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Què hi ha a la base del nostre amor
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Editorial

Amor i desinterès

La revelació bíblica ens mostra tres nivells en la relació amb els altres:     
el primer és tractar els altres com volem que ells ens tractin a nosaltres 
i no voler per a ningú el que hom no vol per a ell; el segon és estimar 
el proïsme com a un mateix; i el tercer és estimar-nos els uns als altres 
tal com Jesucrist ens ha estimat. Tot i que el primer nivell està basat 
principalment en la justícia i constitueix el que hom anomena “la regla 
d’or”, tanmateix també s’hi fa present l’amor, perquè hom busca el bé 
per als altres i per a un mateix. Els altres nivells ens mostren un progrés 
en l’amor: de l’amor a un mateix com a referència a l’amor que Jesucrist 
ens té, amor pur, elevat i del tot interessat, que sempre busca el bé dels 
altres, amor que en cristià anomenem “caritat” (àgape).

L’amor ens porta a empatitzar amb les persones, però també pot ser un 
sentiment ambigu o es pot donar una barreja de sentiments: ¿estimem 
perquè volem el bé dels altres o estimem pel bé que els altres ens 
proporcionen? Hi ha persones al costat de les quals hom es troba a  
gust i és fàcil estimar-les, altres no ens cauen tan bé, el  tracte amb 
elles no ens resulta tan agradable i llavors ens costa més que hi hagi 
una estimació mútua; i humanament és comprensible que així sigui, no 
podem pas negar-ho, perquè som humans, però som convidats en tot 
moment a anar creixent en l’amor, i Jesucrist és el model que hem de 
seguir. Ben segur que ens impressiona veure a l’Evangeli com Ell era 
capaç d’estimar.

Déu estima tothom i «fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre 
justos i injustos» (Mt 5,45), no espera pas a que l’estimin primer, sinó  
que Ell ha pres la iniciativa i ha estat el primer d’estimar-nos (1 Jn 4,19). 
Per això, el nostre model en l’amor és Déu, un Déu que es fa home en 
Jesucrist precisament perquè estima els homes i vol la seva salvació.       
A la pregària eucarística IV del Missal Romà veiem molt ben reflectida 
l’estimació veritable i desinteressada que Déu ens té: «I quan ell (l’home), 
desobeint-vos, perdé la vostra amistat, no l’abandonàreu al domini de la 
mort, sinó que vinguéreu misericordiós a ajudar-nos perquè els qui us 
busquessin us poguessin trobar… I tant vau estimar el món, Pare sant, 
que en complir-se la plenitud del temps ens enviàreu com a salvador el 
vostre Fill unigènit». 
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Espai de reflexió i pregària

Aturar-se, Cicle C. Un tarot evangèlic?

Difícilment l’amor que només busca la pròpia complaença acceptarà els 
sacrificis quan aquests siguin necessaris a causa d’una situació adversa, 
només l’amor desinteressat, que cerca el bé del proïsme, serà capaç de 
fer-ho. Per això, si bé l’amor a causa de la simpatia que sento per l’altre   
o de la satisfacció que em produeix la seva companyia pot ser un primer 
pas, no es pot quedar només en això, cal seguir caminant endavant i 
aprofundint en l’amor i passar del nivell humà a un altre nivell que ens 
acosti més a Déu per arribar a estimar amb un amor pur i desinteressat.

Mn. Joaquim Meseguer García,
rector de Sant Pere i arxipreste de Rubí,
Consiliari de Vida Creixent de la Diòcesi de Terrassa

Quan el poble no és  instruït  o  li 
fan perdre la ruta de la veritat, ell 
acudeix a sistemes que no suposen 
cap esforç personal; amb un bitllet 
n’hi ha prou perquè li prenguin el pèl 
i els calerons. Això passa amb tants 
i tants mitjans endevinaires.
Doncs bé, avui tenim, sobre la taula, 
un tema  de  reflexió  que  alguns  
el creuen un “tarot evangèlic” per 
endevinar la fi del món, com si 
aquest portés la data de caducitat. 
A la sala d’espera: Pare etern, aquí 
tinc uns paisans i unes paisanes un 
xic avorrits d’esperar... Que falta 
molt per a la fi del món? També 
pregunten si ho diran pel telenotícies 
nit... El pare etern, per tota resposta, 
els tira una clau de donar corda, 
dient-los: Deixeu-vos de ximpleries, 
i doneu-li corda al món que us 

vaig regalar. Mentre arriba l’hora 
del “The end”, reconstruïu-lo i feu-lo 
més fraternal. Amb les armes i els 
odis potser no arribareu a la fi per 
respectar el meu projecte.
De fet, Jesús, quan anuncia la fi del 
Temple de Jerusalem, vol mostrar als 
capitostos religiosos i polítics jueus, 
la fi de l’antic pacte amb Israel: ara 
tot serà nou! Les paraules de Jesús 
no són profètiques (anunci del futur); 
són apocalíptiques, és a dir, una lliçó 
de com ens hem de preparar per a la 
història, i aquesta lliçó la fa conèixer 
com si fos ja present.
Això sí, hem de vigilar i ser constants: 
llegint l’evangeli mirant el present! 
Vull dir que l’avui ens fa entendre 
millor les paraules de Jesús escrites 
fa dos mil anys.
Mn. Pere Arribas- diaca
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Espai de reflexió i pregària

Crist Rei i Sacerdot:
Aquest salm ha passat a la nostra professió de fe: el citem quan diem que 
creiem que Jesucrist, després de morir i ressuscitar, “seu a la dreta del 
Pare”. I nosaltres també hi seiem amb ell. No ho creus? Llegeix (Ef 2,6).

Oracle del Senyor al meu senyor: 
«Seu a la meva dreta, 
i espera que faci dels enemics 
l’escambell dels teus peus.» 

Que el Senyor estengui lluny, des de Sió, 
el poder del teu ceptre. 
Impera enmig dels enemics. 

Ets príncep des del dia que vas néixer, 
tens la glòria sagrada des del si de la mare; 
des de l’aurora, com rosada, ell t’ha engendrat. 

El Senyor no es desdiu del que jurà: 
«Ets sacerdot per sempre 
com ho fou Melquisedec.» 

El Senyor és al teu costat: 
abat els reis el dia que s’indigna; 

judica els pobles, els fa presoners, 
abat governants arreu de la terra. 

En plena campanya beus al torrent 
i després aixeques el cap.

Salm 110. Oracle del Senyor al meu Senyor
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Panoràmica

Discerniment (II)

En aquesta Catequesi sobre el discerniment, el Papa Francesc reflexiona 
sobre l’oració:

“L’oració és una ajuda indispensable per al discerniment espiritual,  
perquè ens permet entrar en intimitat amb el Senyor, ser els seus 
amics,   i així poder reconèixer el que a Ell li agrada. Aquesta relació 
íntima o familiar amb Déu també ens ajuda a allunyar les pors i els 
dubtes que poden torbar el nostre cor quan ens disposem a complir la 
seva voluntat.

Sabem que discernir no és fàcil, perquè no som màquines que reben 
instruccions i les duen a terme, sinó persones. I en la vida de les 
persones moltes vegades es presenten alguns tipus d’obstacles, 
sobretot afectius. Ho veiem en el cas del jove ric, que volia seguir a 
Jesús, però tenia el seu cor dividit entre Ell i les riqueses. Al final va 
optar per les riqueses, encara que això el deixés trist. Jesús mai ens 
obliga a seguir-lo, ens deixa lliures. Per això, és necessari ser amics de 
Jesús, estar oberts a la seva gràcia, perquè Ell ens ajudi a superar les 
dificultats i a seguir-lo amb alegria.

Hem de parlar amb Jesús com un amic parla a un altre amic. És una 
gràcia que hem de demanar els uns pels altres: veure Jesús com el 
nostre amic, el nostre amic més gran, el nostre amic fidel, que no fa 
xantatge, sobretot que no ens abandona mai, tampoc quan ens allunyem 
d’Ell. Ell roman a  la porta del cor. “No, jo de tu no en vull saber res”, 
diem nosaltres. Però  Ell es queda aquí a prop, prop del cor perquè Ell 
sempre és fidel”.

Demanem aquesta gràcia: viure una relació d’amistat amb Jesús, com un 
amic parla a l’amic. Comencem amb la pregària: “hola”, la pregària per 
saludar el Senyor amb el cor, la pregària de l’afecte, la pregària propera, 
amb poques paraules però amb gestos i amb bones obres.

M. Dolors Coscojuela
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Cultura

En la primera quincena de octubre, 
me “dejé caer” casi materialmente, 
por este museo...tan cerca, tan 
asequible, con un amplio y cómodo 
horario y... ¿lo conocemos, 
valoramos y frecuentamos?
Tengo que reconocer que fui a 
última hora de la mañana, casi 
rozando la hora de comer (aviso: 
no cierra a mediodía). Tal vez por 
eso, me encontré siendo la única 
visitante. Tiene sus ventajas, pues 
se puede ir al ritmo que se necesite.
Sabeis seguro que, como muchos 
otros museos, tiene un fondo 
permanente y exposiciones temáticas 
temporales. Acababan de cerrar una 
y, en ese momento, preparaban 
algunas salas para la próxima. No 
pude asomarme a ver muchos datos, 
pero por los fragmentos y títulos que 
vi: 500 anys. Camí de la foscor a 
la llum, sospecho que estará dentro 
del año ignaciano.
Hay ascensor y desde la sala 
más alta se contempla una 
amplia panorámica de la plaza 
y de la fachada de la Catedral. 
Encontré datos muy interesantes 
de la construcción de esa fachada 
neogótica, su proceso y detalles 
importantes.
En la misma sala, frente a una hilera 
de sillas, una pantalla ofrece montajes 
temáticos. Yo vi un pequeño montaje 
de imágenes de santa Eulalia.

Me llamó la atención, nada más 
entrar en la sala de abajo, un montaje 
audiovisual sobre una exposición 
sobre Los biblistas de Montserrat, 
que ha estado durante el verano, 
pero indican que se puede ver 
accediendo a la web de Montserrat. 
Lo probaré, parecía interesante.
No digo más. Mejor verlo.
Su horario es de 10 a 20 horas, sin 
interrupción.
El recorrido es cómodo. Repito, hay 
ascensor. Hay unos escalones en 
la entrada, con barandilla. Yo para 
salir, bajé hasta la planta de la 
tienda que sale a la plaza y no 
tiene barreras. Tal vez se pueda 
entrar desde allí. Reconozco que no 
pregunté.
Impresiona verse, en algún 
momento, dentro de la estructura 
de piedra romana y medieval.
Que lo disfrutéis.

María Jesús Ramos

El Museo Diocesano de Barcelona
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Vida Creixent

Testimoni de Vida Creixent 
(Parròquies Cor del Montseny)

El passat divendres 30 de setembre vam celebrar a Campins la primera 
trobada d’aquest curs 2022/23. El temari d’enguany és “Estimar” de Mn. 
Joan Lladó i Vilaseca, i vam comentar el tema 1: “L’afecte; donar valor a 
les persones”.

Compartim una de les reflexions que es van produir dins l’ampli intercanvi 
d’opinions del grup d’aquesta fructífera trobada:

“El afecto es una actitud que fluye desde el fondo del 
espíritu.
Lo siento por aquellos que amo y se nota por las cosas 
que soy capaz de hacer por ellos. Cuando es bien 
recibido, siento un gran placer en mi interior, incluso más 
si el sentimiento es recíproco.
Pero cuando no lo es, puede ser que me sienta 
decepcionado porque no sólo pienso en él sino en mí. ¿Es 
que no valora lo que he hecho por él?
Quizá sea egoísmo, porque debería de dar sin esperar 
nada a cambio.
Pero, ¿qué sucede cuando alguien nos ha hecho algún 
mal?, ¿es posible amarlo?, ¿es fácil poner “la otra 
mejilla”?. Supongo que no, porque lo primero que
sentimos es dolor, decepción y luego rabia o furia. Puede 
que cuando estos sentimientos vayan pasando podamos 
perdonar y quizás olvidar.
Es bueno para nosotros no sentir rencor, soltar todo lo  
malo y dejar que fluya la paz, serenidad y amor. Ese amor  
y perdón que debemos sentir por nosotros mismos. Solo  
así podremos perdonar y amar a los demás”.

Alicia Corfield Benítez



Agenda 2022/2023

TEMARI DEL CURS  
2022-2023 “Estimar”  

Mn. Joan Lladó Vilaseca, 
rector de La Pobla de Lillet

També ens pots 
trucar al telèfon: 
682 835 093

Desembre ‘22

Dijous 1: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema IV. 
Donar-se, acollir, «comunió»

Gener ‘23

Dijous 19: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema V. 
L’egoisme; les reaccions

© Vida Creixent
 C/València 218, 1r 2a Esquerra, Barcelona
 08011 Barcelona - Tel. 93 412 21 20
 info@vidacreixent.org - www.vidacreixent.org
 Secretaria:  
 Tardes, dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00 h

Text de la fotografia de portada:  
Què hi ha a la base del nostre amor

Dipósit legal: B. 8.204-2007
Disseny: Dfinis Design
Maquetació: David Albarracin

Febrer ‘23

Dijous 9: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema 
VI. «Estimar-se a si mateix»: 
autoestima, i realització personal

Dijous 2: Celebració de la 
Candelera: Simeó i Anna patrons 
de Vida Creixent. Basílica de Sant 
Josep Oriol, a les 12 del matí, 
eucaristia presidida per Mons.
Javier Vilanova. Obert a tothom, us 
hi esperem.


