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Temps d’escolta de la Paraula
Ja fa molts anys, quan era sacerdot de la diòcesi 
de Saragossa, em van trucar per dirigir un recés 
a un grup de joves que feien uns dies de reflexió 
i pregària a Altafulla. Durant el recés, aquests jo-
ves em van ensenyar una cançó que he guardat 
sempre al cor. Mentre adoraven el Santíssim, can-
taven: «Cerca el silenci, tingues alerta el cor, calla  
i contempla».

En aquest temps de Quaresma, el Senyor ens 
demana, com a aquells joves, que busquem un lloc  
tranquil per estar amb Ell. Déu vol viure en el nos-
tre interior i transformar la nostra vida.

Déu ens parla de moltes maneres. Una de les 
més importants és a través de la seva Paraula. 
Aquests dies voldria animar-vos a llegir i a meditar 
la Sagrada Escriptura amb fe i humilitat. De mane- 
ra particular, durant aquest temps de Quaresma, 
us convido a llegir la primera lectura de l’Antic Tes-
tament de les celebracions diàries de l’eucaristia. 
Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i també és  
útil per ensenyar, per educar en la justícia i per pre- 
parar l’home per fer sempre el bé (cf. 2Tm 3,16).

L’Antic Testament ens ensenya que el desert és 
el lloc de la trobada amb Déu. Déu vol portar-nos al  
desert per parlar-nos al cor (cf. Os 2,16) i ser la llum  
que il·lumini els nostres passos. Ell surt a buscar- 
nos cada dia. Déu no es cansa mai de donar-se a 
nosaltres. Tant de bo que mai ens cansem de re- 
bre’l.

L’Evangeli ens explica que Jesús va ser conduït al 
desert per l’Esperit Sant. Allà va aprendre a afrontar  
nombroses proves i dificultats. Allà també es va 

trobar amb Déu. És per això, que va sortir del de-
sert preparat per portar la Bona Nova de l’Evangeli 
als homes i les dones del seu temps (cf. Mc 1,12-15).

La Quaresma és un temps d’escolta amorosa  
de la Paraula de Déu. Si llegim la Paraula amb hu-
militat el nostre cor es renovarà. Si resem amb ella, 
naixerà en nosaltres l’amor a Jesús i als germans. 
Si l’escoltem en comunitat, ens convertirem en el 
poble de Déu.

Tant de bo que la meditació de la Sagrada Es-
criptura ens animi a ocupar-nos dels més pobres.  
Ells només tenen Déu com a defensor. Si som ca- 
paços d’estar al seu costat, serem com una llum 
que brilla enmig de les tenebres de les seves vi- 
des.

Benvolguts germans i germanes, us animo a ini- 
ciar junts la Quaresma participant en la cinquena 
trobada «Sent la Creu», que se celebrarà aquest 
diumenge, a les sis de la tarda, a la basílica de San- 
ta Maria del Mar i que es podrà seguir a través 
de la pàgina web de l’Arquebisbat*. Allà estarem 
acompanyats de la creu de Sant Climent de Vene-
çuela i comptarem amb la presència del carde-
nal Baltazar Porras, que compartirà amb nosaltres  
el seu testimoni.

Maria, mare de Jesús i mare nostra, ens durà 
de la mà en aquest temps de Quaresma. Ella ens  
ensenyarà a escoltar la Paraula, a guardar-la al  
cor i a portar-la a la pràctica. Que ella ens acom-
panyi durant els quaranta dies que porten a la Pas - 
qua.

*  Aquesta celebració es podrà seguir en directe 
des de casa a través de: 

  www.esglesia.barcelona/en-directe
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El VII Memorial Pere Tena, lliurat al nou Institut  
de Litúrgia ad instar Facultatis
El dimecres 10 de febrer, va tenir lloc a l’Aula Magna 
del Seminari Conciliar de Barcelona el lliurament  
del VII Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica 
atorgat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barce-
lona (CPL) al nou Institut de Litúrgia ad instar Facul-
tatis (ILF) de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP). 
Va presidir l’acte Mons. Joan-Enric Vives, arquebis-
be-bisbe d’Urgell. Varen intervenir Mn. Josep M. Ro-
maguera, president del CPL; el Dr. Joan Torra, degà  
de la FTC; el Dr. Gabriel Seguí, president de l’ILF, que  
va recollir el Memorial juntament amb el Dr. Jordi 

Font, vicepresident de l’ILF. El Dr. Gabriel Seguí va 
manifestar que «les noves generacions de preve-
res trobaran en el bisbe Tena un model de cele-
brant, d’equilibri doctrinal i de zel pastoral». 
  Mons. Joan-Enric Vives va cloure l’acte amb unes  
sentides paraules de record i memòria cap a Mons.  
Tena: «Va ser una gran persona, gran estudiós i un  
gran pastor, que tots l’associarem sempre per es- 
timar la celebració litúrgica com la font i el cimal  
de tota la vida cristiana, com diu el Concili Vati-
cà II».

https://www.liturgiabarcelona.com/ca
https://www.liturgiabarcelona.com/ca
http://www.seminaribarcelona.net/
http://www.seminaribarcelona.net/
http://memorialperetena.cpl.es/
https://www.liturgiabarcelona.com/ca
https://www.liturgiabarcelona.com/ca
https://www.edusantpacia.cat/ca
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JoAN foNtRoDoNA

En les 56enes Jornades de Qüestions  
Pastorals de Castelldaura d’enguany 
s’ha reflexionat al voltant de la fraterni-
tat i l’amistat social, en el marc de l’encí-
clica Fratelli tutti. Un dels ponents, el Dr. 
Joan Fontrodona, director del Depar- 
tament d’Ètica Empresarial d’IESE Bu-
siness School, afirma que a l’encíclica el  
Papa «ens vol fer adonar de la riquesa 
de la proposta cristiana: la revolució de 
l’amor, de no considerar ningú com a 
foraster, de no posar barreres, de no ex- 
cloure ningú», i s’ha preguntat si un al-
tre model econòmic és possible.

Considereu aquesta dimensió un eix 
central de l’evangelització en aquest 
inici de mil·lenni?
Com diu el Sant Pare, estaria molt bé que  
el mateix esforç que posem per des-
cobrir nous planetes el poséssim per 
descobrir les necessitats dels qui es-
tan al voltant nostre. El centre del mis-
satge de l’evangelització és Crist, però 
si veiéssim Crist en els altres els trac-
taríem molt diferent.

Confieu que aquestes paraules del Pa- 
pa tindran un impacte en la nostra so- 
cietat?
Sovint em sembla que, de les coses 
que diu el Sant Pare, la gent tria només 
aquelles que els interessa. Fent això, es 
perd part de la força que té la coherèn- 
cia del seu missatge. Francesc ens re-
corda un llistat de principis i criteris 
d’acció que ens poden servir perquè ca- 
dascú, des de la seva llibertat i respon-
sabilitat, faci propostes concretes als 
problemes que té la nostra societat.

És possible un altre model econòmic?
El model econòmic predominant ha 
donat una importància exagerada al  
retorn econòmic de l’activitat empre-
sarial. El benefici econòmic és una con-
dició necessària, però no suficient, per 
valorar l’actuació d’una empresa. Cal 
pensar en un model on la persona si-
gui el centre i la finalitat de l’activitat 
econòmica. Per fer possible aquest nou 
model fa falta, sobretot, que ens ado-
nem que hem de capgirar els termes: 
els beneficis són un mitjà, no un fi; les 
persones són un fi, no un mitjà.

Òscar Bardají i Martín

Canvi  
de model Un diumenge de febrer, en acabar to- 

tes les misses, es va donar la infor-
mació següent: «El proper dijous tin- 
drem una nova trobada de pregà ria 
que anomenem En adoració, com les  
que venim organitzant cada quinze 
dies. Comença a dos quarts de nou 
del vespre i acaba a un quart de deu. 
Són quaranta-cinc minuts de pregà-
ria a Jesús Eucaristia, davant el San-
tíssim, que s’acompanya amb la lec-
tura de l’Evangeli, reflexions sobre la 
Paraula escoltada, música i cants. 
Acaba amb la benedicció solemne. 
És una pregària adreçada especial-
ment a joves, però oberta a tothom, 
perquè vol ser i és una pregària co-
munitària.» 

El dijous tingué lloc la pregària, que 
començà puntualment i es desen-
volupà segons la previsió. Hi abun-
daven els joves, però també adults i 
alguns matrimonis amb els fills. L’en-
demà, una mare escrivia a un dels 
organitzadors: «Com ja vàrem parlar  
ahir al vespre, gràcies (a qui corres-
pongui) per la iniciativa i per l’esforç  
de preparar l’adoració dels dijous! 
Ens hi trobàrem molt bé, acollits, en 
comunitat, també els nostres fills. Va  
ser una experiència vivencial de fe 

En adoració
i va agradar moltíssim! Per a nosal-
tres, com a pares, són molt impor-
tants aquests tipus d’iniciatives, que 
ens ajuden en l’educació cristiana 
dels fills, encara que actualment, 
massa sovint, hagin de ser virtuals. 
Desitgem que d’altres famílies hi do-
nin suport i així seguir creixent a ca-
da trobada. En la mesura de les nos-
tres possibilitats, intentarem fer-ne 
difusió. Moltes gràcies!»

La pregària en adoració és una 
trobada de Déu i la persona. Donar 
culte en adoració silenciosa i res-
pectuosa, en acció de gràcies, amb 
desig de lliurament personal. En el pa 
eucarístic, Jesús segueix entre nos-
altres. «Jesús li respongué: Diu l’Es-
criptura: Adora el Senyor, el teu Déu, 
serveix-lo només a ell» (Lc 4.8). La fe 
ens fa captar aquesta presència se-
va, la presència d’Aquell que ens ha 
estimat i s’ha lliurat per nosaltres, la 
presència del seu Amor. Adorar Jesús  
Eucaristia, en presència real, és reco-
nèixer-lo com a Déu en tota la seva 
grandesa i, alhora, reconèixer la nos-
tra petitesa. Som criatures davant la  
grandesa del Creador. «A lloança i 
glòria de la gràcia que ens ha conce- 
dit en el seu Estimat» (Ef 1,6).

glossa  ENRiC Puig JofRA , SJ
Secretari general de la FECC

   

Lectures 
de la missa 
diària  
i santoral
22.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.)  
[1Pe 5,1-4 / Sl 22 / Mt 16,13-19]. Cà-
tedra de sant Pere, apòstol, ce-
lebrada a Roma des del s. IV. 
Santa Margarida de Cortona, 
rel.; santa Elionor o Leonor, reina  
d’Anglaterra.

23. K Dimarts [Is 55,10-11 / Sl 33 /  
Mt 6,7-15]. Sant Policarp, bisbe  
d’Esmirna i mr. (s. II), deixeble 
dels apòstols; santa Marta d’As- 
torga, vg. i mr.; beata Rafaela  
de Ibarra, mare de família, de 
Bilbao.

24. K Dimecres [Jn 3,1-10 / Sl 50 /  
Lc 11,29-32]. Sant Modest (s. V),  
bisbe de Trèveris; sant Sergi, 
monjo i mr. (304); santa Primi-
tiva, vg.; sant Edilbert, laic; bea- 
ta Josepa Naval i Girbés, vg. se-
glar, d’Algemesí.

25. K Dijous [Est 14,1.3-5.12-14 / Sl 
137 / Mt 7,7-12]. Sant Cesari (s. IV), 
metge, germà de Gregori Na-
cianzè; sant Valeri (†695), ermi- 
tà d’Astorga; beat Sebastià d’A - 
paricio, rel. 

26. K Divendres [Ez 18,21-28 / Sl 
129 / Mt 5,20-26]. Sant Nèstor,  
mr.; sant Alexandre, bisbe; sant  
Porfiri (†421), bisbe de Gaza; san- 
ta Paula Montal, vg., d’Arenys 
de Mar, fund. escolàpies (SchP).

27. K Dissabte [Dt 26,16-19 / Sl 118 /  
Mt 5,43-48]. Sant Gabriel de la 
Dolorosa (1838-1862), rel. pas-
sionista; beata Francina-Aina  
Cirer, vg. paüla, de Sencelles  
(Mallorca); sant Baldomer (†660),  
sotsdiaca de Lió; santa Honori-
na, vg.

28. K † Diumenge vinent, ii de 
Quaresma (lit. hores: 2a setm.) 
[Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 / Sl 115 /  
Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10]. Sant Ru- 
fí, mr.; sant Hilari, pa- 
pa (sard, 461-468); 
sant Romà (s. V), abat; 
sant Serapió, mr.

« La gente solo ve  
tus éxitos»

Un iceberg es un témpano de 
hielo que flota en mares pola-
res. Su parte visible llega a los 
100 metros de altura, que es sólo  
una 9.a parte de la enorme ma-
sa de hielo que se esconde ba-
jo las aguas y no se ve. El Titanic,  
transatlántico de 47.000 tone-
ladas, chocó contra un iceberg  
en la noche del 15 de abril de 1912  
y se hundió. Hubo 1.517 muertos.

La actriz mexicana Adriana  
Paz, que ha ganado tres pre-
mios Ariel y nominada para los 
Goya, afirma: «Mi vida real es tan  
dura como son mis persona - 
jes. Me siento fuerte, tierna, ge-
nerosa y valiente para dar una 
imagen positiva y heroica de  
la mujer latinoamericana y del  
mundo, que lucha por unos idea- 

les de justicia, de amor y de paz.  
No me doy nunca por vencida. 
Es curioso: La gente solo ve tus 
éxitos, pero no ve lo que hay 
detrás de ellos: una vida de sa-
crificio, de renuncia, de venci-
miento propio…».

Todos hemos visto y escucha - 
do a hombres y mujeres, del 
mundo de la ciencia, del arte y  
las letras, del deporte, de la es-
piritualidad… Todos ellos afir-
man que su éxito ha sido una 
pequeña parte de un gran to-
do. Que la parte más importan- 
te de sus vidas ha sido la vida  
sacrificada que nadie ve ni sa-
brá jamás.

«El árbol verde y florido se de- 
be a que sus raíces estén ente-
rradas.»

MN. JoSEP M. ALiMBAu ARgiLAhechos de vida 
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comentari

Lectura del llibre del gènesi (Gn 9,8-15)

Déu digué a Noè i als seus fills: «Jo faig la meva 
aliança amb vosaltres, amb els vostres des- 
cendents i amb tots els éssers animats que 
hi ha amb vosaltres, els ocells, el bestiar i tots  
els animals domèstics i feréstecs que han 
sortit de l’arca. Jo faig amb vosaltres aques-
ta aliança meva: La vida no serà mai més ex- 
terminada per l’aigua del diluvi, no hi haurà  
mai més cap diluvi que devasti la terra».
  Déu digué: «El signe d’aliança que poso en- 
tre jo i vosaltres i tots els éssers animats que 
hi ha amb vosaltres per totes les genera cions  
és aquest: posaré el meu arc en els núvols  
com a signe de la meva aliança entre jo i la  
terra. Quan cobriré la terra de nuvola des i 
apareixerà l’arc entre els núvols, em recorda- 
ré de l’aliança que hi ha entre jo i vosaltres i  
tots els éssers animats; l’aigua no formarà  
més un diluvi que faci desaparèi xer tot ras- 
tre de vida».

Salm responsorial (24)

R.  Tot el vostre obrar, Senyor, és fruit d’amor 
fidel per als qui guarden la vostra aliança.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes, /  
que aprengui els vostres camins. / Encami-
neu-me en la vostra veritat, instruïu-me, /  
perquè vós sou el Déu que em salveu. R.

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat / i  
de l’amor que heu guardat des de sempre. /  
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. R.

El Senyor, bondadós i recte, / ensenya el bon  
camí als pecadors. / Encamina els humils per  
sendes de justícia, / els ensenya el seu ca-
mí. R.

Lectura de la primera carta de sant Pere  
(1Pe 3,18-22)

Estimats: 
Crist morí una vegada per raó dels pecats. 
Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir- 
nos a Déu. El seu cos va ser mort, però per 
l’Esperit fou retornat a la vida. Per això anà a 
dur la seva proclama als esperits empreso-
nats, que s’havien resistit a creure en temps 
de Noè, quan la paciència de Déu espera-
va, mentre preparaven l’arca. En aquella  
arca se salvaren a través de l’aigua unes 
poques persones, vuit en total, i l’aigua pre-
figurava el baptisme que ara us salva, i que 
no consisteix a deixar net el cos, sinó a de-
manar a Déu una consciència bona grà cies 
a la resurrecció de Jesucrist que se n’anà  
al cel, va rebre la submissió de les potes- 
tats i dels estols angèlics, i està a la dreta de  
Déu.

  Lectura de l’Evangeli segons sant Marc  
(Mc 1,12-15)

En aquell temps, l’Esperit empenyé Jesús  
cap al desert, on passà quaranta dies, temp- 
tat per Satanàs. Vivia entre els animals ferés- 
tecs i l’alimentaven els àngels.
  Després d’haver estat empresonat Joan, 
Jesús es presentà a Galilea predicant la Bo-
na Nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el  
Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu  
en la Bona Nova».

Lectura del libro del génesis (Gén 9,8-15)

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco  
mi alianza con vosotros y con vuestros des-
cendientes, con todos los animales que os 
acompañan, aves, ganados y fieras, con to- 
dos los que salieron del arca y ahora viven 
en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con 
vosotros: el diluvio no volverá a destruir cria-
tura alguna ni habrá otro diluvio que devaste  
la tierra». 
  Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alian-
za que establezco con vosotros y con todo  
lo que vive con vosotros, para todas las  
generaciones: pondré mi arco en el cielo, co-
mo señal de mi alianza con la tierra. Cuan-
do traiga nubes sobre la tierra, apare cerá 
en las nubes el arco y recordaré mi alian- 
za con vosotros y con todos los animales, y  
el diluvio no volverá a destruir a los vivien-
tes».

Salmo responsorial (24)

R.  Tus sendas, Señor, son misericordia y leal-
tad para los que guardan tu alianza.

Señor, enséñame tus caminos, / instrúyeme 
en tus sendas: / haz que camine con leal-
tad; / enséñame, porque tú eres mi Dios y 
Salvador. R.

Recuerda, Señor, que tu ternura / y tu mise-
ricordia son eternas; / acuérdate de mí con 
misericordia, / por tu bondad, Señor. R.

El Señor es bueno y es recto, / y enseña el ca- 
mino a los pecadores; / hace caminar a los 
humildes con rectitud, / enseña su camino a  
los humildes. R.

Lectura de la primera carta del apóstol  
san Pedro (1Pe 3,18-22)

Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, 
de una vez para siempre, por los pecados, 
el justo por los injustos, para conduciros a 
Dios. Muerto en la carne pero vivificado en el 
Espíritu; en el espíritu fue a predicar incluso 
a los espíritus en prisión, a los desobedien-
tes en otro tiempo, cuando la paciencia de 
Dios aguardaba, en los días de Noé, a que se  
construyera el arca, para que unos pocos, 
es decir, ocho personas, se salvaran por me-
dio del agua. Aquello era también un sím-
bolo del bautismo que actualmente os está  
salvando, que no es purificación de una man- 
cha física, sino petición a Dios de una buena  
conciencia, por la resurrección de Jesucris-
to, el cual fue al cielo, está sentado a la de-
recha de Dios y tiene a su disposición ánge-
les, potestades y poderes.

  Lectura del santo Evangelio según  
san Marcos (Mc 1,12-15)

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús 
al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta 
días, siendo tentado por Satanás; vivía con 
las fieras y los ángeles lo servían. Después de 
que Juan fue entregado, Jesús se marchó  
a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; 
decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cer-
ca el reino de Dios. Convertíos y creed en el 
Evangelio».

diumenge i  de quaresma

Dimecres passat començàvem el temps de Quaresma 
amb la imposició de la cendra i la invitació a convertir 
la nostra vida a l’Evangeli de Jesucrist.

La Quaresma és un camí que ens condueix fins a la  
Pasqua. Els cristians, durant quaranta dies, seguint l’e- 
xemple de Jesús, estem convidats a purificar el nostre 
cor i la nostra vida.

A la primera lectura, se’ns recorda l’aliança de Déu 
amb la humanitat després del diluvi. La humanitat pe-
cadora és purificada per les aigües del diluvi; passat 
aquest, sorgeix una nova humanitat convidada a viu-
re en aliança de pau i de fidelitat amb Déu. I és que Déu 
renova constantment la seva mà estesa envers nosal-
tres. També nosaltres, en les aigües de baptisme, hem 
renascut a la vida de fills i filles de Déu, convidats a viu-
re en fidelitat a Déu i en amor als germans.

La carta de Pere entén que les aigües del diluvi prefi-
guraven ja el baptisme cristià, que és compromís amb 
Déu de viure amb rectitud de consciència, gràcies a la 
força que dimana de la resurrecció de Jesucrist. Parti-
cipem de forma sacramental en la seva mort i en la seva  
resurrecció per mitjà de baptisme.

A l’evangeli, Marc ens presenta Jesús com un nou 
Adam: posat entre la temptació de Satanàs i el servei 
dels àngels, Jesús no vacil·la, es manté fidel a Déu i al seu 
Esperit. Després d’haver passat una prova de quaran- 
ta dies, l’evangelista ens mostra Jesús com a profeta de 
la conversió a Déu i de la fe en ell i en el seu Regne: «Con- 
vertiu-vos i creieu en l’Evangeli.»

Aquest anunci constitueix una clara invitació a la 
transformació del cor i a una adhesió sincera i personal  
a l’Evangeli, que no és sinó la mateixa persona de Jesu-
crist, amb els seus gestos i les seves paraules, amb la 
seva mort i la seva resurrecció. Convertir el cor i la vida  
vol dir viure amb coherència l’amor a Déu i als germans, 
tal com el mateix Jesús va fer: i en això consisteix pre-
cisament la tasca dels cristians en aquestes setmanes 
de Quaresma.

En la Vetlla Pasqual renovarem, plens d’alegria, els nos- 
tres compromisos baptismals: de renúncia al mal i al 
desamor, en qualsevol de les seves manifestacions, per 
poder viure centrats en la fe i en l’amor.

Durant aquests quaranta dies, que tot just hem iniciat,  
visquem més dedicats a l’oració, a l’ajuda solidària, a l’aus- 
teritat de vida, per tal d’anar convertint el nostre cor i la 
nostra vida a l’Evangeli de Jesucrist i, així, poder celebrar 
la Pasqua amb alegria i sinceritat.

Les temptacions de Crist (1481-1482) de Sandro Botticelli. Cape-
lla Sixtina, Ciutat del Vaticà, Roma (itàlia)

« Era temptat per  
Satanàs i l’alimentaven 
els àngels»

JoRDi LAtoRRE, SDB
Director de l’ISCR Don Bosco
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Ràdio Maria: canal de ràdio a la TDT

carta dominical  † CARDENAL JuAN JoSÉ oMELLA oMELLA
Arzobispo de Barcelona

Hace ya muchos años, cuando era sacerdote 
de la diócesis de Zaragoza, me llamaron para 
dar un retiro a un grupo de jóvenes que se en-
contraba pasando unos días de reflexión y ora-
ción en Altafulla. Durante el retiro, estos jóvenes 
me enseñaron una canción que he guarda-
do siempre en el corazón. Mientras adoraban 
al Santísimo, cantaban: «Busca el silencio, ten 
alerta el corazón, calla y contempla».

En este tiempo de Cuaresma, el Señor nos pi-
de, como a aquellos jóvenes, que busquemos un 
lugar tranquilo para estar con Él. Dios quiere vivir 
en nuestro interior y transformar nuestra vida. 

Dios nos habla de muchas maneras. Una de 
las más importantes es a través de su Palabra. 
Estos días quisiera animaros a leer y a meditar la 
Sagrada Escritura con fe y humildad. De mane ra 
particular, durante este tiempo de Cuaresma, os 
invito a leer la primera lectura del Antiguo Tes-
tamento de las celebraciones diarias de la eu-
caristía. Toda la Escritura es inspirada por Dios y 
además es útil para enseñar, para educar en la  
justicia y para preparar al hombre para hacer 
siempre el bien (cf. 2Tim 3,16).

Tiempo de escucha de la Palabra
mos capaces de estar a su lado, seremos como  
una luz que brilla en medio de las tinieblas de sus  
vidas.

Queridos hermanos y hermanas, os animo a 
iniciar juntos la Cuaresma participando en el 
quinto encuentro «Sent la Creu», que se cele-
brará este domingo a las seis de la tarde en la 
basílica de Santa María del Mar y que se podrá 
seguir a través de la página web del Arzobis- 
pado*. Allí estaremos acompañados de la  
cruz de San Clemente de Venezuela y conta-
remos con la presencia del cardenal Baltazar  
Porras, que compartirá con nosotros su testimo-
nio.

María, madre de Jesús y madre nuestra, nos lle- 
vará de la mano en este tiempo de Cuaresma.  
Ella nos enseñará a escuchar la Palabra, a guar-
darla en el corazón y a llevarla a la práctica. Que 
ella nos acompañe durante los cuarenta días 
que llevan a la Pascua.

*  Esta celebración se podrá seguir en directo 
desde casa a través de: 
www.esglesia.barcelona/es/en-directo

El Antiguo Testamento nos enseña que el de-
sierto es el lugar del encuentro con Dios. Dios 
quiere llevarnos al desierto para hablarnos al co-
razón (cf. Os 2,16) y ser la luz que ilumine nuestros 
pasos. Él sale a buscarnos todos los días. Dios 
no se cansa nunca de darse a nosotros. Ojalá  
nunca nos cansemos de recibirlo.

El Evangelio nos explica que Jesús fue llevado  
al desierto por el Espíritu Santo. Allí aprendió a 
enfrentarse a numerosas pruebas y dificultades.  
Allí también se encontró con Dios. Es por ello, 
que salió del desierto preparado para llevar la 
Buena Nueva del Evangelio a los hombres y a las  
mujeres de su tiempo (cf. Mc 1,12-15).

La Cuaresma es un tiempo de escucha amo-
rosa de la Palabra de Dios. Si leemos la Palabra  
con humildad nuestro corazón se renovará. Si re - 
zamos con ella, nacerá en nosotros el amor a Je- 
sús y a los hermanos. Si la escuchamos en co-
munidad, nos convertiremos en el pueblo de 
Dios.

Ojalá que la meditación de la Sagrada Escri-
tura nos anime a ocuparnos de los más pobres. 
Ellos solo tienen a Dios como defensor. Si so-
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Activitats del  
senyor cardenal
Dies 23 i 24. Presidirà la reunió de la Co- 
missió Permanent de la Conferència  
Episcopal Espanyola (CEE), a Madrid.

Agenda
XXXi Cicle de concerts a la catedral 
de Barcelona. Dimecres 24 de febrer, 
a les 21 h, concert d’orgue a càrrec 
de Loreto Fernández Imaz, professora  
emèrita del Conservatori de Donos-
tia-San Sebastián.

Predicació quaresmal a la catedral 
de Barcelona. A la llum de la carta  
apostòlica del papa Francesc Patris  
Corde. Camí quaresmal amb sant  
Josep «Contemplem com el seu cor 
de pare vetlla i proveeix l’Església del  
Crist». A càrrec del bisbe auxiliar Ja- 
vier Vilanova. Tots dels dijous de Qua- 
resma, dins la missa de les 19.15 h. Dies:  
25 de febrer, 4, 11, 18 i 25 de març. Aques- 
tes predicacions també es podran se- 
guir a través del web diocesà: https://
esglesia.barcelona/en-directe/, i a 
través de Ràdio Estel (106.6 FM).

En Adoració. En el context de la pan-
dèmia, volem oferir un espai de silen- 

ci i profunditat, els dijous, amb una pe- 
riodicitat quinzenal, fins al 17 de juny. 
Contemplació ignasiana guiada, du- 
rant 45 minuts. La propera trobada  
serà el dijous 25 de febrer, a les 20.30 h.  
A l'Església del Sagrat Cor (c/ Casp, 27).

Secretariat diocesà de pastoral amb  
joves. Del 26 al 28 de febrer, a la Casa  
de la Sagrada Família (c/ Sagrada  
Família, 21 - Vallvidrera), gaudeix d’uns  
dies de pregària amb els exercicis es- 
pirituals predicats per Mn. Pere Mon-
tagut, director espiritual del Seminari  
Conciliar de Barcelona. Informació i  
inscripcions: https://cutt.ly/zkPxliu

«Visitar una església: àmbits, raons,  
evolució». Curs en línia per a docents,  
promogut per la Federació d’Escoles  
Cristianes de Catalunya (FECC) i di-
rigit i impartit per Catalo nia Sacra. 
Aquest curs, reconegut per la Gene-
ralitat de Catalunya, tindrà una du-
rada de 15 hores que s’impartiran en-
tre el 24 de febrer i el 15 de març. Està  
dissenyat per la Fundació Escola Cris- 
tiana de Catalunya (FECC) i el pro-
jecte dels 10 bisbats a Catalunya per 
dinamitzar el patrimoni cultural de 
l’Església. Informació i inscripcions: 
https://cutt.ly/HkHVe7E

Presentació online del projecte «Vi- 
ne i veuràs» d’Acció Catòlica gene-
ral. Dissabte 27 de febrer (11 h). Ins-
cripcions: https://cutt.ly/xkPczvp 

Llibres
Directori per a la cate- 
quesi, del Pontifici Con- 
sell per a la Promoció de  
la Nova Evangelització.  
Aquest llibre de 340 pà- 
gines, editat per Claret 
en la col·lecció «Docu-
ments del magisteri», traduït al català  
per Joan M. Amich Raurich i Enric Ter-

mes Ferré, es va presentar pública-
ment al Vaticà el passat mes de juny 
i assumia el repte de fer entenedor el  
missatge de Jesús en un context de 
transició cultural. Aquest Directori  
se situa en una dinàmica de continuï - 
tat amb els dos que l’han precedit: el 
Directo ri catequístic general, redac- 
tat per la Congregació per  
al Clergat el 1971, i el Direc-
tori general per a la cate-
quesi del 1997. 

actualitat

El passat 12 de febrer, festivitat de Santa Eulàlia, el papa Fran-
cesc va nomenar Margarida Bofarull membre a ple dret de la 
Pontifícia Acadèmia per la Vida. La religiosa ja era membre cor-
responent d’aquest organisme vaticà des de 2013. Margarida 
Bofarull és delegada diocesana de la Pastoral de Fe i Cultura de  
l’Arquebisbat de Barcelona des de l’any 2018, religiosa del Sa-
grat Cor de Jesús, professora de moral a la FTC, i metgessa. Va néixer a Barce-
lona el 2 de febrer de 1961. Va ser provincial d’Espanya Nord de la seva con-
gregació del 2005 al 2011. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat  
de Barcelona el 1985 i en Teologia, especialitzada en Moral, per la Facultat de  
Teologia de Catalunya el 1994. Va ser vicepresidenta de CONFER Espanya fins 
al 2013. Actualment és presidenta de l’Institut Borja de Bioètica-URL. 

Margarida Bofarull, nomenada 
membre ordinari de ple dret de  
la Pontifícia Acadèmia per la Vida

https://cutt.ly/zkPxliu
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/02/21046.01-Visitar-una-esglesia.pdf
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/files/2021/02/21046.01-Visitar-una-esglesia.pdf
https://claret.cat/ca/autor/EL-PONTIFICI-CONSELL-PER-A-LA-PROMOCIO-DE-LA-NOVA-EVANGELITZACIO
https://claret.cat/ca/autor/EL-PONTIFICI-CONSELL-PER-A-LA-PROMOCIO-DE-LA-NOVA-EVANGELITZACIO
https://claret.cat/ca/autor/EL-PONTIFICI-CONSELL-PER-A-LA-PROMOCIO-DE-LA-NOVA-EVANGELITZACIO

