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Compartir junts la vida i l’amor de Déu per sempre

Editorial
Homilía del Papa: Vetlla Pasqual!
A mi em va impressionar parlant del Misteri, expressat en les dones que entren al
sepulcre buit, sense por, acceptant-lo, tant en la vida de Jesús, com en la nostra.
Misteri que perdura mentre fem camí, per més que llegim i sentim sermons….
Misteri sostingut per la nostra esperança: “Sabem de qui ens hem fiat!”
Aquesta nit és Nit de vetlla.
No dorm el Senyor, vetlla el Guardià del seu poble (Cfr. Sal 121, 4) per fer-lo sortir
de l’esclavitud i obrir-li el camí cap a la llibertat.
El Senyor vetlla i amb la força del seu amor fa passar el poble a través del Mar
Roig i fa passar a Jesús a través de l’abisme de la mort i dels inferns.
Va ser Nit de Vigília pels deixebles i les deixebles de Jesús. Nit de dolor i de por. Els
homes resten tancats al Cenacle. Les dones, tanmateix, als albors del dia després del
dissabte, van anar al sepulcre per ungir el cos de Jesús. El seu cor estava ple d’emoció
i es preguntaven: “Com ho farem per entrar?, qui ens farà rodar la pedra del
sepulcre?...” Però, aquí apareix el primer senyal de l’Evangeli: la gran pedra estava ja
bolcada i la tomba oberta!
“Van entrar dins el sepulcre i van veure un jove, assegut a la dreta, vestit amb una
túnica blanca...” (Mc 16,5). Les dones van ser les primeres a veure aquest gran
senyal: la tomba buida; i van ser les primeres en entrar...”
“Entrar en el sepulcre”. Ens fa bé, en aquesta nit de vetlla, aturar-nos per
reflexionar sobre l’experiència de les deixebles de Jesús, que ens interpel·la també a
nosaltres. És per això, en efecte, que estem aquí: per entrar, entrar en el Misteri que
Déu ha fet amb la seva vetlla d’amor.
No es pot viure la Pasqua sense entrar en el misteri. No és un fet intel·lectual, no és
només conèixer, llegir,... és més, és molt més!
“Entrar en el misteri” significa la capacitat de sorpresa i contemplació; capacitat
d’escoltar el silenci i escoltar el murmuri d’un so, el silenci sonor mitjançat el qual
Déu ens parla. (Cfr 1 Re 19,12)
“Entrar en el misteri” ens demana no tenir por de la realitat: no tancar-nos en
nosaltres mateixos, no fugir del que no entenem, no tancar els ulls davant dels
problemes, no negar-los, no eliminar les preguntes...
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Editorial

Entrar en el misteri significa anar més enllà de la pròpia còmoda seguretat, més
enllà de la peresa i la indiferència que ens aturen, i anar a la recerca de la bellesa i
de l’amor, cercar un sentit no obvi, una resposta no banal a la demanda que posa en
crisi la nostra fe i la nostra raó.
Per entrar en el misteri es requereix humilitat, la humilitat per ajupir-se, de baixar
del pedestal del nostre jo tan orgullós, de la nostra presumpció; la humilitat de
redimensionar-se, reconeixent allò que efectivament som: criatures , amb virtuts
i defectes , pecadors necessitats de perdó. Per entrar en el misteri cal aquest
abaixament, que és impotència, buidar-se de la pròpia idolatria... adoració. Sense
adoració no es pot entrar en el misteri.
Tot això ens ensenyen les dones deixebles de Jesús. Elles vetllaren, aquella nit,
juntament amb la Mare. I ella, la Verge Mare, les va ajudar a no perdre la fe i
l’esperança. Així, no van romandre presoneres de la por i del dolor, i, a les primeres
llums de l’albada, van sortir portant entre les mans els seus ungüents i amb el cor ple
d’amor. Van sortir i van trobar la tomba oberta. I van entrar. Van vetllar, van sortir i
entraren en el Misteri.
Aprenguem d’elles a vetllar amb Déu i amb Maria, la nostra Mare, per entrar en el
Misteri que ens fa passar de la mort a la vida.
Extracte de l’homilia del papa Francesc. Dissabte, 4 d’abril del 2015
Mn. Xavier Moretó
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No a la idolatría del dinero

El ateísmo sistemático del siglo XIX
y de comienzos del XX parece haber
ido derivando hacia diversas formas
de idolatría práctica. Son muchas las
personas, también entre los cristianos,
que aunque no lo confiesen rinden culto
a los ídolos. Entre las diversas formas
de idolatría moderna (poder, placer,
consumo, cuerpo, deporte, ciencia y
tecnologías, patria, partido político…)
quizás la más extendida y grave es la
idolatría del dinero, como señala el Papa
Francisco en su exhortación La alegría del
evangelio (n 55). Este es el nuevo becerro
de oro (Ex 32,1-35) que se encarna en el
fetichismo del dinero, en la dictadura de
una economía sin rostro que antepone las
financias a las necesidades humanas.
Esta es una vieja tentación. Ya antiguos
poetas romanos criticaban el hambre
del “sagrado dinero” y la carta a los
4

Efesios dice que los codiciosos son como
idólatras (Ef 5,5).
Y como todo ídolo, el dinero tiene sus
santuarios, sus sacerdotes, sus exigencias
que llegan hasta los sacrificios
humanos. ¿Qué son sino sacrificios
humanos ofrecidos al ídolo del dios
dinero las víctimas de la actual crisis
financiera de países tradicionalmente
ricos (desahucios, millones de personas
y jóvenes sin trabajo…), las víctimas
de las multinacionales en África, Asia
y América Latina (hambre, mortalidad
infantil, millones de personas “sobrantes
y descartadas”…), las víctimas de
las guerras y del comercio de armas
(muertes de inocentes, violencia, millones
de desplazados y refugiados…), las
víctimas de la explotación y trata de
personas (prostitución, venta de órganos,
trabajos inhumanos), las víctimas de
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la falta de escuelas (analfabetismo…),
las víctimas del narcotráfico
(drogadicción con todas sus perversas
consecuencias…), la destrucción del
medio ambiente sacrificado a intereses
económicos, etc..?
Los ídolos no permiten mirar a
la realidad ni adherirse a valores
humanos, se limitan a “lo que me
favorece a mí”.
Ante esta nueva forma de idolatría hay
que recordar las palabras del Sermón de
la montaña: “Nadie puede servir a dos
señores, a Dios y al dinero” (Mt 6, 24),
es decir, no se puede servir al Dios de la
vida y al dios de la muerte. La economía
ha de estar al servicio del bien común
con una especial sensibilidad hacia los
pobres, las finanzas han de orientarse
por una ética en favor la persona que
impida la desigualdad y remedie las
desigualdades y la pobreza.
Si los cristianos no nos damos cuenta de

esta situación, si no la denunciamos, si
no nos oponemos a ella, si no actuamos
en contra, caeremos en lo que Francisco
llama la “mundanidad espiritual”, es
decir, personas que bajo apariencia de
bien y con prácticas espirituales, en el
fondo son mundanas y adoradoras del
dios dinero.
Para romper la atracción fetichista e
idolátrica del dios dinero hemos de
dejarnos interpelar y conmover por el
clamor de las víctimas de este ídolo. A
través del gemido de las víctimas
humanas y también a través del
gemido de la tierra, el Espíritu del
Señor clama justicia.
Victor Codina
Article extret del blog de
Cristianisme i Justicia a l’enllaç:
http://blog.cristianismeijusticia.
net/?p=11131&lang=es

S’inauguren les Llars del Seminari de Lleida
Després de més de dos anys de treballar en equip de manera
col·laborativa per tirar endavant els habitatges socials del
Seminari de Lleida, aquesta iniciativa solidària en benefici de
famílies desnonades o en situació de necessitat, aquest dissabte
s’inauguren les Llars del Seminari. L’acte, convocat pel patronat
de la nova Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom, que
gestionarà les Llars del Seminari, serà presidit pel bisbe Joan
Piris, principal impulsor d’aquesta iniciativa diocesana.
Començarà amb una cercavila, que donarà pas a la inauguració
oficial i a la visita del pisos que inclourà un berenar popular i
activitats lúdiques.
Article extret del web Catalunya Religió a l’enllaç: https://www.
catalunyareligio.cat/ca/articles/dissabte-sinauguren-llars-delseminari-lleida
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Resum 79a Reunió Interdiocesana del dia 14 d’abril 2015
Varen participar totes les diòcesis,
excepte Mallorca i Girona. Algun
coordinador per motius familiars
no va poder estar-hi present i va
estar representat per membres de la
coordinadora.
El bisbat de Girona no va poder
participar per preparar la trobada
diocesana a Arenys de Mar del dia 15
d’abril, l’endemà de la nostra reunió.
Bisbat de Menorca, curset de formació
amb el tema l’Amistat.
Bisbat de Solsona, dia 7.10 trobada
diocesana a Berga, amb l’elecció de nou
coordinador diocesà.
Bisbat de Tarragona, entrevista amb
l’arquebisbe Pujol per parlar del temari
del curs 2016-2017 que esta finalitzant
i de la problemàtica de Vida Creixent
en l’arquebisbat. Preparar un curset de
formació per als nous vinguts.
Bisbat de Barcelona, dies 28 i 29 de gener
curset de Vida Creixent, dos matins de
9:30 a 13:30. Recés de Quaresma amb el
pare Francesc Roma S.J.
Es van treballar les propostes que
figuraven a l’ordre del dia.
La primera i principal, la dificultat
de trobar nous col·laboradors per
a les coordinadores que acceptin el
compromís i la responsabilitat de
treballar per el Moviment. També la
renovació del nostres grups amb persones
més joves i que tinguin interès amb Jesús
i els seus ensenyaments i propostes.
El temari del curs 2015-2016, “El nostre
entorn i el nostre creixement personal”,
es prepara l’entrega a l’impremta del
temari en català i en castellà. Per el curs
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2017-2018 l’esta treballant Mn. Joan
Bajo amb el títol “Primavera en la tardor
de la vida”.
Es van entregar els llibrets de la col·lecció
Paraules “la vida espiritual” seguin les
peticions de cada diòcesi, 700 en català i
300 en castellà, en total han sigut 1.000.
Varem comentar la propera Trobada a
Vic del dia 13 de maig. La coordinadora
Montserrat Font, va fer un resum
de tota la feina feta, reunions amb el
Bisbat, amb l’Ajuntament, menús,
desplaçaments, cartells, difusió. Va
repartir els llibrets de l’Eucaristia a
cada una de les diòcesis. Cal agrair-li el
treball, la dedicació, l’esforç i l’estimació
al nostre Moviment, tenint molt present
els mitjans de que disposa.
Després d’un petit descans vam estar molt
atents a la conferencia que l’arquebisbe
de Urgell, mons. Joan-Enric Vives ens
donà sobre “Estimar la Terra Santa i els
cristians d’Orient”. Ens va fer un ampli
resum de l’historia dels països, la geografia
i de les religions que intenten viure i
conviure en aquest lloc tan complex i
tant estimat per tots nosaltres. Ens va
transmetre la molt preocupant situació
que viuen els cristians. Li estem molt
agraïts per la seva exposició i per la seva
estimació al nostre Moviment.
A continuació l’Eucaristia concelebrada
per els consiliaris presents i presidida
per Mons. Joan-Enric Vives. Després un
dinar de germanor i amistat per desprès
fer-nos la fotografia que ens recordi
aquest dia i els qui hi van participar.
A la tarda es va comentar les coses
pendents del matí.

Col·laboracions
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Revisant Objectius
Els sistemes de protecció social, per
definició han de permetre afrontar
situacions de precarietat com l’atur,
l’estat de salut de les persones, la
discapacitat, l’educació bàsica, la situació
familiar... entre altres. Aquests sistemes
conformen el que anomenem Estat del
Benestar, que durant força temps, ha
estat una característica diferenciadorsa
favorable dels països de la vella Europa.
És evident que l’aparició de la crisi l’ha
posat en qüestió, en presentar canvis
profunds en l’estructura demogràfica,
laboral i social, que aconsellen una
seriosa revisió.
La UE va establir per a l’any 2020
cinc objectius ambiciosos en matèria
d’ocupació, innovació, educació,
integració social i clima/energia:
Garantir l’ocupació al 75% de les
persones de 20 a 64 anys.
Invertir el 3% del PIB de la UE en
investigació i desenvolupament.
Situar les emissions de gasos d’efecte
hivernacle un 20% per sota dels
nivells de 1990, generar el 20% de
les necessitats energètiques a partir de
fonts renovables i augmentar l’eficàcia
energètica un 20%.
Reduir la taxa d’abandonament escolar
per sota del 10% i aconseguir que
almenys un 40% de les persones de 30 a
40 anys hagi acabat estudis superiors
Reduir almenys en vint milions el
nombre de persones en risc de pobresa o
exclusió social.
És aquesta Estratègia Europa 2020 la
que situa l’exclusió social -punts 1, 4 i
5- en el centre dels esforços per garantir
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un creixement integrador. Passats els
primers cinc anys des de l’establiment
d’aquests objectius, s’imposa una primera
revisió. L’informe de Càritas Europe
2020 Shadow Report, posa l’accent en
el no compliment generalitzat dels
objectius i, més especialment encara,
sobresurten pel seu empitjorament els
coneguts com a Objectius de l’Estratègia
Social.
La crisi que ha afectat el món en els
darrers anys sembla tenir-ne la marjor
part de culpa, ja que ha impedit
l’aplicació dels plans previstos. Com
a conseqüència de la crisi s’han hagut
de reduir despeses i, casualment, les
principals partides afectades, en el cas
d’Espanya i de Catalunya, han estat
educació, serveis socials i salut. Si més
no, contradictori amb els objectius de
la UE i les necessitats reals de la nostra
societat.
A més a més, la pèrdua de llocs de
treball, l’empitjorament de les condicions
de treball i salarials, com a conseqüència
de la crisi econòmica, han fet que les
necessitats socials s’incrementessin de
manera exponencial, sense que hi hagués
capacitat per a donar-los cobertura, i per
tant, generant un nou tipus de pobresa
conjuntural derivada de la precarietat
laboral, salaris mínims, contractes
temporals, de noves vulnerabilitats en
col·lectius que fins ara tenien situacions
“normalitzades”.
La taxa del risc de pobresa a Catalunya
és 19.8%. En l’Enquesta de condicions
de vida, l’any 2013, 1.463.100
catalans estaven en risc de pobresa,
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puguin contribuir a la generació de
recursos per a poder continuar aquestes
polítiques. Garantir una bona educació
a tots els infants i els joves; una correcta
alimentació; una sanitat pública per
a tothom; un sentiment individual i
col·lectiu que tots som ben rebuts en
aquest món i tenim l’oportunitat de
descobrir-hi el nostre lloc.
En el fons és una roda, que a hores
d’ara no acaba d’acomplir-se. El ritme
de la recuperació social és més lent
que el de la recuperació econòmica;
d’això, a hores d’ara, ja n’estem ben
segurs. Recuperar persones, somnis
truncats, vides esquerdades, va més enllà
d’uns objectius i de la seva revisió. La
malnutrició, la multipobresa, l’educació,
la salut, l’habitatge digne, un treball
en condicions, el jo infantil, la família
que necessita un infant, la seguretat de
l’adolescent, o la visió de futur del jove,
la qualitat de vida de l’ancià... no poden
esperar, perquè el seu ser és ara.
Anna-Bel Carbonell Rios

http://constantine.typepad.com

és a dir, no disposaven dels recursos
monetaris suficients per a mantenir un
nivell de vida equiparable al dels seus
conciutadans.
L’informe de Càritas Europa, a més,
constata que la qualitat d’alguns serveis
socials es veu afectada pels criteris de
subcontractació a proveïdors, molts cops
a partir d’un criteri exclusivament de
costos; fet que incideix de manera directa
en la qüestió del tipus de valoració
que cal fer dels agents socials: ¿han
de ser al mínim cost, s’han de valorar
exclusivament per aquest cost, o potser,
i en una visió a més llarg termini no
haurien de ser valorats pels resultats i
eficàcia?
La consciència que els recursos
econòmics no són il·limitats, i menys
en temps de crisi, no ens ha d’apartir
de poder-nos interrogar sobre aquesta
qüestió, ja que al cap i a la fi la
utilització adequada de les polítiques
d’integració social ha de permetre
incorporar els col·lectius més desfavorits
al món laboral, i fer que ells també
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Cridats a viure per sempre...
(ens recordava el P. Sobrerroca)
El desig de sobreviure sol recolzar en el fet d’haver tingut un fill ... haver escrit un
llibre o plantat un arbre ... una vida consagrada ... una vida curulla de virtuts i de
bones obres sobreviu a aquest món, pel fet que el protagonista és cridat a fruir d’una
vida millor i per sempre ...
Crist ressuscitat, és per als creients la gran certesa de viure per sempre més en una
plenitud d’amor ...
Ningú no ha de ser rebutjat pel fet que durant gran part de la seva vida
no ha estat “persona de missa”. Cal recordar, tal com ens diu el tema 9 d’aquest curs,
la paràbola dels treballadors a la vinya i pensar que Déu, ofereix moltes oportunitats
perquè ens obrim a la seva crida, ni que sigui a última hora.
¿Hi pensem sovint, en la mort? Els joves aspiren a viure molts anys ... Els ancians
tenim el temps més retallat, però què o qui assegura als uns i als altres una hora
més de vida? ... La mort es fa present a totes les edats. Avui, l’esperança de vida
s’allarga (però no en el tercer món) i cada dia hi ha més persones que arriben a edats
centenàries ... Allò que el jove espera, la persona gran ja ho té aconseguit ...
En tot el que puguem hem de sentir-nos solidaris i fer-nos presents
incondicionalment en el germà que pateix la pobresa i la soledat. Ell reclama la
nostra presència. Pensem que per això si que se’ns jutjarà ¿Que has fet tu pel teu
germà necessitat?
Per què tenir por si no he d’ésser desgraciat després de la mort? ... Més encara, sabent
que sóc cridat a ser feliç ...?
En el capvespre de la vida ... Preguem
Senyor, concediu-nos l’albada del do de la vostra vida ...
Que quan arribi aquell gran nou Dia,
ens sentim preparats per a la Plenitud amb una acollida joiosa...
I que, els qui ara us proclamem Omnipotent,
puguem, en la resurrecció universal,
sadollar-nos per sempre de la vostra presència!
Narcís
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Activitats culturals
TEATRE

LLIBRES

Mar i cel. Al teatre Victòria.
Potser és l’última oportunitat de
veure aquesta obra. De fet és la quarta
reposició . L’obra va causar sorpresa
fa gairebé trenta anys pel seu avançat
muntatge escènic ( qui no recorda aquell
vaixell que gairebé semblava sortir des
de l’escenari ), per la denúncia històrica
de la intolerància i per la entendridora i
tràgica història d’amor en una discutible
situació històrica.

Cremeu Barcelona de Guillem Martí.
Editorial Columna
Novel·la històrica, una temàtica molt
explotada i a voltes manipulada, però
aquest és un episodi interessant de
l’any 1939, en que el Komintern va
decidir arrasar Barcelona y un conseller
va frustrar l’intent. Hi ha que tenir
en compte alguns successos anteriors,
com a l’any 1937 en que Barcelona
va estar governada per els obrers, amb
preponderància del POUM. Fet frustrat
per el partit comunista amb ordres
directes de Moscou.

Una giornata particolare.
A la Biblioteca de Catalunya.
Una estupenda versió teatral del drama
sobre els perills del poder totalitari a la
Itàlia de Mussolini , que probablement
tots haureu vist a la magnífica versió
cinematogràfica protagonitzada per Sofia
Loren i Marcelo Mastroiani. Fa gairebé
trenta anys la vam veure a Barcelona
també en teatre amb Anna Lizaran i
Josep M. Flotats .. Aquesta vegada els
actors són Clara Segura i Pablo Derqui,
el bo i millor en aquests temps. Han
ampliat les representacions.
El curiós incident del gos a mitjanit.
Teatre Lliure- Gràcia.
A partir de la novel·la homònima de
Mark Haddon, rep un esplèndid tracte
per la elecció de director i intèrpret. És
l’historia d’un noi de 15 anys, autista,
que decideix investigar l’assassinat del
gos de la veïna. De gran intel·ligència,
la dificultat de comunicació deguda a
la malaltia, no l’impedeixen esbrinar
els fets. És una historia d’esforç i de
creixement personal.

ACTUALITAT CULTURAL I
RELIGIOSA DEL 3R TRIMESTRE
FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
Dilluns, 18 de maig: Miquel
CALSINA, patró de la Fundació Joan
Maragall i professor de la Facultat de
Comunicació Blanquerna (URL)
Dilluns, 15 de juny: Rita MARZOA,
periodista, membre d’Òmnium Cultural
i del Grup de Periodistes Ramon Barnils
Les sessions tindran lloc a les 7 del
vespre, a l’Auditori (València, 244 1r)
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Agenda 2015
Maig

Dijous 7: Reunió d’animadors. A les
4 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a,
sala d’actes.
Tema IX – AL LLINDAR.
Dimecres 13, XXIX Trobada
interdiocesana de Vida Creixent a Vic.
A partir del 7 d’abril podran fer-se
reserves i pagaments per a la trobada, a
secretaria de 5 a 7 de la tarda. El preu
serà total 30 euros, amb autocar (10) i
dinar (20), s’entregarà tiquet. Sortida a
les 8:30 a la plaça Catalunya, davant del
Banc d’Espanya.

Juny

Dijous 4: Reunió d’animadors. A les
5 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a,
sala d’actes.
Tema X – EL DÉU BO I BELL.

Dimecres 17: IV edició de La Nit de
Catalunya Cristiana i Ràdio Estel.
Hotel Avenida Palace de Barcelona a
les 21h. Abans els qui vinguin al sopar
podran assistir al documental Camino
a la escuela. El preu cinema i sopar 45
euros. Informació i reserves Núria Ortín,
tel. 93 409 27 70.
Dissabte 20 de juny : Trobada final
de curs oberta a tothom. Matí a la
parròquia de la Verge de la Pau.
Inici a les 10:30, conferència a les 11
h, per part de Jesús Renau SJ. A les
12 h. Eucaristia per compartir i donar
gràcies per tot el curs. Després un petit
refrigeri de germanor. L’acte tindrà lloc
a la parròquia de la Verge de la Pau (Pl.
Ferran Casablancas, 4-6, entre Mandrí i
Ganduxer. Per poder-hi arribar teniu els
autobusos següents: 14, 16, 58, 64, 70,
72 i H6.

Setembre

Dijous 17: Reunió d’animadors. A les
5 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a,
sala d’actes.
Tema I –LA NOSTRA REALITAT.
Aquests llibres, son un recull de “reflexions”, dels Evangeli de Sant
Marc, any litúrgic B, i de sant Mateu, any litúrgic A. Del diaca permanent
Pere Arribas i Bartolomé, al preu de 10 euros cadascun. Els trobareu a la
secretaria i a les llibreries Claret.

La Secretaria de Vida Creixent romandrà oberta de dilluns a divendres en horari
de 5 a 7 de la tarda, al carrer Valencia 218, 1er,2a, esq. - Barcelona - 08011

