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Editorial

Estimar, una necessitat sempre actual

Aquest any el temari toca endins i interpel·la. La necessitat d’estimar és 
molt actual. Però no es tracta d’estimar de qualsevol manera. Com ens 
diu l’autor d’aquest temari, hi ha formes d’estimar que, no només no són 
cristianes, sinó que tenen poc a veure amb la nostra condició humana. Tots 
ho sabem: els amors possessius, interessats, condicionats, opressors. 
L’evangelista Joan ho diu clarament: “qui estima coneix Déu perquè Déu 
és amor” però, com estima Déu? Déu estima sense diferències, sense 
condicions, sense interès. 

Una dada important per saber com Déu estima és la paràbola del Fill 
Pròdig. Alguns prefereixen dir-li Paràbola del Pare que perdona. I és que 
el tret més característic d’aquest Pare –que és Déu mateix– és l’amor i 
el perdó. Podríem dir que aquesta és la seva “justícia”. Davant l’actitud 
del germà gran –que reclama una justícia més humana–, el Pare va amb 
l’amor per davant. El fill gran no és capaç d’entrar-hi. Té el cor endurit...

El germà Roger, fundador de la comunitat de Taizé, deia: “Déu només pot 
estimar”. Una bona dada.

Xavier Moretó, Consiliari de Vida Creixent de Barcelona

Murillo, El retorn del fill 
pròdig, Washington D. C., 
National Gallery of Art.
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Espai de reflexió i pregària

Aturar-se, Cicle A. L’autonomia és a prop

El diumenge, a la nit, quan la gent surt 
del cinema o de qualsevol divertiment, 
la majoria fa una cara llarga o de 
circumstància, pensant que l’endemà 
és dilluns. El telenotícies presenta tota 
mena de crisis i de malastrugances. 
La premsa diària, tot són problemes 
socials. (Ara recordo que va sortir 
un setmanari només amb bones 
notícies; va durar molt poc). I què 
me’n dieu de les revistes dels VIPS? 
Tots ensenyen les dents, com si 
fessin propaganda dentífrica, oi? I 
dissabte, vaig veure al mercat una 
dona carregada de treball, de lluita, i 
de mitjana edat, amb dos carrets i un 
manat de farigola, i... -quin miracle!- 
amb un somriure als llavis!

Tothom vol la llibertat; i què és la 
llibertat? S’ha confós la llibertat amb 
les “llibertats”. Tot és permès, tot 
“realitza”. Els senyals de la vertadera 

llibertat són que els cecs hi vegin, 
que els invàlids caminin, que els 
leprosos quedin nets, que els sords 
hi sentin, que els morts ressuscitin, i 
que els marginats trobin el real camí 
de l’autèntica llibertat.

Preparar el Nadal voldrà dir que 
les nostres obres, la nostra història 
de cada dia, no impedeixin que es 
realitzi aquesta profecia proclamada 
per l’únic Salvador-Messies fa ja 
dos mil anys. Aquest és l’autèntic 
humanisme, saber traduir la profecia 
dels “cecs”, dels invàlids... els 
muntatges de l’humanisme actual 
estafen l’home per a treure el seu 
profit. Els “sords” i “marginats” ja 
no es fien de ningú, ni dels ateus ni 
dels cristians. I diuen: el MESSIES 
encara no ha vingut! 

Mn. Pere Arribas- diaca

Salm 132. Senyor, recorda’t de David

El zel de David: David havia promès que no entraria al seu palau fins haver 
edificat una casa a Déu. Déu li va dir que el Temple no l’edificaria ell, 
que havia fet massa guerres, sinó el seu fill Salomó, el Rei Pacífic. Però 
els propòsits generosos plauen a Déu àdhuc quan no els accepta: el va 
recompensar amb la promesa del llinatge messiànic.

Senyor, recorda’t de David 
i de tot el seu zel, 
quan va fer aquest jurament al Senyor, 
prometent al Poderós de Jacob: 
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Espai de reflexió i pregària

«No entraré sota el sostre de casa, 
no aniré al meu llit per descansar, 
no deixaré que s’adormin els meus ulls, 
que la son m’acluqui les parpelles, 
fins que hauré trobat un lloc per al Senyor, 
un casal per al Poderós de Jacob!» 
Hem sabut que l’arca era a Efrata; 
l’hem trobada a la plana de Jàar. 
Entrem, doncs, a casa seva, 
venerem l’escambell dels seus peus. 
Alça’t, Senyor, i vine on has de quedar-te, 
amb l’arca del teu poder. 
Que els teus sacerdots es vesteixin de festa 
i esclatin els fidels en crits d’alegria. 
Per amor de David, el teu servent, 
no refusis d’acollir el teu Ungit. 
El Senyor va jurar a David; 
va jurar en ferm, no se’n desdirà: 
«En el teu tron hi posaré un descendent. 
Si els teus fills guarden la meva aliança, 
el pacte que jo els proposo, 
continuaran també els seus fills 
ocupant per sempre el teu tron.» 
El Senyor ha escollit Sió, 
l’ha volguda per fer-hi estada: 
«És aquí on vull quedar-me per sempre, 
m’agrada, hi vull residir. 
La beneiré i estarà ben proveïda, 
els seus pobres menjaran fins a saciar-se. 
Vestiré de triomf els seus sacerdots, 
i els seus fidels esclataran en crits d’alegria. 
Aquí faré germinar el poder de David, 
per al meu Ungit tindré una llàntia encesa. 
Vestiré d’oprobi els seus enemics, 
però al front d’ell brillarà la diadema.»
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XXXIX Assemblea de Vida Creixent

Parròquia de Sant Ignasi

Ens vàrem reunir unes 50 persones. La Dolors 
Coscojuela, Coordinadora del moviment 
a Barcelona, va presentar la celebració. 
Seguidament l’Àngels Fàbregues va llegir 
l’Acta de l’Assemblea i la memòria del curs 
passat i les vàrem donar per aprovades. 
En Pere Arribas, el nostre diaca, ens va 
presentar l’estat de comptes del nostre 
moviment diocesà. Les despeses dels 
lloguers del despatx del carrer de València 
i el de l’auditori Joan Maragall per a les 
reunions mensuals d’animadors de la diòcesi de Barcelona. Les despeses 
d’impremta: enquadernació i distribució del Temari del curs (Català i 
Castellà), impressió, enquadernació i distribució del Ressò de cada mes. 
Despeses de manteniment del maquinari de l’oficina i dels serveis de 
neteja, electricitat i telèfon.
La xerrada va anar a càrrec de Mossèn Joan Lladó, rector de La Pobla de 
Lillet i autor del temari “ESTIMAR”, que és el títol d’enguany. Es va esplaiar 
eixamplant el significat de les paraules que encapçalen els 10 capítols del 
temari ESTIMAR: Afecte - Benevolència - la Base del nostre Amor -Donar-se, 
Acollir, Comunió - l’Egoisme i reaccions - Autoestima i realització personal – 
Estimar, a la Bíblia - Estimar i amistat - Estimar Déu i deixar-se estimar per 
Déu - Estimar Déu i els altres i deixar- se estimar per Déu plenament.
En acabar l’Eucaristia va ser Concelebrada pel nostre consiliari Mn 
Xavier Moretó i Mn Joan Lladó i ajudats en els cants pel nostre diaca 

Mn. Pere Arribas.
Abans d’acomiadar-nos, l’Àngels 
Fàbregues, ens va comunicar que 
l’endemà era el seu aniversari i 
compartia amb nosaltres la seva 
joia convidant-nos amb bombons 
de xocolata.

Maria Gràcia Ponsa, Sant Josep 
Oriol, 22 octubre 2022
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Cultura

La Creueta del Coll, es un parque 
público en el barrio de El Coll, del 
distrito de Gracia, de Barcelona. Está 
situado en una colina, en el paseo de 
la Mare de Deu del Coll, 77.
Ocupa el espacio de la antigua 
cantera (pedrera) del Coll, en una 
de las colinas de la parte alta 
de Barcelona. Funcionó como 
pedrera durante muchos años y 
contribuyó a la construcción de 
las numerosas viviendas que 
acogieron a la emigración interna 
de los años 60 y ayudó a erradicar 
el chabolismo.
Ahora es un parque resguardado 
con un gran estanque, que en 
verano se convierte en piscina, una 
enorme plaza, numerosos caminos 
entre la vegetación y arte. Parque 
que se ha convertido en uno de los 
lugares de encuentro y ocio más 
importantes para los vecinos del 
barrio.
Y doy fe de ello personalmente. 
Escribo esto unas horas después 
de participar en una Visita Cultural, 
de unas tres horas llenas de sol 
y sombra otoñal, aire limpio y... 
numerosos grupos familiares que 
paseaban, jugaban y disfrutaban 
a pleno pulmón ( sobre todo las 
criaturas). Era, verdaderamente, un 
parque vivo.
Hemos visto acacias, pinos y una 
enorme variedad de arbustos 

mediterráneos, y palmeras. Hemos 
paseado a lo largo del estanque, 
nos hemos adentrado en caminos y 
senderos. Hemos gozado de la vista 
de la ciudad, mientras subíamos 
a los distintos niveles de paseo. 
Hemos descubierto zonas de 
juego...
Nos ha recibido el arte; nada más 
entrar: el Tótem, un altísimo y 
esbelto monolito de Kelly. Y mucho 
más adentro, al final de la piscina 
entre las paredes de la antigua 
pedrera, la joya del parque: el Elogio 
del agua, de Eduardo Chillida. Una 
escultura colosal, de hormigón, de 
54 toneladas, suspendida en el 
aire por cuatro enormes cables y 
sobre una lámina de agua en la 
que se refleja. La forma abraza 
el aire y parece querer envolver 
y cerrar este aire entre la figura y 
su imagen. El conjunto contribuye 

La Creueta del Coll
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Agenda 2023

Gener

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

Febrer

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.

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

Març

Dijous 2: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema VII. 
Estimar a la Biblia
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a dar a esta enorme estructura 
una asombrosa ligereza. Junto a 
ella recordamos la fábula griega 
de Narciso que, enamorado de 
su reflejo en el agua, terminó 
convirtiéndose en la flor que 
lleva su nombre.
Paseamos, después, por las 
zonas de picnic, vislumbramos 
en lo alto la Creueta blanca 
que le da nombre, vimos en 
lo más alto las barandillas que 
marcan el camino... para los 
más audaces. Descubrimos 
pequeñas curiosidades entre 
las plantas; nos sorprendimos 
ante la construcción para refugio 
de insectos, sobre todo abejas; 
nos alegramos al reconocer las 
hojas de acanto, tan caras al 
arte griego...
Acabo con algunas informaciones: 
el parque se inauguró en 1976 
y, a pesar de las polémicas, 
predominó la decisión de tener 
un parque en lugar de bloques 
de pisos.
Sabia decisión que hoy 
aplaudimos y disfrutamos. Os 
animo a gozarla.

María Jesús Ramos
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