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La cita bíblica
El text evangèlic que  serveix de punt de partida del guió setè del temari d’engany 
està pres de la passió de  l’evangeli de St. Joan. Correspon a les set escenes en què 
l’autor del quart evangeli divideix el procés de Jesús davant Pilat. 
A primera hora del matí del Divendres Sant, en una sala interior del palau, Pilat 
representant del Cèsar, sotmet Jesús a un interrogatori dins del qual deixa clar que la 
seva reialesa es manifesta donant testimonai de la Veritat. 

La pregunta
En un moment seriós com el que es troben, tant Jesús com Pilat, no hi ha lloc per la 
superficialitat.  Cal parlar clar, cal definir-se, cal sinceritat. Jesús havia dit:  “Digueu 
sí, quan és sí, no quan és no”.(Mt 5,37).

La sinceritat
Costa donar la cara, ser noble i sincer. Però els cristians no hem de ser uns espantats, 
no hem de mentir, ni simular. Hem de ser persones inserides en les realitats tempo-
rals i fermes en la fe, amb coratge per anunciar-la amb fets i paraules. Hem de ser 
testimonis de la veritat que ens ha estat revelada en Jesús Salvador,  

I nosaltres?
Als nostres dies, quants homes i dones , embogits, es fan l’ il·lusió fanàtica i mentidera 
d’uns altres salvadors?; i quans, falsos messies es van proclamant ací i allà salvadors del 
món? De vegades, la política, el sindicalisme, la ciència, la tècnica, l’electrònica, la màqui-
na, el diner, el llibertinatge, el deler desproporcionat de plaer i de poder, es proclamen 
salvadors dels homes i són adorats com si ho fossin, per una bona part de la humanitat. 
Revisem en l’estudi d’aquest  tema si nosaltres som adoradors sincers de Déu en 
esperit i en veritat. Esmicolem les nostres vanitats i revestim-nos del seny suficient 
per deixar que Jesús entri en la nostra vida i ens il·lumini amb la seva veritat, la única 
que fa lliures de debò.

Mn. Ramon Oller, consiliari bisbat de Girona
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Ho ha dit...

Mes, una Creu com aqueixa, plantada al cim d’una muntanya, que és lo pit de 
nostra estimada terra, me sembla no solament signe de possessió, sinó també de la 
presència de Déu sobre d’ella, i ensems un acte de fe, esperança i de caritat de nostra 
pàtria.
Jacint Verdaguer (1845-1902), prevere i poeta. Dins “Abraçant la creu del Montseny” 

El mejor sendero para enfrentarse al dolor arranca de la propia aceptación personal [...].
Joan Manuel Bajo, (1963-), consiliari diocesà de Vida Creixent a Tortosa

Sempre és interessant adonar-nos del llegat que ens han 
deixat els nostres sants. En bona mesura, aquesta és una de 
les raons del perquè l’Església “fa sants”. Les seves reflexions, 
les seves pregàries, les seves vides ens son un referent per a 
les nostres. Ells i elles han entès de debò que vol dir segui el 
Crist fins a les últimes conseqüències. La Mare Teresa és una 
d’aquestes persones. Com sabeu, ella va començar recollint 
els pobres de Calcuta que morien pel carrer i que no volia 
cap hospital. Ella no els curava –no era infermera ni metge–, 
tant sols els hi donava la ma i els ajudava  a “ben morir”. 
Crec que aquest ha de ser el rerafons amb el que s’ha de 
llegir i pregar aquesta senzilla oració:

La vida...
... és una oportunitat, 

aprofita-la.
... és un somni, fes-lo realitat.

... és un repte, afronta’l.
... és un deure, compleix-lo.

... és amor, gaudeix-ne.

... és tristesa, supera-la.
... és un misteri, desvetlla’l.

... és un himne, canta’l.

... és felicitat, mereix-la.

... és la vida, defensa-la.

Mn. Xavier Moretó, viceconsiliari

Espai de reflexió i silenci

Pregar amb la Mare Teresa
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Col·laboracions

Donem gràcies a Déu per trobar-nos i compartir la festa dels nostres patrons,  aquest 
any tenim la joia de celebrar la XXV diada de la gent gran. Cada any volem donar 
gracies  per l’inicií del nostre moviment a Catalunya, Les Illes i Andorra, hi ho  fem 
amb goig, alegria i una gran esperança en el futur del nostre estimat moviment. 

També amb un compromís ferm, conscients de les dificultats que se’ns presenten, però 
disposats amb l’ajuda de l’Esperit Sant i de la gent dels nostres grups, a fer-los front 
amb il·lusió i confiança. Avui som el que som per tot el treball que han fet els que 
ens han precedit, dones i homes que van superar les pors, les mandres, les rutines. El 
present i el futur serà fruit del treball que fem els que avui en formem part. 

Vida Creixent és un moviment cristià de gent gran, obert a tothom, internacional 
i a la vegada diocesà. Va néixer a França i s’ha expandit per tots els continents. Va 
néixer per omplir un buit en el si de l’Església, pensant en i per a la gent gran. En 
la seva situació dins l’església i que es podia fer per donar presencia i contingut 
a aquest col·lectiu. Un col·lectiu cada vegada més nombrós i amb més activitats 
dins la societat i l’església. Un col·lectiu que necessita suport i ajuda per estar 
en una etapa de la vida, on davallen les forces, es perden familiars i amics i es 
imprescindible donar-li sentit.

Tenim una espiritualitat definida, uns objectius  i una metodologia pròpia per 
portar-los a terme, adaptades a la gent gran que esta interessada amb Jesús i la seva 
manera de ser i d’actuar, amb les seves motivacions i inquietuds. Que vol aprofundir 
en el coneixement  de Jesús i de la Bona Nova de l’Evangeli, actuant com a cristians 
al servei de Déu i dels germans. Vida Creixent està formada per petits grups, que 
son petites comunitats on es viuen els ensenyaments de l’Evangeli. Son comunitats 
per acollir, escoltar, dialogar, compartir, acompanyar, ajudar a les persones grans 
que tenen necessitat de viure amb amor una mateixa fe i esperança, aprofundint en 
l’amistat, l’espiritualitat i l’apostolat. 

Es nota molt la crisi econòmica, política, social, religiosa que estem vivint, sobre 
tot per el gran nombre de persones sense feina i que no troben solució als seus 
problemes. Tots hi tenim familiars, amics, coneguts, en aquesta difícil situació hi 
hem de fer-los costat. Cada vegada més es veu que és una crisi profunda i duradora, 
emmarcada en una crisi de valors, de justícia social i de representació democràtica. 
Han estat arraconats un seguit de valors, molts d’ells d’arrel cristiana, que formaven 
part de la nostra cultura. Molts cristians ens hem deixat portar per les corrents 
dominants, sense tenir en compte que tenim un missatge que hem de transmetre i 
sobretot testimoniar en la nostra societat.

Presentació Candelera 2013
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Col·laboracions
Ens falta la veritat de les bones obres, omplim la nostra vida de paraules i 
disquisicions. No som coherents amb la nostre fe cristiana i critiquem als que han 
abandonat la pràctica religiosa. No som testimonis de l’Evangeli i ens dediquem 
a predicar-lo als altres. Potser hem de començar per reconèixer les nostres 
incoherències i per presentar al altres només la veritat de la nostre vida. Si tenim el 
coratge d’acceptar las nostres limitacions, ens obrirem més fàcilment a l ‘acció de 
Déu que encara pot transformar la nostra vida.

Un dia si i un altre també surten als mitjans de comunicació nous casos de corrupció 
i fraus escandalosos. No son fets que han sortit de sobte entre nosaltres, sinó que 
és el resultat lamentable de las contradiccions de la nostra societat. D’una banda, la 
democràcia postula i proclama la llibertat i l’ igualtat per a tothom. Però, de l’altra , 
hi ha un pragmatisme econòmic sense aturador, orientat cap el màxim benefici, que 
propicia la desigualtat i l’explotació del més febles. Aquest és l’ambient propici per a 
la corrupció actual. Continuem defensant els valors democràtics de llibertat, igualtat 
i solidaritat per a tothom, però allò que importa és guanyar diners com sigui.

L’activitat econòmica sostinguda per un esperit de lucre sense control, acaba 
oblidant els seus fins que son el dret de tota persona al treball i a una vida digne, la 
transparència i honestedat en la funció publica, la veritat de l’ informació, elevar el 
nivell educatiu i cultural de les persones. Ens falten persones honestes, homes i dones 
que no és deixin corrompre ni per l’ambició dels diners ni per l’atractiu de l’èxit fàcil. 

Segons sant Mateu Jesús comença la seva predicació amb una crida “Convertiu-
vos”. Aquesta és la seva primera paraula. És l’hora de la conversió. Cal obrir-se 
al Regne de Déu. No podem quedar-nos asseguts a les tenebres, sinó caminar en 
la llum. Convertir-se és una cosa joiosa. És netejar la nostra ment d’egoismes i 
interessos que empetiteixen la nostra vida quotidiana. Alliberar el cor d’angoixes 
i complicacions creades pel nostre afany de poder i possessió. Alliberar-nos 
d’objectes que no necessitem i viure per a les persones que ens necessiten. Quan 
escoltem la crida de Jesús, hem de pensar que mai no és tard per a convertir-nos , 
perquè mai no és tard per a estimar, mai no és tard per a ser més feliç, mai no és 
massa tard per a deixar-se perdonar i renovar per Déu.

Celebrem avui la presentació del Senyor al temple de Jerusalem i també la 
festa dels nostres patrons Simeó i Anna que son per a nosaltres un mirall de fe, 
d’esperança i també de servei a la seva comunitat, dos persones grans per la seva 
edat, però encara actives. Tots dos laics i representatius de dos estaments ben 
diferents de la seva societat. No havien perdut ni la fe ni l’esperança, estaven atents 

continua a la pàgina 8...



6

Candelera



7

Candelera



8

Col·laboracions

La manipulación política que nos 
envuelve, a veces hace que nos miremos 
unos a otros con  recelo, con desconfianza 
y eso cristianamente no es bueno.

¿Deseamos como adultos cristianos 
mirarnos con recelo entre nosotros, como 
extraños los catalanes, vascos, gallegos, 
andaluces, etc.,? somos iguales , siempre 
lo hemos sido y siempre lo seremos. ¿Es 
qué un grupo de Vida Creixent, Bizian 
Gora, es distinto de cualquier otro grupo 
de Vida Ascendente?. Todos iguales ante 
Dios y sino ¿estamos entendiendo el 
mensaje de Jesús?.

En las reuniones de VA. decimos que 
todos los grupos deben funcionar de 
la misma manera, pero ojo, siempre se 

añade, teniendo cada uno sus diferencias 
peculiares, ¿tiene importancia dirigirse a 
Dios en un idioma o en otro?.

San Pablo dice así: ”Os ruego, hermanos, 
en nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que digáis todos lo mismo y no haya 
divisiones entre vosotros. Estad bien 
unidos con un mismo pensar y un 
mismos sentir, pues me he enterado que 
hay discordias entre vosotros.

Y os digo esto porque cada cual anda 
diciendo: “Yo soy de Pablo, yo soy de 
Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo” 
¿Está dividido Cristo?... (1 Cor, 10-13)

Cuando se celebró en Madrid el XXV 
Aniversario de la aprobación de los 

Todos unidos en el Señor
(Querernos como hermanos en Cristo)

esperant l’arribada del Senyor. Tots dos guiats per l’Esperit Sant son els testimonis 
de la presentació. Com sempre Déu es revela als homes i dones que l’estimen, 
donant preferència  als justos i  als humils.

Al llarg d’aquest Any serà decisiu tornar a recórrer l’historia de la nostra fe, nosaltres 
a Vida Creixent aquest curs estem reflexionant el temari del nostre bisbe Sebastià, LA 
FE CRISTIANA,  PORTA SEMPRE OBERTA. També nosaltres vivim per la fe: 
per el reconeixement viu del Senyor Jesús, present en les nostres vides i en la historia.

En la processó de les candeles, tots em portem una d’encesa, que representa a Jesucrist 
que és la llum del món. Llum veritable que ha vingut a il·luminar al seu poble i a tota 
la humanitat. Que aquesta llum ens faci veure i viure l’amor de Jesús i de la seva mare 
Maria. Demanem que aquesta celebració que ara començarem ens agermani a tots, 
filles i fills d’un Pare que ens estima i ens ajuda a créixer i a viure com a cristians.

Sergi Òliba

...ve de la pàgina 5
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Col·laboracions
Estatutos de Vida Ascendente. por la 
Conferencia Episcopal, vinieron nuestros 
hermanos de casi toda España, y nos 
alegramos con su presencia, orgullosos 
de compartir todos un mismo sentir.

En el XIII Pleno de Vida Ascendente 
de Junio de  2.012, donde sabéis 
nos reunimos todos los presidentes 
diocesanos de España, se pronunciaron 
tres conferencias, una de ellas por 
José Luis Martínez Coll (Barcelona), 
otra por Juan Hernández (Canarias), 
ambas extraordinarias, elogiadas y muy 
aplaudidas.

Como presidente de Vida Ascendente 
he acudido invitado, a los 25 años de 
aprobación de los Estatutos de Vida 
Creixent a Barcelona, he visitado Bilbao, 
Gerona, Santiago Mallorca, Santander, 
Guipúzcoa, Valladolid, Palencia... que 
se yo, casi todas las diócesis y en todos 
los sitios he visto buenos cristianos, y 
un gran amor de hermanos en Cristo. 
(No se enfade nadie por que no lo haya 
nombrado).

En las últimas fechas se habla mucho de la 
separación de Cataluña (no es la primera 
vez en la historia) y muchos cristianos 
opinan sin darse cuenta que, Jesús dijo 
“Mi reino no es de este mundo”. (Jn 18, 
36). A nosotros los componentes de VA. 
nos une Cristo y eso es el fundamento de 
nuestra vida, no nos dejemos llevar por 
lo que digan unos u otros, no entremos 
en ese juego, personalmente, cada día 
quiero más a la buena gente de VA. 
sean  Andaluces, Riojanos, Catalanes, 
Extremeños, Vascos, Gallegos, Canarios, 

etc….. a todos hablen el idioma que 
hablen. Por encima de todo esta la 
fraternidad cristiana, “El grupo de los 
creyentes tenía un solo corazón y una sola 
alma: nadie llamaba suyo propio nada 
de lo que tenía, pues lo poseían todo en 
común” (Hch. 4, 32). Que se diga de 
nosotros. “Mirad como se quieren, son 
cristianos de Vida Ascendente”.

Os resumiré un cuento: El Puente.

Había dos hermanos que heredaron 
una finca atravesada por un río, pero 
no se llevaban bien. Un día uno de 
ellos contrato a un carpintero y le 
dijo: Quiero que construyas una valla 
entre mi hermano y el río, para que no 
pueda coger agua. Y se marcho de viaje 
. Cuando regreso fue a ver la valla y se 
encontró un puente  Los hermanos lo 
cruzaron y se dieron un gran abrazo

“Pues dad al Cesar lo que es del Cesar y 
a Dios lo que es de Dios”  (Mt 22,21). 
Nosotros en Vida Ascendente, tenemos 
que considerarnos por encima de estos 
problemas terrenales y pensar que Dios 
nos ama y que nuestra sabiduría nos 
viene del Señor, que Él nos ama como 
hijos y hermanos y no hace distinciones, 
hagamos nosotros lo mismo.

Me dirijo a todos para que pongáis paz 
y amor donde otros ponen discordia y 
odio, tranquilidad donde otros ponen 
nerviosismo. Mi nieta lo arregla todo 
diciendo “Os quiero”.

Guillermo Aparicio
Presidente General
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Col·laboracions

Un dia – el darrer – els desheretats de la terra es transfiguraran davant els nostres 
ulls astorats i contemplarem en ells el rostre fulgurant de Jesucrist, que ens judicarà 
pel que hàgim fet o deixat de fer. El nostre amor generós envers els qui passen 
necessitat ha de ser una iniciativa gratuïta i desinteressada, no deturada ni pels seus 
vicis ni pel seu desagraïment.

“Senyor, aquell que estimeu està malalt”. “Jesús es commogué profundament i es 
contorbà”.. “ A Jesús se li negaren els ulls “ (Jo 11,1-45).

Déu fa germinar molt de fruit del gra de blat que mor, però tu no tens aquest 
poder. Guarda’t de fer, deixar de fer, que el  més petit dels teus germans es 
podreixi, físicament o moralment, per culpa o negligència teva!. Jo, 20-33).

Només Marc ens ha trasmès en la seva forma original aramea la paraula Abba 
amb que Jesús s’adreçava en la seva llengua materna a Jahvè tractant-lo de “pare 
estimat”, i ho fa precisament quan sembla més abandonat: a Getsemaní, Jesús no 
deixa de cridar Abbà des de l’agonia de Getsemaní de tots els abandonats. Fins dels 
qui no el poden invocar perquè no el coneixen. (Mc 14, 1-15,47).

Detalls propis de la Passió segons sant Lluc: suor de sang a Getsemaní; “Judes amb 
un bes entregues el Fill de l’home?”; compareixença davant Herodes, a qui Jesús 
no es digna a dir ni una paraula; tres cops Pilat proclama que Jesús és innocent; les 
dones que ploren per Ell; tres de les set parules de Jesús en la creu (“Pare, perdoneu-
los, que no saben el que fan; al bon lladre: avui seràs en mi al Paradís”;”Pare, a les 
vostres mans encomano el meu esperit”); confessió del centurió: “Aquest home era 
just”; la gent se’n torna picant-se el pit. (Lc 22,14-23-56).

I ara que no et (ens) passi desapercebuda la Passió que Jesucrist reviu en tal o qual 
germà que tu coneixes prou: en cada ú d’ells també te detalls propis. 

Narcís
Fragments del llibre “Anunci joiós”.
Reflexions sobre els evangelis”de Hilario Raguer (1990)

Reflexions en temps de Quaresma
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Cultura
Activitats amb els néts

Contes, cançons i jocs
Tots els pobles del món transmeten la 
seva cultura a través de conte, cançons 
i jocs. Amb aquest espectacle ens 
acostarem als nens i nenes d’altres part 
del món.
Del 25 al 28 de març
Hora: 12.00 h
Edat: més de 3 anys
CaixaFòrum (Av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8. Tel. 93 476 86 00) 
Cost 4 €

Investigant el Museo del Prado
Cada dissabte es visitarà l’exposició 
El Museo del Prado y los artistas 
contemporáneos”. A través d’artistes com 
Eduardo Chillida, Miquel Barceló i 
Cristina Iglesias, coneixerem versions 
noves d’obres clàssiques com Las Meninas 
de Velázquez o Las tres gracias de 
Rubens.
Amb aquests exemples aprendrem noves 
tècniques i materials com les malles, les 
esponges i els plàstics que ens serviran 
d’inspiració.
Dia: Cada dissabte fins l’11 de maig
Hora: 10.30 h
Duració de l’activitat: 2 h
Edat: de 3 a 12 anys
Fundació Godia (Diputació, 250. Tel. 
93 272 31 80). 
Cost 5,50 €, Reserva prèvia 

Conferències

Informació: periodisme o espectacle? A 
càrrec de Rosa Maria Calaf, llicenciada 
en dret per la UB i en periodisme per 
l’Escola Oficial de Periodisme.
Podem estar d’acord amb el periodisme 
que s’està fent ara? Podem estar segurs 
amb la certesa del que ens diuen?
Dimarts, 19 de març
Hora: 19.30 h
CaixaFòrum (Av. Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8. Tel. 93 476 86 00). 
Places limitades. 
Cost: 4 €

Tertúlies

Primera Plana, a càrrec de Luis Sols i 
Oriol Prado
Actualitat sociocultural i política.
Dia 19 de març
Hora: de 19.30 a 21h h
Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 
13. Tel. 93 317 23 38)

Xerrades de formació

Les qualitats espirituals específiques de cada 
religió, a càrrec de Jaume Flaquer, Josep 
Giménez i Xavier Melloni
Dies: 4, 11 i 18 de març; 8 i 15 d’abril
Hora: 19.30 a 21 h
Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 
13. Tel 93 317 23 38) 



Març 

Dijous 7: Reunió d’animadors. 
A les 5 de la tarda, a Rivadeneyra, 6, 
3a. Aula 1. Tema VII – SINCERS 
DEL TOT. ¿Surt de tu, això que em 
preguntes, o bé altres t’ho han dit de mi? 
(Joan 18, 33-34).

Dijous 14: Reunió d’animadors. 
A las 5 de la tarde, en Rivadeneyra 6, 3a. 
Aula 3. Tema VII – SINCEROS DEL 
TODO, ¿Dices eso por tu cuenta, o es que 
otros te lo han dicho de mí? (Juan 18,34).

Abril

Dijous 4: Reunió d’animadors. 
A les 5 de la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a. 
Aula 1. Tema VIII – EL GOIG DEL 
SEGUIMENT. ¿Poden estar tristos els 
convidats a noces, mentre l’espòs és amb 
ells? (Mateu 9,15).

Dijous 11: Reunió d’animadors. 
A las 5 de la tarde, en Rivadeneyra 6, 
3a. Aula 3. Tema VIII – EL GOZO 
DEL SEGUIMIENTO, ¿Pueden acaso 
los invitados a la boda ponerse tristes 
mientras el novio está con ellos? 
(Mateo 9,15).

Maig 

Dijous 2: Reunió d’animadors, 
única del mes. A les 5 de la tarda, 
a Rivadeneyra, 6, 3a. Aula 1. Tema 
IX – ESPERANÇA ACTIVA, ¿Creus 
això?¿No t’he dit que, si creus, veuràs la 
glòria de Déu? (Joan 11,26-40).

Dimecres 8, XXVII Trobada 
interdiocesana de Vida Creixent de les 
diòcesis de Catalunya, Andorra i Les 
Illes, a la diòcesi de Lleida a la Seu 
Vella. A partir del 15 de març es podran 
fer reserves per a la trobada, a secretaria 
de 5 a 7 de la tarda.

Juny

Dijous 6: Reunió d’animadors, 
única del mes. A les 5 de la tarda, a 
Rivadeneyra, 6, 3a. Aula 1. Tema X – 
NO ENS DEIXIS DE LA TEVA MÀ, 
¿També vosaltres em voleu deixar? 
(Joan 6,67).

Agenda 2013

Amb la col·laboració de

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


