ni dels seus enviats, sinó d’un enemic, 
ja que la presència del mal no pot provenir del Déu bo 
que ho ha creat tot bo. Tampoc no ens aclareix la parà-
bola qui és aquest enemic anònim de Déu.

Una segona advertència està dirigida contra la pre-
cipitació dels criats: voler arrencar de soca-rel el jull 
abans de la sega pot tenir conseqüències desastroses 
per a la bona llavor. I és que fins a la sega, al final dels 
temps, el mal i el bé coexisteixen i coexistiran al món.  
I finalment, una tercera advertència: El destí del jull i el 
de la bona llavor no es confonen; mentre que una està  
destinada als graners de Déu, l’altra està destinada a 
la destrucció del foc.

També nosaltres, com els servents de la paràbola, ens 
impacientem per la presència del mal en el món i, fins 
i tot, en nosaltres. Però Déu ens ensenya la paciència  
del sembrador que no té pressa per arribar a la sega, 
abans que els camps arribin quan n’és el temps i el gra 
estigui madur. Només al final dels temps el mal serà er-
radicat de la terra i finalment destruït, mentre que el bé 
persistirà per a la vida eterna.

Les dues paràboles darreres ens adverteixen d’una 
tercera realitat: la desproporció entre el que s’ha sem-
brat i el que s’ha collit; entre els inicis i el final del pro-
cés. La petitíssima llavor de la mostassa, de la mida d’un 
cap d’agulla, no guarda proporció amb el gran arbust, 
a manera d’arbre, en què es converteix, i sobre el qual 
pot, fins i tot, niar els ocells. De la mateixa manera, una 
petita quantitat de llevat és capaç d’arribar a fermen-
tar una gran quantitat de farina pastada. El miracle del 
creixement desmesurat té un sol protagonista: Déu i la 
seva acció en el món. Per això, el fruit final de la sembra  
que Jesús va realitzant en el camp del món està en mans 
de Déu que és el pagès del món que ell mateix ha creat 
i que sosté amb la seva providència. I és que el resultat 
escapa a les simples capacitats humanes.

El regne de Déu, sembrat per Jesús, no ha arribat enca-
ra a la plenitud final. Aquesta plenitud està en mans ex-
clusives de Déu. A nosaltres ens toca convertir la nostra 
vida i creure en Jesucrist i en el seu Evangeli. I Déu ja fa-
rà créixer el que ell mateix ha plantat.

« Deixeu que creixin 
junts fins a l’hora  
de la sega»

JORDi LATORRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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La gran familia de la Iglesia ha hecho públicos 
sus números. Es un hecho que viene siendo ha-
bitual desde hace ocho años. Es un ejercicio de 
transparencia ante todas las personas que co-
laboran en el desarrollo de la misión de la Igle-
sia y ante todos los ciudadanos de nuestro país. 

Es bueno saber y mostrar lo que uno hace con  
los recursos que recibe. Es necesario y saluda-
ble rendir cuentas de la labor realizada en cada  
ejercicio. Nos ayuda a todos. Os animo a acce der 
al resumen del informe elaborado por la con- 
sultora internacional PriceWaterhouseCoopers 
(PWC) que encontraréis publicado en el sitio web  
de la Conferencia Episcopal Española (CEE). 

La Iglesia ha recibido del mismo Jesucristo  
un encargo precioso. Somos portadores de una 
realidad que nos sobrepasa. Sí, en efecto, como 
dice san Pablo, portamos el misterio de Dios en 
vasijas de barro (cf. 2Cor 4,7). 

Ya sabemos que somos imperfectos, que fá-
cilmente tropezamos con la misma piedra, que 

Un encargo precioso
sonal y comunitario con Él, realiza una gran la-
bor social a pie de calle. En la última década, 
los centros socio-asistenciales gestionados 
por la Iglesia han aumentado un 71%. De hecho,  
según indica la Memoria anual de actividades 
de la CEE, en 2018 atendimos a 4,1 millones de 
personas en domicilios y hospitales. De mo- 
do que prácticamente un 10% de la población 
española recibió algún tipo de servicio de la Igle- 
sia. 

La educación realizada en instituciones de la 
Iglesia, por citar otro ejemplo, tiene un peso im-
portante en la sociedad. Uno de cada cuatro 
alumnos va a un colegio concertado católico. 
Nuestra acción educativa ha colaborado con las  
arcas del Estado y ha generado un ahorro de más  
de 3.500 millones de euros a la administración 
pública. 

Este es el gran reto que tenemos ante la crisis  
económica y social que se nos avecina: traba-
jar de manera coordinada, sumando recursos  
y evitando duplicidades entre la administración,  
el sector privado y las instituciones sociales y 
religiosas, entre las que se encuentra la Iglesia. 
Pidamos al Señor con insistencia que mueva 
nuestros corazones para que la meta del tra-
bajo conjunto por el bien común sea eficaz y efi- 
ciente. 

no siempre somos coherentes con el testimonio 
que hemos recibido de Jesucristo, pero, a pe- 
sar de ello, no perdemos la esperanza ni las ga-
nas de seguir siendo frágiles instrumentos de 
Dios al servicio de la humanidad. 

Hemos acogido con gran fe y amor la invita-
ción de Jesucristo a anunciar la esperanza que 
mana del Evangelio; a ofrecer al mundo un cami- 
no exigente pero que es capaz de dar sentido  
pleno a la existencia de una persona. Dios nos  
ofrece acoger su amor, descubrir nuestra condi- 
ción de hijos e hijas amados. Y, si somos hijos, en- 
tonces, cada uno de nosotros somos hermanos. 

Por todo ello, los católicos somos llamados a 
ser transmisores de esperanza y generadores de 
cohesión social en el mundo y, de manera par- 
ticular, en nuestro país, afligido por los efectos de  
una pandemia que está provocando una pro-
funda crisis social y económica. 

La gran familia que es la Iglesia, además de 
anunciar a Jesucristo e invitar al encuentro per-

Activitats del  
senyor cardenal
Diumenge 26 (19 h). Presidirà una 
missa funeral per les víctimes del  
coronavirus, a la basílica de la Sa-
grada Família. La celebració es po-
drà seguir des de casa a través de 
esglesia.barcelona/en-directe i/o 
Ràdio Estel (106.6 FM). 

Agenda
Missa funeral per Mercè Morer Vi
dal. Divendres 24 de juliol (19 h), a 
l’església del Santíssim Sagrament  
(ANFE), (c/ Aragó, 268), se celebrarà 
una eucaristia de comiat per la que 
durant molts anys fou presidenta de 
la secció de Barcelona d’ANFE, que va  
entregar la seva ànima a Déu el pas-
sat 15 de maig. 

Exercicis espirituals per a preveres 
diocesans al Santuari del Miracle. 
Del 24 al 28 d’agost, amb les degudes  
precaucions sanitàries, organitzats 
per un grup de preveres de les diòce- 
sis de Barcelona, Sant Feliu de Llobre-
gat i Terrassa, oberts a preveres d’al-
tres diòcesis. Les meditacions aniran  
a càrrec de Mn. Llorenç Sagalés, rector  
de la parròquia de Sant Josep de Saba- 
dell. També es participarà en les cele - 
bracions litúrgiques de la comunitat  
benedictina del Santuari. Informació  
i inscripcions: exercicisalmiracle@
gmail.com
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«La Terra crida», va escriure el teòleg brasiler Leonardo  
Boff i el papa Francesc ha recollit el clam de la terra i el  
clam dels pobres en la seva encíclica sobre l’ecolo gia, el tí- 
tol de la qual ja és una invitació a recordar el nom del sant  
que ell porta com a pontífex: sant Francesc d’Assís i el  
seu Cant de les criatures: Laudato si ’ (Lloat sigueu, Senyor).

Desgraciadament, quan contemplem el nostre plane-
ta, ens adonem que la humanitat ha actuat irresponsa-
blement. Hem devastat, sense dubtar-ne, planúries i valls 
boscoses, hem contaminat aigües, hem deformat l’hàbi-
tat de la Terra, hem fet l’aire irrespirable, hem trastornat 
els sistemes hidrogeològics i atmosfèrics, hem deser-
tit zat espais verds, hem dut a terme industrialitzacions  
salvatges, hem humiliat, per usar una imatge de Dante Ali - 
ghieri aquell jardí que és la Terra, la nostra llar (Divina Co  
mèdia, Paradís, XXII, 151).

Observant les coses atentament, és fàcil arribar a la 
conclusió que l’ésser humà ja no és ministre de la crea ció,  
sinó més aviat un dèspota autònom, però sembla que la  
situació d’emergència ens està fent prendre consciència  
de l’abisme.

En contextos com els nostres té més sentit que mai re-
escriure el Càntic de la criatures, de sant Francesc d’As-

sís, recuperar la dimensió sagrada de la naturalesa, la 
seva capacitat sacramental. La desacralització del cos-
mos perpetrada durant la modernitat ha tingut efectes 
terribles, efectes que patim i que veiem en el nostre en-
torn. La resacralització de l’espai natural no és fàcil en 
contextos seculars, postmoderns i escèptics, però és una 
necessitat per frenar l’instint invasor i possessiu que ba-
tega fins la condició humana. En considerar que la natu-
ralesa és un lloc sagrat, s’estableix un límit, una frontera 
que exigeix actuar amb cautela, amb prudència.

Aquesta nova mirada espiritual és necessària, fins i tot 
urgent, no solament per les conseqüències que es deri-
ven d’una mirada només instrumental, sinó perquè per-
dem perspectiva si deixem de projectar-la. En aquest 
punt, la saviesa pràctica que deriva del cristianisme en-
llaça profundament amb altres savieses espirituals de la 
humanitat, però també amb l’ecosensibilitat emergent 
que cerca una nova filosofia de la naturalesa. Aquesta 
fraternitat còsmica guanya terreny, però li costarà molt 
fer-se un forat i poder vèncer els interessos econòmics 
que molts grups tenen en relació amb la Terra.

Jesucrist 2.0, Ed. Pòrtic

la lògica del do

11. L’ètica de la terra

fRANCESC TORRALBA
Filòsof i teòleg

Llibres
Esperança després de la Covid-19. 
Aquest llibre, editat per Claret, recull  
la visió esperançadora de diversos  
autors provinents de diferents àmbits:  
Jesús Ballaz, Enric Benavent, Mar-
garita Bofarull, Míriam Díez, Juanjo  
Fernández, Sònia Fuentes, Eduard 

Ibáñez, Tomàs 
Molina, Josep 
Otón, Peio Sán-
chez i Lluís Ser-
ra. Part dels be-
neficis del llibre 
es destinaran a 
Càritas Catalu-
nya. El cardenal  
Joan Josep Ome- 

lla fa un pròleg farcit de reflexions on 
planteja la pregunta: ¿Què podem 
fer tota la família de l’Església per  
refer l’esperança? I afirma que cal 
posar tota la nostra saviesa, recur-
sos i esforç per edificar la societat  
amb una economia al ser- 
vei de les persones que 
garanteixi la seva digni-
tat.
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