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El rentament de peus.
Enteneu això que us he fet?
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Enteneu (bé) això que us he fet? (Jn 13, 12)

El gest de Jesús de rentar els peus als deixebles és un dels signes més eloqüents
de la seva missió i del seu “ser i viure” entre nosaltres, però també és un dels
gestos més sorprenents, per no dir més incompresos... Efectivament, Jesús
s’ajupí davant els deixebles per servir-los en una de les tasques més
sovintejades en el seu temps, però reservada, com és lògic, als esclaus, als
servents de la casa, als criats i criades... Rentar els peus era un gest
d’acolliment, tant important en les cultures orientals, per fer que el hoste s’hi
trobés bé en la casa del qui acull després de fer camí i “tastar” la pols de la
ruta. En aquell temps anaven amb sandàlies, potser descalços... Era un gest
normal. El que no té res de normal és que ho faci el mestre, el qui ensenya.
Justament, Jesús, en tant que mestre, ens vol ensenyar quelcom, però li costa
de fer-se entendre. Era una lliçó important: la del servei del uns als altres. És
molt significatiu que l’evangelista Joan posi aquest gest enlloc del relat de
l’eucaristia... Un altra cop sorprenent. Joan no té un relat explícit de la cena
com ho tenen els altres evangelis.

Evidentment, això no vol dir que per a ell no hagués passat si no que vol
donar-li un l’altra sentit, molt més profund, molt més teològic: l’eucaristia és
servei, és donació de Jesús per tal que també nosaltres siguem capaços de
donar-nos, per que també nosaltres siguem eucaristia pels altres. 

Posteriorment, l’església ha anat elaborant aquesta idea per acabar dient-nos
que l’eucaristia ens configura, és a dir, ens fa cada cop més semblants a aquest
Jesús que dóna la vida i al qual seguim. Tot un programa per a la vida del
cristià...
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La Fe Cristiana, porta sempre oberta

A partir de les paraules del mateix autor del temari d’enguany, en la seva introducció,
voldria donar unes idees que ens puguin servir per tot el curs, tenint presents els deu
temes que anirem reflexionant.
Som “cridats a introduir més valors evangèlics al nostre estil de viure...”. La nostra fe
cristiana ens exigeix no només paraules i actes religiosos, sinó sobretot obres, sempre
amb inspiració evangèlica; és a dir, ha de ser una fe compromesa.
“Som convidats a viure la joia de la fe i l’entusiasme de comunicar-la”. Donar gràcies
a Déu d’haver rebut aquest gran do de la fe que cal fer créixer sempre i alimentar la
joia i l’entusiasme per comunicar-la amb el nostre testimoni, principalment a través
de les obres.
“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”. Com més a prop sentim a Crist,
com més atents estem a les seves paraules, més l’estimarem i més units ens sentirem a
Ell i als altres; no només particularment, sinó amb el nostre grup de Vida Creixent,
entre d’altres experiències, personals i comunitàries.
“La porta de la fe” que introdueix a la vida de comunió amb Déu i permet l’entrada
a la seva Església, està sempre oberta per a nosaltres”.
Entrem-hi sovint durant aquest curs que comencem amb il·lusió.

Miquel Bada, pvre. Consiliari Diocesà

Ho ha dit…

Els polítics i els bolquers s’han de canviar sovint… i per la mateixa raó.
George Bernard Shaw (1856-1950), escriptor irlandès en llengua anglesa

En amor, en fe i en revolució no és possible la neutralitat.
Pere Casaldàliga, bisbe emèrit de Sâo Félix do Araguaia

No al caprici, no a la imposició, no a la rigidesa, no al jo.
Confuci (551aC-479 aC), filòsof xinès

Si traïm les nostres arrels, el poble que farem no serà nostre. Si no defensem la nostra
identitat, no ho farà ningú.
Anònim

Espai de reflexió i silenci
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71a Reunió Interdiocesana

Aquesta va ser la primera reunió del curs 2012-2013 i es va fer el dia 18 de
setembre, amb la presencia dels representants de totes les diòcesis de
Catalunya i Les Illes. El coordinador interdiocesà va informar de l’actualitat
del Moviment i també de les diferents actuacions que s’han fet  a Catalunya.
Els coordinadors del diferents bisbats van presentar la feina feta a cada
diòcesis i la situació del moviment. Es van presentar els nous coordinadors de
Tarragona, Amàlia Domingo i de Lleida, Xavier Pelegrí.

Es va parlar de la trobada a Montserrat els dies 16 i 17 de maig, es van
comentar els diferents serveis a millorar per els diferents bisbats participants.
Es va comentar el contingut del temari del curs actual i la situació del temari
per el proper curs.

El Dr. Jaume Aymar director de Catalunya Cristiana i Radio Estel va fer una
conferencia i col·loqui sobre els mitjans de comunicació de l’Església i la
necessitat de la col·laboració de tothom, per mantenir i millorar els citats
mitjans. El dia 4 d’octubre es celebrarà la Nit de Radio Estel per recollir
finançament.

Es va celebrar l’Eucaristia que va presidir Mn. Xavier Batiste concelebrada
amb tots els consiliaris presents. Desprès de l’àpat  espiritual, l’àpat material:
el dinar de germanor per compartir vivències i experiències i la foto de rigor
per tenir un record de la reunió. A la tarda es va comentar la petició de
l’Hospital de Sant Joan de Déu de demanar col·laboració al nostre moviment
de Vida Creixent per la Botiga Solidaria, amb productes i manualitats
exposats a la citada Botiga per recollir diners per als projectes solidaris.

Desprès d’aquest dia agradable i profitós, ens vam separar per tornar cadascú a
la seva diòcesi amb les energies renovades per treballar per el Moviment i per
el Regne de Déu. Fins la propera!

Col·laboracions
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Col·laboracions
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Un voluntariat nou i eficient
La Botigueta solidària

Hospital Sant Joan de Déu 

L’Agència cristiana de notícies “Flama” en la seva pàgina web del dia 30 de
maig, portava la nota que transcrivim més avall. 

Abans d’aquesta data, havíem rebut una informació per part de la comissió
interdiocesana de Vida Creixent en el mateix sentit. La idea és magnifica i
creiem que moltes amigues i amics del nostre bisbat que pertanyen al
moviment, o no, (també poden ser membres de casals, esplais,etc) els hi
podria agradar participar en aquest tipus de voluntariat.
La nota de “FLAMA” que hem recollit d’Internet, diu :
La Botiga solidària és un espai atès per voluntaris on les famílies dels pacients
i els professionals del centre poden adquirir un producte vinculat a l`Hospital
a la vegada que coneixen els projectes solidaris que s’hi fan i contribueixen al
seu finançament.

La “botigueta”, com es coneix popularment la botiga solidària de l’Hospital
Sant Joan de Déu, està situada al vestíbul de l’edifici principal i es va
inaugurar el 13 de desembre de l’any 2010. La seva responsable, Marisa Serra,
recorda que l’Hospital la va decidir obrir per donar resposta a les demandes
d’algunes famílies i professionals: “els nens que neixen a l’Hospital reben un
ninot de regal que representa la mascota de l’Hospital, el Joanet. Abans ens
trobàvem que hi havia gent que en volia comprar per regalar però no tenien
on fer-ho. Per això vam pensar que calia crear un espai on tant les famílies
com el personal poguessin comprar els productes relacionats amb Sant Joan
de Déu i a la vegada poguessin conèixer els projectes que fem i col·laborar-hi”.

A la botiga solidària es pot comprar de tot: la figura estrella és, com no, el
Joanet, però hi podem trobar roba per als més petits; productes de
marxandatge com bolígrafs, llapis o samarretes amb el lema “I love Sant Joan
de Déu”; contes i altres publicacions relacionades amb l’Hospital; penjolls,

Col·laboracions
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Col·laboracions
figures de fusta i altres
productes portats per
professionals que fan
alguna estada a
l’Hospital de Sierra
Leone de Sant Joan de
Déu. Alguns d’aquests
objectes són elaborats
i oferts per persones
que es converteixen
en “Amics de la
Botigueta”. En
l’actualitat una desena
de persones o
empreses hi
col·laboren donant

productes o elaborant manyoples, gorres, penjolls, clauers, pitets... Altres ho
fan puntualment.

Fins aquí el text que hem recollit d’Internet, En  el Ressò del mes de maig en
la pàgina   “Col·laboracions” també hi ha  una nota de la qual en recollim un
dels quatre apartats :
- A part de les persones que ja col·laboren en la Xarxa d’àvies fent les gorretes i
peücs per als nens prematurs, estan valorant fer productes artesanals i manualitats
que es puguin vendre a la Botigueta Solidària i amb el producte de les vendes
contribuir en els projectes solidaris. Per portar a terme aquesta proposta volen
estendre la Xarxa a persones que formen part de Vida Creixent a tot Catalunya,
Les Illes i Andorra.

Tot esperant que des de Sant Joan de Déu ens donin les pautes d’actuació, de
moment qui vulgui col·laborar fent algun treball, ja ho pot fer i enviar-ho a
Rivadeneyra 6 a la secretaria. Més endavant coordinarem la manera de què les
nostres aportacions arribin al seu lloc.

Comissió diocesana Vida Creixent 
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Carlo Maria Martini (1927 - 2012)

Va ser un jesuïta i bisbe italià, elevat a cardenal el
1983.
Nascut el 15 de febrer a Tori, Piemont, entrà a
formar part de la Companyia de Jesús el 1944 i va
ser ordenat sacerdot el 1952. Obtingué el doctorat
en teologia el 1958, per la Pontifícia Universitat
Gregoriana de Roma. Des d’aquell moment anà
escalant posicions dins el seu orde i de l’església. El

1962 passà ser membre de l’Institut Bíblic Pontifical, el 1969 fou nomenat
rector d’aquesta institució. El 1978 va ser nomenat rector de la Pontifícia
Universitat Gregoriana pel papa Pau VI.
El desembre de 1979 el papa Joan Pau II el nomenà arquebisbe de Milà,
càrrec del qual prengué possessió el gener de 1980 i que exercí fins el 2002. El
mateix Joan Pau II el nomenà cardenal del títol de Santa Cecilia el 1983, i
entre 1987 i 1993 fou president de la Conferència Episcopal Europea.
Entre altres molts premis al llarg de la seva vida, rebé el 2000 el Premi Princep
d’Astúries de Ciències Socials, i el 2010 el Premi memorial Cassià Just 2010.
El 2002 renuncià reglamentàriament al se càrrec d’arquebisbe de Milà per
haver arribat als 75 anys, i el succeí en aquesta arxidiòcesi el cardenal Dionigi
Tettamanzi. A la mort de Joan Pau II, Martini era tingut per un dels papables
en el Conclave de 2005 com a màxim exponent de l’ala progressista de
l’església. En aquest conclave, però fou elegit Joseph Ratzinger, que passà a
regir l’església amb el nom de Benet XVI, i del qual hom diu que precisament
Martini fou un dels “grans electors”.
Residí a Jerusalem, on es dedicà a la interpretació de textos bíblics, i es
convertí en un dels experts en el Nou Testament. L’any 2007 perdé la
condició d’elector del papa perquè havia fet vuitanta anys.  
Al llarg de la seva vida escrigué més de 50 llibres, entre ells In cosa crede chi
non crede? (2000) amb Umberto Eco.
Mori a Gallarate, Llombardia, el 31 d’agost de 2012.

Narcís

Valors humans de...
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Carlo Maria Martini

Quina llàstima que en aquests temps nostres, tan convulsos d’aquest hivern de
l’Església, no hagués tingut un paper més visible i extern, més “mediàtic”,
com es diu avui, però en un sentit favorable. La seva greu malaltia, als darrers
anys, ja no li permetia ser una persona pública, i menys encara quan estava a
les portes de ser elegit el successor de Joan Pau II...

Persona d’una enorme qualitat humana, amable, d’una figura física
impressionant, però d’una mirada acollidora, propera i espurnejant per la seva
vivor interna. Parlar de les seves tasques i responsabilitats eclesials és una feina
gairebé inacabable. Direm el que més crida l’atenció i més fruit pastoral va
generar. Gran professor de l’ Institut Bíblic de Roma, intervé en el Concili
Vaticà II. Fa que els estudis dels textos permetin anar més enllà del que diuen.
Les Conferències Quaresmals a la seva Diòcesi de Milà, van reunir gent de
totes les edats, jove i adulta, que van redescobrir el valor i l’actualitat de
l’Evangeli. És essencial a Martini el seu diàleg amb els no creients (Humberto
Ecco).

Com jesuïta que era, no va descuidar la tasca de fer conèixer i donar ell
mateix  els Exercicis Espirituals de Sant Ignasi. Són especialment suggerents
els estudis i comentaris a les dues Cartes de Sant Pere, que Martini va
considerar com un espai per estendre l’espiritualitat de sant Ignasi. 

També va ser un Mestre en la “Lectio Divina”, una manera de fer pregària,
llegint els textos inspirats, per pensar-los i contemplar-los. La ciència no
acaba en si  mateixa; es transcendeix per la contemplació de l’Esperit en la
Paraula de Déu. Omplia Il Duomo de Milà amb multituds de joves i adults,
delerosos de la seva paraula. 

Una de les qualitats que el món d’avui agraeix més a aquest gran Bisbe és la
seva valentia per fer autocrítica de l’Església, com les seves darreres opinions
sobre la parafernàlia del Vaticà, sense oblidar que el Papa hauria de ser el
primer a fer “retallades” a l’esplendor i vanitat de la Cúria. Ell hi va viure
molts anys. Per això la coneixia. Educador de seminaristes, sempre en volia

Col·laboracions
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un parell a Roma per conèixe’ls millor. I s’enduia els joves aspirants al
sacerdoci a Awschvitz, Lourdes, Manresa i altres indrets per contemplar,
revisar actituds i descobrir-hi la presència o l’absència de Déu en aquests
llocs paradigmàtics de la nostra geografia humana, no sempre cristiana. I
tantes altres coses. 

Donem gràcies a Déu per la seva petjada. Pensant en la seva figura humana,
cristiana i eclesial, hom recorda aquella idea que un altre gran Bisbe, Sant
Agustí, deia de la paraula humana que predica la Paraula de Déu: “Que la
veritat il.lumini; que la veritat sigui ben acollida; i que la veritat mogui els
cors.” Ni més ni menys...

Francesc Roma sj

El cardenal Carlo Maria Martini, guardonat amb el Memorial Cassià
Just de la Generalitat de Catalunya.
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Activitats amb els néts
Agafa la maleta
Activitat d’aventura. Un viatge
arriscat cap a la llunyana Illa de
l’Elefant en una missió molt secreta
que ens portarà a travessar diversos
mars i continents.
Segon diumenge de cada mes
Horari: de 12.30h a 13.30h
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n. T. 93 342
99 20) Preu: 4€ infants i 6,50€ adults

Conferències
La tulipamania. Holanda al segle XVII
A càrrec de Lluís Castañeda, professor
d’història de la UB.
Dimarts 16 d’octubre
Horari: 19.30h
Caixa Fòrum (Av. de Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8. T. 93 476 86 00)

Exposicions
Gent de port. Barcelona 1980
Recull d’imatges que giren entorn del
component humà al port de
Barcelona i de l’ús que la gent en feia.
La mostra tracta el vessant de l’oci
com el del treball (passejades a la vora
del mar, els volts de Las Golondrinas,
el treball al port, la pesca...)
Fins al 6 de gener de 2013
Horari: de dilluns a diumenge de 10
a 20h

Museu Marítim de Barcelona (Av. de
les Drassanes, s/n. T. 93 342 99 20)

Paisatges interiors. Les cases de la Dreta
de l’Eixample
Mostra de fotografies antigues de les
cases de la Dreta de l’Eixample.
Fotografies dels seus interiors, amb
imatges que ens apropen a la forma
de vida dels seus habitants.
Del 6 al 23 de novembre
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a
13h i de 16 a 21h
Centre Cultural La Casa Elizalde
(València, 302. T. 93 488 05 90)

Passejades
De Can Travi a Can Mariner, passant
per Can Cortada. De la masia a la
torre d’estiueig
Amb aquest passeig recuperarem el
passat rural i agrícola del barri
d’Horta, tot descobrint un dels
indrets més antics amb una presència
romana que ha arribat als nostres
dies.
Dissabte 27 d’octubre
Horari: de 9 a 13.30 h
Centre Cultural La Casa Elizalde
(València, 302. T. 93 488 05 90)
Preu: 10,90€. Places limitades

Cultura



Octubre

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? (Joan13,12).

Dijous 11: Reunió d’animadors. A las 5 de
la tarde, en Rivadeneyra 6, 3a. Aula 3. Tema
II – PIES CONSAGRADOS ¿Comprendéis
lo que acabo de hacer con vosotros? (Juan
13,12).

Dijous  4: LA NIT DE RÀDIO ESTEL I
CATALUNYA CRISTIANA, sopar benèfic
a favor dels nostres mitjans.
Lloc Palau de Congressos de Catalunya (Av.
Diagonal 661-671 Barcelona) – pàrquing
gratuït. Preu 45 euros, en fer l’ ingrés cal
indicar nom, cognom i tel. Compte la Caixa
2100 1334 91 0200076078. Es prega
confirmació T/93 409 27 70 de 8 a 15h o
e-mail: lanit@catalunyacristiana.cat

Dissabte 27: MATI  : ASSEMBLEA
DIOCESANA. Obert a tothom. la parròquia
de Sant Isidor, carrer comte d’Urgell 178,
entre Provença i Mallorca, línea 5 del metro
parada Clínic. A les 10.15 acolliment,
Assemblea. Conferència a càrrec del Bisbe
Auxiliar de Barcelona Sebastià Taltavull
Anglada sobre el tema del curs, és l’autor.
Eucaristia i entrega de diplomes. Un petit
refrigeri i comiat.

Novembre

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).

Dijous 15: Reunió d’animadors. A las 5 de
la tarde, en Rivadeneyra 6, 3a. Aula 3. Tema
III – COMPARTIENDO LA MISMA
MESA, ¿Cuántos panes tenéis? (Mateo
16,34).

Desembre

Dijous 13: Reunió d’animadors, única del
mes. A les 5 de la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a.
Aula 1. Tema IV – ÉS TAN A PROP MEU,
¿Qui m’ha tocat? (Lluc 8,45).

La Secretaria de Vida Creixent romandrà
oberta de dilluns a divendres  en horari de
5 a 7 de la tarda.

Agenda 2012

Amb la col·laboració de


