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Vida Creixent honora i celebra cada any, el 2 de febrer, 
els seus sants patrons Simeó i Anna
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No fa tants anys que encara es podia llegir en algunes vides de sants un tòpic 
freqüent: “Era de família pobra, però honrada...” Com si es donés per suposat, que 
viure el cristianisme amb certa intensitat era cosa fàcil i habitual per als benestants i 
molt més rara entre els més pobres. Una religió burgesa, doncs, es presentava com el 
paradigma de la pietat. Religiosa ho era la bona gent, d’ingressos suficients i estables, 
de vida familiar endreçada, d’espiritualitat sentimental i rígids horitzons morals (en 
el pla individual, no pas en el social); una gent molt preocupada per les aparences i 
el què diran, que semblava tenir l’exclusiva de la fe enmig d’una societat amb grans 
porcions del proletariat allunyades de l’Església.

Ni l’Escriptura ni les primeres comunitats cristianes no haurien permès endevinar 
que els pobres autèntics deixarien de tenir en l’Església el lloc privilegiat, que 
tenien en el cor del seu Fundador. S’espiritualitzava tant la primera benaurança i 
s’honorava tantíssim la pobresa voluntària, que els desafavorits de debò més aviat 
eren menystinguts i mirats amb desconfiança. Ara bé, un dels signes messiànics 
més clars en Jesús era la seva predilecció pels petits i pels humils. No es tractava 
d’una exclusiva ni tan sols potser d’una preferència, però Ell era ben conscient, que 
arrenglerant-se amb els pobres expressava la ferma voluntat de Déu d’estar a favor 
dels febles i no pas dels forts, de fer seva la causa dels innocents i no la dels astuts, 
d’adoptar la causa dels perdedors i no la dels guanyadors. A l’encapçalament del 
tema se’ns recorda amb encert l’íntima i alegre exultació del Crist: Us enalteixo, Pare, 
Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als 
savis i als entesos... (Lc 10: 21-25).

Mn. Josep Torné Cubells

El Regne de Déu és dels petits
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Espai de reflexió i silenci

La pregària de la catequesi
Avui us poso una pregària molt sentida i viscuda: la dels catequistes d’una parròquia. 
Avui, la catequesi no té res a veure amb la que la majoria de nosaltres vàrem viure 
quan érem petits. Avui, els nens i nenes de les nostres catequesis ja no aprenen 
coses de memòria. Tot és més dinàmic, més vivencial. Però també tenim reptes que 
no existien abans. Avui, la catequesi ha de ser, en molts casos, “primer anunci”... 
Preguem pels catequistes de les nostres parròquies. Tenen una tasca difícil però 
essencial: sembrar la llavor de la fe...

Introducció a la pregària
El camí de la pregària comença a partir del silenci. Silenciant la ment i el cos i 
deixant que el nostre esperit se’ns manifesti. Fent cada matí, o una estoneta cada 
dia l’exercici de silenci, anirem descobrint un món inabastable i ric. El camí interior 
és un camí personal però no solitari, és un camí de creixement personal viscut amb 
companyia, amb comunitat.

Pregària
Esquena recte... respirar... fixa... atura’t... silencia...

Diu Santa Teresa – “Poned los ojos en vos y miraos interiormente... hallaréis vuestro 
Maestro, que no os faltará… Mirad que dice San Agustín, que le buscaba en muchas 

partes y que le vino a hallar dentro de sí mismo”.

Cant – Tu ets qui ens crida i en silenci venim...
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Col·laboracions

Els temes d’aquest curs 2013-2014, Els signes del Regne de Déu, son uns temes valents 
que ens porten a com hem de viure el compromís per ser uns autèntics cristians i a 
donar exemple de la nostra fe.

El P. Francesc Roma sj, autor del llibre “Els signes del Regne de Déu”, ens posa uns 
exemples i unes prioritats en el tema 6  (pagines 55 a 57), clarificant els dubtes 
que algunes vegades ens ha deixat neguitosos al haver de decidir entre dues o més 
opcions, desmunta pors ancestrals que ens portaven a no veure clar quines eren les 
verdaderes prioritats en certs moments de la nostra vida.

Els temps van canviant i l’Església va adaptant-se a aquests nous temps i nosaltres els 
cristians en acceptar-ho.

El Papa Francesc en la seva homilia del dia 21 de gener passat a la casa de Santa 
Marta, deia “El nostre Déu no és un Déu dels costums, és un Déu de les sorpreses”. 
El Papa ha remarcat que sempre hem d’estar disposats a acollir la “novetat” de 
l’Evangeli i les “sorpreses de Deu”. La llibertat cristiana i l’obediència cristiana, diu el 
Papa Francesc, són docilitat a la Paraula de Déu, són tenir el coratge per esdevenir bots 
nous per al vi nou que rebem constantment. El vi el porta Déu, però ha de ser rebut 
amb aquesta obertura a la novetat.

La temàtica d’aquest curs no es una temàtica mística sinó una temàtica de fe 
més entenedora que ens porta a valorar la perspectiva religiosa que ofereix Jesús, 
confiança en el Regne de Déu, sense pors, oferint l’amor als altres, els pobres i 
marginats.

En el tema 7e d’aquest llibre, l’autor ens diu que ens fixem com al darrer dia del 
judici, se’ns jutjarà de l’amor que hem tingut amb els més desfavorits: “Vaig tenir 
fam i en vàreu donar de menjar ...” En la sentència del judici final (llegiu Mateu 25, 
34-36) no hi una sola al·lusió a temes de la fe o de la religiositat, només  a aspectes  
de la vida solidaria a favor dels més pobres.

He viscut ja molts cursos de Vida Creixent (uns divuit) i el d’aquest any el trobo 
excel·lent, molt clarificador amb la temàtica exposada en cada un dels deu temes del 
curs, gracies a la saviesa del seu autor el Francesc Roma. 

Narcís

Un curs per millorar la nostra fe
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Presentació patrons Simeó i Anna, Candelera 2014
Donem gràcies a Déu per trobar-nos i 
compartir la festa dels nostres patrons,  
aquest any tenim la joia de celebrar la 26ena 
diada de la gent gran. Cada any volem donar 
gracies  per la presencia 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. 
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 consistència 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 i contingut.    
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. 
Vida Creixent vol ser present i útil al l’Església 
i a la societat. A l’Església volem ser-n’hi més 
presents, demanem una pastoral especifica 
per a la gent gran on hi estem representats 
amb els nostres deures i responsabilitats, 
volem ser actius a les diòcesis, parròquies i 
en el voluntariat. Ens ha decebut molt que 
els majors no hem estat tinguts en compte 
en cap dels 9 apartats del qüestionari sobre la 
Família. Els avis no hi formem part? Ajudem 
en la mesura de les nostres possibilitats i 
moltes vegades més i tot. Som part necessària 
de la transmissió de la fe i dels valors familiars 
i col·laborem econòmicament en tota la 
problemàtica actual.       
Tots nosaltres tenim molt present la crisi que 
estem vivint, que va començar l’any 2007. 
Ara sabem com va començar la crisi, el que 
no sabem és la manera de sortir-ne. El papa 
Francesc  en el document Evangeli Gaudium, 
és crític amb el sistema econòmic i el qualifica 
d’injust en la seva arrel perquè hi predomina 
la llei del més fort. El papa recorda que en 
els mercats impera l’especulació financera, 
una corrupció ramificada i una evasió fiscal 
egoista. També hi diu “que hem de dir no 
a una economia d’exclusió i de desigualtat. 
Aquesta economia mata”, raona el papa 
Francesc.    
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 

continua a la pàgina 8...
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Candelera 2014
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cultural de les persones. Ens falten persones 
honestes i generoses, homes i dones que no és 
deixin corrompre ni per l’ambició dels diners 
ni per l’atractiu de l’èxit fàcil.
Vida Creixent també vol ser útil a la societat 
on esta establerta, formem part del Consell de 
la gent Gran de Catalunya i ens fem ressò de 
les seves preocupacions i inquietuds.  
Catalunya te mil anys d’història i durant 
700 anys ha mantingut llengua, cultura, 
institucions, lleis i ha gaudit d’autogovern.  
Avui, una part de ciutadans creuen que 
l’Estat no la comprèn, no la respecta i la 
margina respecte a altres territoris.  I com a 
poble definit i consolidat, els ciutadans tenen 
dret a decidir com es volen governar i en 
quin espai geopolític volen estar.
Però al marge de la lliure decisió que la 
ciutadania prengui al respecte, també es 
convenient que les persones grans aportin 
un projecte d’organització, funcionament 
i estructura de valors principals que la 
converteixin en un país d’excel·lència, just 
i equitatiu per a tots. El manteniment d’un 
Estat del Benestar suficient, sostenible, igual 
per a tothom, que promogui i permeti viure 
amb dignitat. Un país obert i acollidor, 
constructor de pau, vinculat estretament 
a la Unió Europea i a les institucions 
internacionals. 
Nosaltres a Vida Creixent aquest curs estem 
reflexionant el temari del P. Francesc Roma, 
ELS SIGNES DEL REGNE DE DÉU. 
Llegint les Escriptures queda ben clar que 
la proposta no és tan sols la d’una relació 
personal amb Déu. La proposta és el Regne 
de Déu, en la mesura què Ell aconsegueixi 
de regnar entre nosaltres, la vida social serà 
àmbit de fraternitat, de justícia, de pau, de 
dignitat per a tothom. 

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 
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.
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. 
Moltes gràcies. 
Sergi Òliba

...ve de la pàgina 5
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La joia d’envellir
Tanmateix, perquè sigui així, cal assumir l’envelliment com una cosa pròpia de 
l’existència humana, com un do d’Aquell que estima eternament. La vellesa no és 
més que una nova fase en aquesta recerca d’infinit que tot ésser humà inicia quan 
pren consciència de si mateix. És la culminació d’aquell sospir que ens posa a la 
terra, però que està destinat a viure per sempre i amb una vida en perfecta plenitud.

En una trobada amb gent gran hem dit que fer-se gran no és només allargar anys a la 
vida, sinó donar vida als anys, que aquest és el secret de l’eterna joventut que hi ha a 
l’interior de cada persona. I que bé quan la gent gran acull, estima i valora els joves 
ajudant-los a ser el que han de ser des del respecte i l’amor sincer. I que bé, també, si 
són els joves els qui saben extreure del testimoni dels grans el millor d’ells mateixos.

És meravellós que el pas dels anys s’accepti com a sedimentació d’aquella 
personalitat que tant pot aportar al moment que vivim i a les generacions més joves. 
Que bé quan els majors són respectats, escoltats, reconeguts com aquells que ajuden 
a l’equilibri, a la serena saviesa, a l’esperança activa, a una visió d’experimentada 
profunditat, a la previsió i tast d’un Amor més gran.

Els majors no són per ser aparcats, ni per les famílies ni per les institucions. 
La nostra societat necessita molt d’ells i ha de fer l’esforç de reconèixer el 
lloc que els correspon. Tots ens necessitem, tots som útils, fins i tot des de la 
feblesa i la discapacitat. L’amor transmès, l’amor après, l’amor viscut no s’acaba, 
continua. L’amor no passa mai!

Sebastià Taltavull Anglada 
Bisbe auxiliar de Barcelona
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Foto dels participants en la reunió de la Comissió Permanent celebrada a Madrid els dies 22 i 23 de 
gener per tractar dels temes referents a totes les diòcesis d’Espanya.

Foto de tots els participants en la 75ena reunió interdiocesana de Vida Creixent, representants 
de totes les diòcesis de Catalunya, Les Illes i Andorra, per posar en comú les diferents realitats de 

cadascuna i compartir un dia de germanor i joia.
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Cultura
Activitats amb els néts
El bateig del rei Neptú
Anem a bord del Beagle i la tripulació 
està a punt de travessar l’Equador...això 
vol dir que, segons la tradició, tots els 
mariners i viatgers hauran de ser batejats 
i superar unes proves per evitar la ira del 
rei Neptú. Us hi apunteu?
Segon diumenge de cada mes
Horari: de 12.30h a 13.30h
Museu Marítim de Barcelona ( Av. de 
les Drassanes, s/n. T. 933 429 920). 
Activitat per a famílies. Preu: infants, 
4€ - adults, 6,50€

El misteri de les bombolles
Les bombolles de sabó tenen un gran 
atractiu per als infants. Els hi encanta 
fer-ne. Però saben perquè sempre són 
rodones, o perquè tenen diferents colors? 
Porta els petits de casa al laboratori de 
CosmoCaixa i ho aprendran.
Caps de setmana i festius
Horari: a les 17.00 h. CosmoCaixa 
(Isaac Newton, 26. T. 902 22 30 40) 
Activitat per a nens i nenes de més de 5 
anys. Preu per sessió 2€. Places limitades

Exposicions
Le Corbusier. Un atles de paisatges 
moderns
Le Corbusier, figura clau de 
l’arquitectura del s. XX, va ser 
pioner en els estudis de fer cases per 
gent treballadora i va proposar una 
arquitectura més eficient. La mostra 
fa un repàs de l’obra de Le Corbusier, 
artista multidisciplinari: maquetes, 
fotografies, pintures, projectes...
Fins l’11 de maig. Horari: de dilluns a 
diumenge i festius de 10.00h a 20.00h

CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8. T. 93 476 86 00)
Si voleu participar en el cafè-tertúlia, el 
preu és de 4€ per persona.

La vida quotidiana a Catalunya al voltant 
de 1714
Un conjunt de documents, objectes 
i llibres que ens parlen directament 
del moment més crític que va passar 
Barcelona l’any 1714. Està dividit per 
blocs: el cultural, el dia a dia, el militar... 
Molt interessant.
Fins el dia 22 de març
Horari: el normal de la Biblioteca
Biblioteca de Catalunya (Hospital, 56. 
T. 93 470 27 00)

Xerrades
Actualitat cultural i religiosa del mes. 
Moderador: Òscar Bardají
Dia: 17, març
Horari: 19 h
Fundació Joan Maragall. Auditori 
(València, 244, 1)

Menys productes químics a casa, a càrrec 
de Claudi Mans, professor emèrit 
d’Enginyeria Química de la Universitat 
de Barcelona.
Dins de les “Converses de ciència” 
de CosmoCaixa, aquesta xerrada ens 
informarà de la quantitat de productes 
químics que tenim a casa, de la seva 
perillositat o no, de la seva necessitat o 
bé totalment prescindibles.
Dia: Dimecres 9 d’abril
Horari: 17.00h
CosmoCaixa ( Isaac Newton, 26. T. 
93 212 60 50) Places limitades. Sense 
reserva prèvia 



Agenda 2014
Març
Dijous 6: Reunió d’animadors, A les 
5 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a, 
sala d’actes. 
Tema VII – EL REGNE DE DÉU ÉS 
DELS PETITS.

Abril  
Dijous 3: Reunió d’animadors. A les 
5 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a, 
sala d’actes. 
Tema VIII – RETRAT DEL DÉU DE 
JESÚS. 

Maig  
Dijous 8: Reunió d’animadors. A les 
5 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a, 
sala d’actes. 
Tema IX – L’ESGLÉSIA NOMÉS TÉ 
SENTIT SI ÉS SIGNE DEL REGNE 
DE DÉU. 

Dimecres 14, XXVIII Trobada 
interdiocesana de Vida Creixent a 
Montserrat.
A partir del 1 d’abril podran fer-se 
reserves per a la trobada, a secretaria de 5 
a 7 de la tarda.

Juny  
Dijous 5: Reunió d’animadors. A les 
5 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a, 
sala d’actes. 
Tema X – EL REGNE DE DÉU 
TAMBÉ ÉS DE LA TERRA. 

Dissabte 21 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, 
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).

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.

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. 


