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Editorial

Un nou any per estimar

Una de les coses que constatem a mida que ens anem fent grans és 
com passa de pressa el temps. Sembla que encara no fa quatre dies 
que érem infants i joves, però ens adonem del pas del temps en molts 
fets de la nostra vida i el notem en el nostre cos, que ja no és tan àgil 
com abans. Tanmateix, estarem molt contents si veiem clarament que la 
nostra vida ha estat omplerta de contingut. I en el moment present ens 
adonem que Déu ens ha donat un nou any per estimar i fer el bé, per 
fer present el seu Regne en el nostre món.

Celebrar el començament d’un nou any és un tresor que hem d’agrair 
a Déu, ja que moltes persones conegudes i estimades no han tingut 
la possibilitat de celebrar-ho, encara que ells també han rebut un altre 
regal més gran: la possibilitat d’entrar en l’eternitat, en una vida més 
plena. I quan comencem un nou any sempre acostumem a fer bons 
propòsits i a pensar en nous projectes, dels quals molts, per no dir 
gairebé tots queden abandonats a mitjans de gener; i és que sempre 
estem ben disposats, però el temps i les preocupacions del dia a dia 
se’ns acaben menjant.

No obstant, hi ha un bon propòsit que hauríem de tenir sempre present, 
fent tots els possibles perquè mai no ens marxi ni del pensament ni 
del cor i és el bon propòsit d’estimar. Déu ens dóna un nou any per 
estimar, per manifestar el seu amor al nostre proïsme i perquè el nostre 
amor humà es vagi modelant d’acord amb el seu amor diví. Estimar 
és un propòsit general que no està a cap altre propòsit ni projecte 
concrets, però alhora els engloba tots, il·lumina i dóna sentit a qualsevol 
altre propòsit que fem, i si el tenim a la ment, no fallarem mai. Podem 
abandonar projectes, il·lusions i altres propòsits, però el d’estimar mai 
no el podem oblidar ni abandonar, perquè en ell hi ha el sentit de la 
nostra vida. Desitjo de tot cor que aquest nou any 2023 el pugueu omplir 
d’amor i així aportem tots el nostre gra de sorra per fer present l’amor 
de Déu en l’Església i en la societat. 

Mn. Joaquim Meseguer García, pvre.,
consiliari diocesà de Terrassa de Vida creixent.



3

Espai de reflexió i pregària

Aturar-se, Cicle A. El Nadal dura poc!

Milers de milions d’anys després que les galàxies començaren a solcar 
els espais. Uns quants milions d’anys després que els primers homes 
i dones començaren a dominar la terra. Dos mil anys després que 
Abraham es posés en camí vers un país desconegut. Quinze segles 
després de Moisès i la sortida del poble d’Israel de l’Egipte.

Mil anys desprès del regnat de David. Durant l’Olimpíada noranta-
quatre, a l’any 752 de la fundació de Roma, l’any 42 del regnat de 
l’emperador August, després de tantes i tantes esperances fallides i de 
tants imperis ensorrats, sis segles després de Buda, i cinc de Sòcrates, 
ara fa 2022 anys, per canviar de dalt a baix aquest món, a Betlem, un 
poble qualsevol al cor d’un país ocupat, ha nascut Jesús de Natzaret, 
fill de Maria, des de sempre fill de Déu!

I, què és Nadal? ¿Que no és llumetes, ni àpats extraordinaris, ni regals, ni 
felicitacions, ni trobades de família o d’amics, ni la treva de les armes (tant 
debò!)?

No és això Nadal, en efecte. Encara que a mi m’agrada moltíssim que el 
món associï aquestes manifestacions al Nadal. La llàstima és que duri tan 
poc. No desem el Nadal quan desem les figures del pessebre.

Jesús baixa a viure entre nosaltres: té un lloc, un poble, un carrer, una 
casa. Hauríem d’aprendre a saber ocupar el nostre lloc. On ets, Adam?, 
li preguntà Déu. Adam s’amagà. No era al seu lloc. Refusà l’encontre, 
l’amistat, el diàleg amb el creador.

Sembrem la nostra vida i la dels altres de festes, de llum, de bon humor, 
de somriures, de serveis...

Fem camins d’estels!

Mn. Pere Arribas -diaca
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Espai de reflexió i pregària

Déu hi és al mig:
Jerusalem -i l’Església- no es defensa amb muralles exteriors, sinó amb 
la presencia de Déu al mig d’ella. Teilhard de Chardin observava que els 
animals superiors, els vertebrats, que tenen una columna interior i invisible 
que els aguanta, ja no necessiten una closca exterior, com els invertebrats.

Déu és el nostre castell de refugi, 
un defensor ferm en hores de perill. 

No temem res quan se somou la terra, 
quan les muntanyes trontollen dins els mars, 

quan bramulen i escumegen les aigües abismals 
i al seu embat s’estremeixen les muntanyes. 

Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu, 
la mansió més sagrada de l’Altíssim. 

Déu és al mig d’ella, no pot trontollar. 
Déu la defensa abans que apunti el dia; 

si s’amotinen nacions i trontollen reialmes, 
fa esclatar el seu tro, i la terra es desfà. 

El Senyor de l’univers és amb nosaltres, 
la nostra muralla és el Déu de Jacob.  

Veniu, mireu les gestes del Senyor, 
les meravelles que fa sobre la terra. 

A tot arreu ha fet cessar els combats, 
ha trencat els arcs i trossejat les llances, 
ha tirat al foc els escuts. 

«Desistiu, reconeixeu que jo sóc Déu; 
domino els pobles, domino el món.»

El Senyor de l’univers és amb nosaltres, 
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Salm 46. Déu és el nostre Castell de refugi
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Panoràmica

Discerniment (III)

En aquesta catequesi el Papa ens parla del coneixement d’un mateix.

Per discernir és important, a més a més de resar, que ens coneguem 
a nosaltres mateixos. Conèixer-se a si mateix, la nostra personalitat i 
els nostres desitjos més profunds, pot resultar fatigós. Sovint no sabem 
discernir perquè no ens coneixem suficientment i així no sabem què volem 
realment. Però encara que costi, el fet de detenir-nos i aprofundir en el 
que fem, sentim i pensem, ens ajuda a adonar-nos de tot allò que ens 
condiciona i que limita la nostra llibertat per a donar la vida per Crist i ser 
així veritablement feliços.

Un instrument molt valuós per a conèixer-se a si mateix és fer cada dia 
l’examen de consciència. Veure el què ha passat pel meu cor aquest dia. 
Què m’ha fet reaccionar? Què m’ha entristit? Què m’ha alegrat? 

Aquest bon costum consisteix a rellegir amb calma tot el que vivim durant la 
jornada, reconeixent el què ens sedueix i enganya, i distingint-ho d’allò que 
és realment important i bo per a nosaltres. Aquest pacient treball interior 
ens ajuda a integrar totes les dimensions de la nostra vida i a viure amb 
autenticitat en la presència de Déu.

Conèixer-se a un mateix no és difícil, però és fatigós: implica un pacient 
treball d’excavació interior per conèixer els nostres sentiments més 
profunds i els pensaments que tant ens condicionen. 

La pregària i el coneixement d’un mateix ens ajuden a créixer en la llibertat. 
Són elements bàsics de l’existència cristiana, elements preciosos per 
trobar el nostre lloc en la vida.

M Dolors Coscojuela
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Cultura

En la segunda quincena de 
noviembre de cada año, se celebra 
esta Mostra. Está organizada por la 
Direcció General d’Afers Religiosos 
de la Generalitat de Catalunya.
Como hace varios años hablé 
ampliamente de la Mostra, sus 
origenes y evolución, hoy me ceñiré 
a reseñar dos de las películas que 
he visto. Y un libro.

La candidata perfecta, 2019, de la 
directora Haifaa Al-Mansour. 
Es la historia de una joven médico 

en un centro de urgencias de una 
pequeña ciudad de Arabia Saudita, 
que ha de ganarse día a día el 
respeto de sus compañeros y la 
aceptación de los pacientes. 
El camino de tierra que lleva a 
las urgencias está en pésimas 
condiciones y afecta a la seguridad 
y rapidez de las ambulancias. El 
ayuntamiento da largas y ella, 
indignada, decide presentarse 
a las elecciones municipales. Su 
programa: arreglar el acceso al 
centro de salud. El clima que se 
crea lleva al Ayuntamiento a arreglar 
el camino rápidamente. 
Y aunque no gane las elecciones, 
ella gana. Película espléndida.

Llegaron de noche, 2021 y dirigida 
por Imanol Uribe.
En la madrugada del 16 de noviembre 
de 1989, Ignacio Ellacuría y cinco 
jesuitas más fueron asesinados en 
la Universidad Centroamericana. 

19 Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
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Cultura

El gobierno, en plena guerra civil, 
culpó a la guerrilla. 
Pero Lucía, empleada de la limpieza, 
ha visto el asesinato y ha reconocido 
a soldados del ejército. Lo denuncia 
repetidamente, pero el gobierno la 
desmiente y el FBI norteamericano 
la traslada a Miami engañada y 
la tortura con la connivencia del 
gobierno de El Salvador.
La película, centrada en su figura, 
es la lucha de una mujer sencilla y 
veraz que se arriesga por la justicia 
y por mantener la verdad pese a 
todo. Película extraordinaria.

Y el libro: Jorge Galán, poeta y 
escritor de San Salvador, publicó 
en 2015 la novela Noviembre, en 
la editorial Planeta. El libro investiga 
los acontecimientos que sacudieron 
a El Salvador en 1989. Es una 
conmovedora reconstrucción del 
asesinato de los jesuitas de la UCA.
Buena parte de la obra se 
construye sobre una seria de largas 
entrevista a José María Tojeira, 
entonces provincial de los jesuitas 
en Centroamérica, al teólogo Jon 
Sobrino y al expresidente del 
país, Alfredo Cristiani, que tiempo 
después reconoció la participación 
de los militares salvadoreños. 
También está el testimonio de otras 
personas que prefieren guardar el 
anonimato. El mismo autor, Jorge 
Galán, hubo de exiliarse.

En todo ello resalta el testimonio 
insistente de Lucía Cerna y el 
empeño incansable del provincial, 
José María Tojeiro, que en el relato 
se convierte en el personaje central, 
como Lucía lo es en la película.
Tengo noticia de otra edición, 
Tusquets en 2016.

Vale la pena recordar. Conservar 
la memoria de las personas que 
importan.

María Jesús Ramos
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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

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
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Març

Dijous 2: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema VII. 
Estimar a la Biblia

Abril

Dijous 6: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema 
VIII. Estimar una persona o unes 
persones d’una manera habitual: 
relació de bons companys, amistat, 
relació de parella, pares-fills...


