Agenda 2012
Octubre

Novembre

Dijous 4: Reunió d’animadors. A les 5 de
la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a, aula 1. Tema
II: «Peus consagrats, enteneu això que us he
fet?» (Joan 13,12).

Dijous 8: Reunió d’animadors. A les 5 de
la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a, aula 1. Tema
III: «Compartint la mateixa taula, quants
pans teniu?» (Mateu 16,34).

Jueves 11: Reunión de animadores. A las
5 de la tarde, en Rivadeneyra, 6, 3.ª, aula 1.
Tema II: «Pies consagrados, ¿comprendéis lo
que acabo de hacer con vosotros?» (Juan
13,12).

Jueves 15: Reunión de animadores. A las
5 de la tarde, en Rivadeneyra, 6, 3.ª, aula 1.
Tema III: «Compartiendo la misma mesa,
¿cuántos panes tenéis?» (Mateo 16,34).

Ressò
Setembre 12

Dijous 4: La Nit de Ràdio Estel i
Catalunya Cristiana. Lloc Palau de
La Secretaria de Vida Creixent
Congressos de Catalunya (Av. Diagonal
romandrà oberta de dilluns a divendres,
661-671 Barcelona), pàrquing gratuït.
en horari de 5 a 7 de la tarda.
Preu 45 euros, en fer l’ingrés cal indicar
nom, cognom i tel. Compte la Caixa
2100 1334 91 0200076078. Es prega
confirmació tel. 934 092 770 de 8 a 15 h
o e-mail: lanit@catalunyacristiana.cat
Dissabte 27, matí: Assemblea Diocesana.
Obert a tothom. En el Ressò d’octubre es
donarà la informació completa.

La sardana, la dansa més bella, es balla
agafats de les mans

Amb la col·laboració de
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Família

Editorial

Cultura

Presentació

Exposicions

Llibres

Viatge mar enllà
Exposició que ens ensenya el que
representa viatjar en vaixell en diferents
èpoques i circumstàncies. El fil
conductor han estat fragments de relats
de navegants que permet al visitant
apropar-se més al fet emocional de la
gent marinera.
Fins al 31 de desembre
Horari: de dilluns a diumenge
de 10 a 20 h
Museu Marítim de Barcelona.
Sala Naus de la Generalitat
(Av. de les Drassanes, s/n.
Tel. 933 429 920).

Ara que comença un nou curs i que
tornem a la vida familiar de sempre, hem
cregut oportú oferir-vos uns quants
llibres per ajudar-vos a fer realitat aquells
propòsits sobre la família i també a
organitzar el temps, aquest temps que
sembla que ens fuig massa de pressa.

«Que del Senyor continuï avançant i sigui glorificada» (2Te 3,1): que aquest
«“Any de la fe” faci cada cop més forta la relació amb Crist, perquè només en
ell tenim la certesa per mirar vers el futur i la garantia d’un amor autèntic i
durador» (Porta fidei, 15). Amb aquestes paraules, Benet XVI ens desitja fer
un bon treball al llarg d’un any que resulta ser ben especial, un any dedicat a
la fe.
En la situació de crisi que ens afecta i cridats a introduir més valors evangèlics al
nostre estil de viure, és providencial que puguem escoltar de Jesús aquella
exhortació: «No us heu d’afanyar tant per l’aliment que es fa malbé, sinó pel que
dura i dóna vida eterna» (Jn 6,27). Seguirem treballant perquè a ningú no li falti
el pa ni res d’allò més elemental per viure amb dignitat, però també voldrem anar
a l’arrel d’aquest compromís solidari: la nostra fe cristiana viscuda, celebrada i
professada.
La pregunta plantejada pels qui l’escoltaven és també avui la mateixa per a
nosaltres: «Com hem d’actuar per fer les obres de Déu?» (Jn 6,28). Sabem la
resposta de Jesús: «L’obra que Déu vol és aquesta: que cregueu en aquell que ell ha
enviat» (Jn 26,29). Creure en Jesucrist és, per tant, el camí per poder arribar de
manera definitiva a la salvació. Som convidats a viure la joia de la fe i l’entusiasme
de comunicar-la, experiència que ens portarà a entendre millor la nova
evangelització i ens animarà a ser sobretot nous evangelitzadors en l’ambient on
vivim.
Quan se’m va demanar oferir aquests temes als grups de Vida Creixent, que són
resum d’alguns capítols del meu llibre Agafats de la mà1, vaig pensar que seria una
bona oportunitat per aprofundir la fe, per redescobrir-la i enfortir-la, tot
apropant-nos de nou a Crist per escoltar-lo i respondre a tot el que ens demana.
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2

Text de la fotografia de portada:
Germanor de mans enllaçades
Dipòsit legal: B. 8.204-2007
Disseny: Dfinis Design
Compaginació: Impresión Offset Derra

Fundació Pere Tarrés. Enlloc com a casa.
Barcelona, Ara Llibres, 2010
Un grup d’educadors ens mostren
diferents activitats per jugar en família
sense deixar d’aprendre. Un bon llibre
pels dies amb menys llum de l’any.

Ferland, Francine. Guia per a pares
desbordats i sense energia. Barcelona:
Cellers. Cooperativisme+Modernisme
Graó, 2010. Ens ajuda a conciliar la
El món del vi pateix una crisi molt greu feina, l’educació dels fills i la vida
durant els primers anys del s. XX.
familiar, personal i social. Mètodes per
Pagesos i propietaris s’uneixen per tirar organitzar-se i recuperar el plaer de ser
endavant i sorgeixen les cooperatives.
pares. Encara que el llibre està adreçat
Aquest moviment coincideix amb
principalment per als pares, els avis hi
l’eclosió del Modernisme, que impulsa trobareu més d’una idea per aplicar en
canvis tècnics i artístics en
la vostra relació amb els néts.
l’arquitectura. Aquesta unió dóna lloc
a la construcció d’una trentena de
cellers, cellers que s’han denominat
Teatre per portar-hi
«catedrals del vi» i que encara ara en
els néts
tenim alguns per poder visitar.
La Ventafocs, el musical a ritme dels 50.
Fins al 14 d’octubre
Horari: de dilluns a divendres, de 10 h a La Roda Produccions
20 h. Dissabtes, diumenges i festius, de Del 8 al 30 de setembre
Dissabtes, diumenges, i dies 10-11 i 24
10 h a 21 h
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22.
CaixaFòrum (Av. Francesc Ferrer i
Tel. 932 181 512)
Guàrdia, 6-8. Tel. 93 476 86 00)
Preu: 11 €. A partir de quatre anys.
Entrada gratuïta
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Editorial

Un nou curs s’obre davant nostre

Cada tema ve encapçalat per una pregunta de Jesús i orientat a aprofundir i
professar la fe en Ell.

Aquest mes de setembre comencem un nou curs de Vida Creixent amb el temari
LA FE CRISTIANA, PORTA SEMPRE OBERTA. Com cada any proposem un
tema perquè ens ajudi a reflexionar a nivell personal i a nivell de grup, per exposar
els nostres criteris i experiències, escoltar els dels altres i junts arribar a conclusions
per portar-les a terme.
El temari d’aquest curs és un resum del llibre Agafats de la mà, del bisbe auxiliar de
Barcelona Mons. Sebastià Taltavull. Molt amablement es brindà a preparar-lo per
Vida Creixent, tot i el moltíssim treball que té encomanat. La seva estimació per el
nostre moviment, ell va començar-lo al bisbat de Menorca quan era vicari episcopal,
li va fer agafar el compromís d’adaptar-lo al format que tradicionalment prepara Vida
Creixent. Estem molt agraïts a la seva inestimable col·laboració i estimació que tantes
vegades ha demostrat. En l’editorial del ressò ell mateix fa una presentació del temari.
Per Jesús el Regne de Déu és la fe que il·luminà el seu camí i el nostre; es va
identificar amb les esperances de tots els homes i dones del seu temps i dels
nostres; i va ser el motor que impulsava el seu cor a estimar i el que impulsa el
nostre a fer el mateix.
Mai no haurem de presentar el Regne amb contundència i amb exigències.
L’Evangeli no és mai una creuada. Les nostres paraules, mirades i conviccions hauran
de traspuar respecte; hauran de ser una invitació a la reflexió. I més en aquests temps
que vivim, en què tot és agressivitat i una malentesa fermesa de caràcter. Jesús, era
suau amb els febles, i contundent amb els prepotents. Era una qüestió de
sensibilitat, de saber llegir les circumstàncies ambientals dels qui l’envoltaven.
Hi ha un pensament senzill i directe que diu: «Només Déu pot fer l’impossible; però
nosaltres hem de fer tot el que és possible». Amb això no reclamem l’acció constant de
Déu en la propagació del Regne; simplement ens situem en la vertadera dimensió:
fer-ho tot, com si només depengués de nosaltres; però també deixar-ho en mans de Déu,
com si tot depengués d’Ell. Una barreja d’actituds que no hauríem de perdre mai de
vista. I és que el Regne de Déu reclama tota la nostra complexa realitat.

Junt amb això hi ha molts motius de joia que són també d’agraïment al Senyor i a
tantes persones que al llarg de la vida ens han ajudat i acompanyat. Entre aquests
motius, els 50 anys del Concili Vaticà II amb l’embranzida de renovació i aire
fresc que l’Esperit Sant ens va regalar, inspirant al beat Joan XXIII a obrir les
portes i finestres de l’Església per a un nou diàleg amb el món d’avui i oferir-li
l’Evangeli de Jesús.
Un altre motiu, els 20 anys del Catecisme de l’Església Catòlica, referent necessari
per a conèixer els continguts de la fe. També l’actual Sínode dels Bisbes sobre la
nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana i els fruits que se’n
deduiran. Afegim-hi tot el que vulguem, cal ser agraïts perquè «La porta de la fe»
(cf. Ac 14,27), que introdueix a la vida de comunió amb Déu i permet l’entrada
a la seva Església, està sempre oberta per a nosaltres.
La reflexió que aquest text proposa, demana, en primer lloc, actitud d’escolta i
voluntat de resposta, ja que es tracta d’afavorir la trobada amb Jesús i el diàleg en
grup. Per això, a cada tema hi ha una pregària (que cadascú pot continuar fent i
ampliant) i unes preguntes per a preparar personalment i compartir en grup.
Hauria de ser, aquest «Any de la fe», un any molt creatiu, ple d’experiència de
Déu per la trobada amb Jesús i ple de vida cristiana per l’estil de vida fraternal
que ens defineix com Església, creant sempre espais de confiança, preferentment
allà on fan més falta.
† Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe Auxiliar de Barcelona

Desitjo que aquest nou curs sigui un camí ple de joia i de pau, compromès i
esperançat. Que el Senyor ens acompanyi sempre i que siguem capaços d’assaborir
la felicitat que ell ens ve a portar.
Sergi Òliba
Coordinador diocesà
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Sebastià Taltavull, Agafats de la mà. Les preguntes de Jesús 2, Editorial Claret, Barcelona
2007.
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Fi de curs, festa grossa!

tant de Ràdio Estel com de Catalunya Cristiana està fent front a un expedient de
regulació d’ocupació que afecta un 20% d’horari i sou.

Amb aquest títol anunciàvem en el Ressò de juny, la festa de final de curs de Vida
Creixent de la Diòcesi de Barcelona. I, efectivament, va ser festa grossa i molt
participada per tothom.
El dia 16 de juny ens vam aplegar a la parròquia de la Mare de Déu de la Pau,
uns 150 membres de Vida Creixent per donar gràcies del curs que s’acabava i
començar a pensar amb esperança renovada, amb el curs vinent.
Va començar l’acte amb les paraules de benvinguda del rector de la Pau, seguides
d’una pregària dirigida pel membre de la coordinadora Pere Arribas. Després va
parlar el nostre coordinador diocesà, Sergi Òliba. Com sempre agraint la feina
feta per tots i la participació en els actes organitzats per Vida Creixent i
encomanant-nos el seu optimisme cara el futur.
Seguidament va tenir lloc la conferència de la germana Victòria Molins. Ens va
parlar de les seves vivències i experiències personals, i ens va fer vibrar amb la seva
fe amb les coses petites del dia a dia, de com poden arribar a ser grans coses pel
sol fet de creure en com es fan i per què es fan. Després hi va haver un col·loqui
molt participatiu.
Després, l’Eucaristia, presidida per Mn. Enric Termes, juntament amb els diaques
presents a la reunió.

Per tot plegat, i en el marc d’una campanya més àmplia de recollida de fons, es va
pensar en un sopar solidari a benefici dels nostres mitjans en el qual cada
participant aportarà 45 euros. També s’ha pensat en una fila zero, per tal que les
persones que no puguin assistir al sopar però que igualment vulguin
col·laborar-hi, puguin fer-ho a través d’un ingrés al compte corrent. Totes les
aportacions, independentment de la seva quantitat, seran benvingudes.
La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana serà presidida pel cardenal Lluís
Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona i president del patronat de totes dues
fundacions, i comptarà amb la presència d’altres autoritats eclesiàstiques i
polítiques.
L’acte serà presentat per dos periodistes que van començar la seva carrera
precisament a Ràdio Estel. Es tracta d’Òscar Dalmau, presentador d’El gran dictat,
de TV3, i de Marta Cailà, presentadora de Via lliure de RAC1. Ells seran els
encarregats de conduir l’acte i d’anar introduint els diferents moments de la nit.
De fet, aquest esdeveniment benèfic no hauria estat possible sense la complicitat
i la logística oferta per Joan Gaspart, seguidor des de sempre dels nostres mitjans i
soci del Club+Amics, i sense la col·laboració desinteressada de tantes persones,
associacions i entitats vinculades directament o indirectament a Ràdio Estel i
Catalunya Cristiana.

No cal dir l’esperit que va regnar en tot moment en aquesta celebració, ni l’alegria
de compartir l’Eucaristia amb els companys i amics de Vida Creixent, presents i
absents, pregant tots a la una per un mateix objectiu: ser millor i fer més gran el
nostre moviment.
I, per acabar, un pica-pica. Moment de trobada, de canvi d’impressions, de
records, de confidències... Fins l’any que ve, si Déu vol!
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La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana
El dijous 4 d’octubre, a les 20.30 h, el Palau de Congressos de Catalunya acollirà
una celebració que les persones que valoren i estimen Catalunya Cristiana i Ràdio
Estel no es poden perdre.
Per primera vegada en la història de 33 anys del setmanari i de 18 de la ràdio,
organitzem un sopar benèfic amb la voluntat de continuar donant vida a aquests
dos mitjans de comunicació. Serà també una ocasió més que propícia per donar
suport de forma explícita a la tasca evangelitzadora que duem a terme.
«Estem celebrant els 50 anys del Concili Vaticà II i Ràdio Estel i Catalunya
Cristiana són fruit del Concili», ha recordat el nostre director, Mn. Jaume Aymar.
I el mateix cardenal Lluís Martínez Sistach, en una entrevista recent publicada
al nostre setmanari, afirmava: «La possessió per part de l’Església
de mitjans propis és una experiència ambivalent, que no sempre ofereix de fet
els fruits esperats i desitjables. No sempre aquests mitjans disposen del suport
—també econòmic— dels cristians i són molt difícils de mantenir amb la
deguda altura i qualitat que avui s’exigeix. Catalunya Cristiana i Ràdio Estel
haurien de tenir un major suport perquè són mitjans nostres que estan
plenament al servei de l’Església» de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana és,
doncs, una cita ineludible per als seguidors dels nostres mitjans de
comunicació i per a tots aquells que hi col·laboren o bé que hi han col·laborat
en algun moment de la seva vida.
«Els qui ens escolteu o ens llegiu», ha dit Mn. Aymar, «no tenim gaires
oportunitats de conèixer-nos i de saludar-nos: formem un grup social ampli i
també una comunitat de pregària virtual. I cal que alguna vegada ho fem
visible».
Amb el lema «Hi creus? Vine!», l’objectiu de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana és
obtenir recursos econòmics que ens permetin continuar oferint el mateix servei i
amb la mateixa qualitat que fins ara.
La crisi econòmica està afectant molt especialment l’àmbit periodístic, i els nostres
mitjans no en són una excepció. De fet, al llarg de tot aquest any 2012 la plantilla
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Vida Creixent
Reunions d’animadors curs 2012-2013

Català: Reunions a la Sala 1.
Castellà: Reunions a a Sala 3.
Única del mes: Reunions a la Sala 1.

2012

Celebracions i trobades
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La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana
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«Estem celebrant els 50 anys del Concili Vaticà II i Ràdio Estel i Catalunya
Cristiana són fruit del Concili», ha recordat el nostre director, Mn. Jaume Aymar.
I el mateix cardenal Lluís Martínez Sistach, en una entrevista recent publicada
al nostre setmanari, afirmava: «La possessió per part de l’Església
de mitjans propis és una experiència ambivalent, que no sempre ofereix de fet
els fruits esperats i desitjables. No sempre aquests mitjans disposen del suport
—també econòmic— dels cristians i són molt difícils de mantenir amb la
deguda altura i qualitat que avui s’exigeix. Catalunya Cristiana i Ràdio Estel
haurien de tenir un major suport perquè són mitjans nostres que estan
plenament al servei de l’Església» de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana és,
doncs, una cita ineludible per als seguidors dels nostres mitjans de
comunicació i per a tots aquells que hi col·laboren o bé que hi han col·laborat
en algun moment de la seva vida.
«Els qui ens escolteu o ens llegiu», ha dit Mn. Aymar, «no tenim gaires
oportunitats de conèixer-nos i de saludar-nos: formem un grup social ampli i
també una comunitat de pregària virtual. I cal que alguna vegada ho fem
visible».
Amb el lema «Hi creus? Vine!», l’objectiu de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana és
obtenir recursos econòmics que ens permetin continuar oferint el mateix servei i
amb la mateixa qualitat que fins ara.
La crisi econòmica està afectant molt especialment l’àmbit periodístic, i els nostres
mitjans no en són una excepció. De fet, al llarg de tot aquest any 2012 la plantilla
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Fi de curs, festa grossa!

tant de Ràdio Estel com de Catalunya Cristiana està fent front a un expedient de
regulació d’ocupació que afecta un 20% d’horari i sou.

Amb aquest títol anunciàvem en el Ressò de juny, la festa de final de curs de Vida
Creixent de la Diòcesi de Barcelona. I, efectivament, va ser festa grossa i molt
participada per tothom.
El dia 16 de juny ens vam aplegar a la parròquia de la Mare de Déu de la Pau,
uns 150 membres de Vida Creixent per donar gràcies del curs que s’acabava i
començar a pensar amb esperança renovada, amb el curs vinent.
Va començar l’acte amb les paraules de benvinguda del rector de la Pau, seguides
d’una pregària dirigida pel membre de la coordinadora Pere Arribas. Després va
parlar el nostre coordinador diocesà, Sergi Òliba. Com sempre agraint la feina
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parlar de les seves vivències i experiències personals, i ens va fer vibrar amb la seva
fe amb les coses petites del dia a dia, de com poden arribar a ser grans coses pel
sol fet de creure en com es fan i per què es fan. Després hi va haver un col·loqui
molt participatiu.
Després, l’Eucaristia, presidida per Mn. Enric Termes, juntament amb els diaques
presents a la reunió.

Per tot plegat, i en el marc d’una campanya més àmplia de recollida de fons, es va
pensar en un sopar solidari a benefici dels nostres mitjans en el qual cada
participant aportarà 45 euros. També s’ha pensat en una fila zero, per tal que les
persones que no puguin assistir al sopar però que igualment vulguin
col·laborar-hi, puguin fer-ho a través d’un ingrés al compte corrent. Totes les
aportacions, independentment de la seva quantitat, seran benvingudes.
La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana serà presidida pel cardenal Lluís
Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona i president del patronat de totes dues
fundacions, i comptarà amb la presència d’altres autoritats eclesiàstiques i
polítiques.
L’acte serà presentat per dos periodistes que van començar la seva carrera
precisament a Ràdio Estel. Es tracta d’Òscar Dalmau, presentador d’El gran dictat,
de TV3, i de Marta Cailà, presentadora de Via lliure de RAC1. Ells seran els
encarregats de conduir l’acte i d’anar introduint els diferents moments de la nit.
De fet, aquest esdeveniment benèfic no hauria estat possible sense la complicitat
i la logística oferta per Joan Gaspart, seguidor des de sempre dels nostres mitjans i
soci del Club+Amics, i sense la col·laboració desinteressada de tantes persones,
associacions i entitats vinculades directament o indirectament a Ràdio Estel i
Catalunya Cristiana.

No cal dir l’esperit que va regnar en tot moment en aquesta celebració, ni l’alegria
de compartir l’Eucaristia amb els companys i amics de Vida Creixent, presents i
absents, pregant tots a la una per un mateix objectiu: ser millor i fer més gran el
nostre moviment.
I, per acabar, un pica-pica. Moment de trobada, de canvi d’impressions, de
records, de confidències... Fins l’any que ve, si Déu vol!
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Col·laboracions

Editorial

Un nou curs s’obre davant nostre

Cada tema ve encapçalat per una pregunta de Jesús i orientat a aprofundir i
professar la fe en Ell.

Aquest mes de setembre comencem un nou curs de Vida Creixent amb el temari
LA FE CRISTIANA, PORTA SEMPRE OBERTA. Com cada any proposem un
tema perquè ens ajudi a reflexionar a nivell personal i a nivell de grup, per exposar
els nostres criteris i experiències, escoltar els dels altres i junts arribar a conclusions
per portar-les a terme.
El temari d’aquest curs és un resum del llibre Agafats de la mà, del bisbe auxiliar de
Barcelona Mons. Sebastià Taltavull. Molt amablement es brindà a preparar-lo per
Vida Creixent, tot i el moltíssim treball que té encomanat. La seva estimació per el
nostre moviment, ell va començar-lo al bisbat de Menorca quan era vicari episcopal,
li va fer agafar el compromís d’adaptar-lo al format que tradicionalment prepara Vida
Creixent. Estem molt agraïts a la seva inestimable col·laboració i estimació que tantes
vegades ha demostrat. En l’editorial del ressò ell mateix fa una presentació del temari.
Per Jesús el Regne de Déu és la fe que il·luminà el seu camí i el nostre; es va
identificar amb les esperances de tots els homes i dones del seu temps i dels
nostres; i va ser el motor que impulsava el seu cor a estimar i el que impulsa el
nostre a fer el mateix.
Mai no haurem de presentar el Regne amb contundència i amb exigències.
L’Evangeli no és mai una creuada. Les nostres paraules, mirades i conviccions hauran
de traspuar respecte; hauran de ser una invitació a la reflexió. I més en aquests temps
que vivim, en què tot és agressivitat i una malentesa fermesa de caràcter. Jesús, era
suau amb els febles, i contundent amb els prepotents. Era una qüestió de
sensibilitat, de saber llegir les circumstàncies ambientals dels qui l’envoltaven.
Hi ha un pensament senzill i directe que diu: «Només Déu pot fer l’impossible; però
nosaltres hem de fer tot el que és possible». Amb això no reclamem l’acció constant de
Déu en la propagació del Regne; simplement ens situem en la vertadera dimensió:
fer-ho tot, com si només depengués de nosaltres; però també deixar-ho en mans de Déu,
com si tot depengués d’Ell. Una barreja d’actituds que no hauríem de perdre mai de
vista. I és que el Regne de Déu reclama tota la nostra complexa realitat.

Junt amb això hi ha molts motius de joia que són també d’agraïment al Senyor i a
tantes persones que al llarg de la vida ens han ajudat i acompanyat. Entre aquests
motius, els 50 anys del Concili Vaticà II amb l’embranzida de renovació i aire
fresc que l’Esperit Sant ens va regalar, inspirant al beat Joan XXIII a obrir les
portes i finestres de l’Església per a un nou diàleg amb el món d’avui i oferir-li
l’Evangeli de Jesús.
Un altre motiu, els 20 anys del Catecisme de l’Església Catòlica, referent necessari
per a conèixer els continguts de la fe. També l’actual Sínode dels Bisbes sobre la
nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana i els fruits que se’n
deduiran. Afegim-hi tot el que vulguem, cal ser agraïts perquè «La porta de la fe»
(cf. Ac 14,27), que introdueix a la vida de comunió amb Déu i permet l’entrada
a la seva Església, està sempre oberta per a nosaltres.
La reflexió que aquest text proposa, demana, en primer lloc, actitud d’escolta i
voluntat de resposta, ja que es tracta d’afavorir la trobada amb Jesús i el diàleg en
grup. Per això, a cada tema hi ha una pregària (que cadascú pot continuar fent i
ampliant) i unes preguntes per a preparar personalment i compartir en grup.
Hauria de ser, aquest «Any de la fe», un any molt creatiu, ple d’experiència de
Déu per la trobada amb Jesús i ple de vida cristiana per l’estil de vida fraternal
que ens defineix com Església, creant sempre espais de confiança, preferentment
allà on fan més falta.
† Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe Auxiliar de Barcelona

Desitjo que aquest nou curs sigui un camí ple de joia i de pau, compromès i
esperançat. Que el Senyor ens acompanyi sempre i que siguem capaços d’assaborir
la felicitat que ell ens ve a portar.
Sergi Òliba
Coordinador diocesà
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Sebastià Taltavull, Agafats de la mà. Les preguntes de Jesús 2, Editorial Claret, Barcelona
2007.
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Editorial

Cultura

Presentació

Exposicions

Llibres

Viatge mar enllà
Exposició que ens ensenya el que
representa viatjar en vaixell en diferents
èpoques i circumstàncies. El fil
conductor han estat fragments de relats
de navegants que permet al visitant
apropar-se més al fet emocional de la
gent marinera.
Fins al 31 de desembre
Horari: de dilluns a diumenge
de 10 a 20 h
Museu Marítim de Barcelona.
Sala Naus de la Generalitat
(Av. de les Drassanes, s/n.
Tel. 933 429 920).

Ara que comença un nou curs i que
tornem a la vida familiar de sempre, hem
cregut oportú oferir-vos uns quants
llibres per ajudar-vos a fer realitat aquells
propòsits sobre la família i també a
organitzar el temps, aquest temps que
sembla que ens fuig massa de pressa.

«Que del Senyor continuï avançant i sigui glorificada» (2Te 3,1): que aquest
«“Any de la fe” faci cada cop més forta la relació amb Crist, perquè només en
ell tenim la certesa per mirar vers el futur i la garantia d’un amor autèntic i
durador» (Porta fidei, 15). Amb aquestes paraules, Benet XVI ens desitja fer
un bon treball al llarg d’un any que resulta ser ben especial, un any dedicat a
la fe.
En la situació de crisi que ens afecta i cridats a introduir més valors evangèlics al
nostre estil de viure, és providencial que puguem escoltar de Jesús aquella
exhortació: «No us heu d’afanyar tant per l’aliment que es fa malbé, sinó pel que
dura i dóna vida eterna» (Jn 6,27). Seguirem treballant perquè a ningú no li falti
el pa ni res d’allò més elemental per viure amb dignitat, però també voldrem anar
a l’arrel d’aquest compromís solidari: la nostra fe cristiana viscuda, celebrada i
professada.
La pregunta plantejada pels qui l’escoltaven és també avui la mateixa per a
nosaltres: «Com hem d’actuar per fer les obres de Déu?» (Jn 6,28). Sabem la
resposta de Jesús: «L’obra que Déu vol és aquesta: que cregueu en aquell que ell ha
enviat» (Jn 26,29). Creure en Jesucrist és, per tant, el camí per poder arribar de
manera definitiva a la salvació. Som convidats a viure la joia de la fe i l’entusiasme
de comunicar-la, experiència que ens portarà a entendre millor la nova
evangelització i ens animarà a ser sobretot nous evangelitzadors en l’ambient on
vivim.
Quan se’m va demanar oferir aquests temes als grups de Vida Creixent, que són
resum d’alguns capítols del meu llibre Agafats de la mà1, vaig pensar que seria una
bona oportunitat per aprofundir la fe, per redescobrir-la i enfortir-la, tot
apropant-nos de nou a Crist per escoltar-lo i respondre a tot el que ens demana.

© Vida Creixent
Rivadeneyra 6, 6è - 08002 Barcelona
Tel. 93 412 21 20
info@vidacreixent.org
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Secretaria: Tardes de 17.00 a 19.00 hores
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Fundació Pere Tarrés. Enlloc com a casa.
Barcelona, Ara Llibres, 2010
Un grup d’educadors ens mostren
diferents activitats per jugar en família
sense deixar d’aprendre. Un bon llibre
pels dies amb menys llum de l’any.

Ferland, Francine. Guia per a pares
desbordats i sense energia. Barcelona:
Cellers. Cooperativisme+Modernisme
Graó, 2010. Ens ajuda a conciliar la
El món del vi pateix una crisi molt greu feina, l’educació dels fills i la vida
durant els primers anys del s. XX.
familiar, personal i social. Mètodes per
Pagesos i propietaris s’uneixen per tirar organitzar-se i recuperar el plaer de ser
endavant i sorgeixen les cooperatives.
pares. Encara que el llibre està adreçat
Aquest moviment coincideix amb
principalment per als pares, els avis hi
l’eclosió del Modernisme, que impulsa trobareu més d’una idea per aplicar en
canvis tècnics i artístics en
la vostra relació amb els néts.
l’arquitectura. Aquesta unió dóna lloc
a la construcció d’una trentena de
cellers, cellers que s’han denominat
Teatre per portar-hi
«catedrals del vi» i que encara ara en
els néts
tenim alguns per poder visitar.
La Ventafocs, el musical a ritme dels 50.
Fins al 14 d’octubre
Horari: de dilluns a divendres, de 10 h a La Roda Produccions
20 h. Dissabtes, diumenges i festius, de Del 8 al 30 de setembre
Dissabtes, diumenges, i dies 10-11 i 24
10 h a 21 h
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22.
CaixaFòrum (Av. Francesc Ferrer i
Tel. 932 181 512)
Guàrdia, 6-8. Tel. 93 476 86 00)
Preu: 11 €. A partir de quatre anys.
Entrada gratuïta
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Agenda 2012
Octubre

Novembre

Dijous 4: Reunió d’animadors. A les 5 de
la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a, aula 1. Tema
II: «Peus consagrats, enteneu això que us he
fet?» (Joan 13,12).

Dijous 8: Reunió d’animadors. A les 5 de
la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a, aula 1. Tema
III: «Compartint la mateixa taula, quants
pans teniu?» (Mateu 16,34).

Jueves 11: Reunión de animadores. A las
5 de la tarde, en Rivadeneyra, 6, 3.ª, aula 1.
Tema II: «Pies consagrados, ¿comprendéis lo
que acabo de hacer con vosotros?» (Juan
13,12).

Jueves 15: Reunión de animadores. A las
5 de la tarde, en Rivadeneyra, 6, 3.ª, aula 1.
Tema III: «Compartiendo la misma mesa,
¿cuántos panes tenéis?» (Mateo 16,34).

Ressò
Setembre 12

Dijous 4: La Nit de Ràdio Estel i
Catalunya Cristiana. Lloc Palau de
La Secretaria de Vida Creixent
Congressos de Catalunya (Av. Diagonal
romandrà oberta de dilluns a divendres,
661-671 Barcelona), pàrquing gratuït.
en horari de 5 a 7 de la tarda.
Preu 45 euros, en fer l’ingrés cal indicar
nom, cognom i tel. Compte la Caixa
2100 1334 91 0200076078. Es prega
confirmació tel. 934 092 770 de 8 a 15 h
o e-mail: lanit@catalunyacristiana.cat
Dissabte 27, matí: Assemblea Diocesana.
Obert a tothom. En el Ressò d’octubre es
donarà la informació completa.

La sardana, la dansa més bella, es balla
agafats de les mans

Amb la col·laboració de
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
i Família

