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Amb la mirada d’amor de Jesús

Miro de reüll l’any 2020 que acabem d’acomiadar.
Crec que no seré agosarat si dic que tots el volíem
deixar enrere com més aviat millor, perquè ens ha
generat molta tristesa i un regust amarg que tardarà a esvair-se.
Ha estat un any marcat per molts fets i circumstàncies, però sobretot el recordarem per la pandèmia que ens ha fet perdre l’alè i que serà difícil
d’oblidar. Ha estat un any de molta confusió, preguntes sense resposta i, el més dolorós, ha estat
un any de moltes pèrdues, materials i humanes.
Ens hem adonat dels límits que tenim, però també
de la nostra solidaritat i capacitat de treballar pel
bé comú. Sens dubte, Déu ens hi ha ajudat. Enmig
d’aquest dolor i incertesa, és un regal contemplar
l’esdeveniment del Verb fet home. Déu va plantar
la seva tenda entre nosaltres (cf. Ex 33,7-11).
Quin regal descobrir que tots podem ser fills i filles de Déu! Som fills de Déu en el segle XXI i som ca-

paços de transformar la societat al nostre voltant.
Només ens cal una mirada plena d’amor envers
tothom, sense fer distinció de raça, sexe o religió.
Cal que siguem capaços de prendre la iniciativa,
de donar el primer pas per estimar, com ho va fer
Jesús. Tenim la possibilitat de ser protagonistes
d’un canvi real i no sempre ens en recordem.
El camí diocesà iniciat l’any 2018 ens està fent viure una experiència singular: la nostra mirada s’està
ampliant més enllà de la nostra parròquia, comunitat, moviment, realitat eclesial… Dia rere dia, caminem com la gran família de l’Església diocesana,
estem creixent en fraternitat, descobrim la joventut sent joves amb els joves, de cor i d’esperit, i ara
aturem el pas per fer costat als nostres germans
més fràgils. Jesús va tenir una predilecció especial
per ells, fent-se u amb ells ja des del pessebre.
Al començament del nostre Pla Pastoral sentíem
la necessitat de fer un esforç creatiu amb una ac-

ACT UA L I TAT

El papa Francesc convoca
un any especial dedicat a la família
El Sant Pare convoca l’any especial dedicat a la família, que s’inaugurarà el 19 de març de 2021, cinquè
aniversari de la publicació de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia. Precisament, a partir de la celebració d’aquest aniversari, el Sant Pare oferirà a
l’Església l’oportunitat de reflexionar i aprofundir en
el contingut d’aquest document, fruit d’un intens

camí sinodal, que encara continua en l’àmbit pastoral. La iniciativa, que porta el nom d’any «Família Amoris Laetitia» i que estarà marcada per propostes i instruments pastorals que es posaran a
la disposició de les realitats eclesials i de les famílies, conclourà amb la celebració de la X Trobada
Mundial de les Famílies a Roma, el juny de 2022.

titud humil d’escoltar i de servir, atents a les realitats i possibilitats… Davant de la pandèmia, hem
pogut constatar més que mai el sentit de la nostra missió. Seguim sent col·laboradors de Déu i volem, junts, fer aquesta «opció pels pobres, de ser
l’Església dels pobres, de ser parròquies, comunitats i grups al costat dels més necessitats, de treballar per la justícia, de denunciar, quan calgui, les
injustícies, d’acollir els immigrants i els refugiats…»
(Pla Pastoral Sortim!, 2).
Sortim, continuem sortint durant aquest 2021, mirem al nostre voltant, amb la mirada que tindria
Jesús. Descobrim les pobreses que ens envolten,
la bellesa dels nostres joves i la força de la fraternitat que revitalitza les nostres comunitats i ciutats.
Benvolguts germans i germanes, desitjo que
aquest nou any fem créixer entre tots la nostra experiència de fe, deixant-nos acompanyar per Déu.

Pàg. 
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2.000 anys
de lideratge

Embolcallats, encara,
pel misteri de Nadal

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO
El professor Javier Fernández Aguado,
director de la Càtedra de Management
Fundació la Caixa a IE Business School, considera que l’Església és un exemple de lideratge. «L’Església catòlica
s’ha adaptat a les diferents realitats en
nombrosíssimes ocasions, durant més
de vint segles. Habitualment, s’ha mantingut fidel al seu propòsit nuclear: manifestar el camí cap al cel», afirma l’autor
del llibre 2.000 años liderando equipos
(Ed. Kolima), que assegura que l’Església
és un model per a la gestió i la direcció
d’empreses.
Per què l’Església és un exemple de
gestió?
Al llarg dels seus 2.000 anys, membres
d’institucions sorgides de l’Església han
aplicat sistemes de gestió —interim management, coaching, disseny d’ocupacions, mapes de valor, feedback 360o…,
que amb aquests o altres noms són aplicats en organitzacions contemporànies,
públiques o privades, mercantils o financeres. L’Església s’ha reinventat en les
crisis. La seva resiliència prové de la
sang dels seus màrtirs.
I, sense adonar-se’n, els papes també
ho han fet?
Sí. N’esmento bastants, dels 266 entronitzats. N’analitzo 16 en profunditat. Responsables de milions de persones, molts
d’ells han sabut generar aquesta aura
de prestigi que indueix a què els altres
es comprometin. De Gregori I a Sixt V o
Celestí V, passant per Joan Pau II o Benet XVI…, en podem aprendre molt.
El seu llibre, com ens pot ajudar a millorar les nostres actituds?
A causa del soroll mediàtic provocat per
uns quants esgarriats, molts ignoren la
grandesa generada per l’Església. A l’Edat Mitjana, sense anar més lluny, va ser
el Sillicon Valley de la ciència i la cultura.
Redescobrir les grandeses de Déu a través dels homes, inclosos els estils de govern, contribueix a enaltir els designis
de Déu per al nostre món. No en va, som
—com deia sant Agustí— nens jugant a
la vora d’un oceà, l’eternitat.
Òscar Bardají i Martín

Amb la celebració de la festa de l’Epifania del Senyor, el dia de Reis, el
temps de Nadal es va acabant. Després de la celebració d’avui, el Baptisme del Senyor, tornarem al temps
litúrgic de durant l’any. Fa ben poc,
en una església, com en tantes d’altres, les misses del Gall i les del Pollet
foren d’aforament restringit i calia
recollir prèviament una invitació per
assegurar que no se superava la capacitat autoritzada. En la invitació de
les dues misses del pollet que se celebraven en aquella església, es podia llegir: «Els qui ho desitgeu, podeu
portar el Nen Jesús del vostre pessebre per beneir-lo durant la celebració». Molts infants seguiren la recomanació i, en el moment precís,
convidats pel celebrant, alçaren el
seu Nen Jesús, que fou beneit amb
l’aspersió de l’aigua. Bona significació:
Jesús era a les mans i als cors d’aquells
infants. Jesús era en el món, en l’Infant
del pessebre, per ensenyar-nos la
joia de servir i estimar els altres. «Déu
ha manifestat la seva gràcia, que és
font de salvació per a tothom» (Tt 2,11).
El temps litúrgic de durant l’any ens
farà viure, acompanyant Jesús, els
diversos moments de la seva vida. Ell
també ens acompanyarà a nosaltres

H EC H OS D E V I DA

ENRIC PUIG JOFRA, SJ

Secretari general de la FECC

en el nostre dia a dia, si sabem descobrir la seva presència bategant
ben viva en els fets, les situacions i
les persones. Contemplar la seva vida ens apropa a Ell, vivent a prop nostre, i reforça aquesta proximitat i afavoreix el trobament quan el diàleg
esdevé realitat, quan les nostres actuacions i respostes testimonien els
seus ensenyaments. «Tot allò que feu,
sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho en
nom de Jesús, el Senyor, donant gràcies per mitjà d’ell a Déu Pare» (Col
3,17).
Malgrat la pandèmia i el seu acarnissament, no hem de perdre el significat profund del misteri que embolcalla la celebració del Nadal, el
misteri de l’amor de Déu a la humanitat. Déu ens estima i ens ho recorda
cada any. «Als ulls de tots els pobles /
el Senyor ha estès el seu sant braç, / i
d’un cap a l’altre de la terra tothom
veurà / la salvació del nostre Déu»
(Is 52,10).
Els nens i les nenes enlairaren Jesús
Infant, que s’ha fet un de nosaltres.
Tots hem de ser-ne testimonis, especialment els adults, per ajudar aquests
infants a créixer i a fer-se grans en
edat i en saviesa; coneixent, estimant
i seguint Jesús cada dia més.

MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA

«Anne ha sido la gracia
de Dios»
En las memorias del general
De Gaulle hay una foto que lo
dice todo. Es del general francés, fundador y presidente de
la República de Francia, sentado y teniendo sobre sus rodillas a su hija Anne, de 5 años. La
niña nació con el síndrome de
Down. Ambos, padre e hija, se
miran cara a cara… Era un poema. Anne murió a los 20 años.
De Gaulle había manifestado
a un capellán del ejército, amigo
suyo, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que Anne era su alegría y su fuerza. «Ha sido la gracia
de Dios en mi vida. Sin Anne quizá
no habría hecho todo lo que hice.»
«A los niños con discapacidades mentales irreversibles se les

solía enviar a asilos u hospitales», escribe el biógrafo Jackson.
De Gaulle y su esposa Yvonne decidieron quedarse con la niña en
casa […]. La decisión se anclaba
en una profunda fe católica».
El biógrafo añade: «Nunca se
separaron de ella. Vivieron fuera de París. Fueron celosos de su
intimidad. Anne apuntaló el muro que separaba la vida privada de la vida pública de De Gaulle. De Gaulle estableció con ella
una relación única, una conexión mágica: era tan cercano y
tierno con su hija que su presencia no la paralizaba. Para
Anne, su padre era la única persona cuya presencia lo era todo.»

Lectures
de la missa
diària
i santoral
Comença el temps de durant
l’any
11. 쮿 Dilluns (lit. hores: 1a setm.)
[He 1,1-6 / Sl 96 / Mc 1,14-20]. Sant
Higini, papa (grec, 138-142) i mr.;
sant Salvi, bisbe i mr.; santa Hortènsia, vg.; beats Gonçal d’Amarante i Bernat Scammacca,
prev. Dominicans; beata Anna
M. Janer, fund. de les Germanes
de la Sagrada Família d’Urgell.
12. 쮿 Dimarts [He 2,5-12 / Sl 8 / Mc
1,21-28]. Sant Arcadi, mr.; sant Alfred, monjo, patró de l’amistat;
sant Nazari, monjo; santa Tatiana, mr.; sant Martí de Lleó, prev.;
sant Victorià, bisbe; sant Antoni-Maria Pucci, prev. servita;
santa Cesarina, vg.; sant Bernat de Corleone, rel. caputxí;
beat Pere-Francesc Jamet, prev.
13. 쮿 Dimecres [He 2,14-18 / Sl 104 /
Mc 1,29-39]. Sant Hilari (†367),
bisbe de Poitiers i dr. de l’Església. Sant Gumersind, mr.; santa
Verònica de Benasco, vg.
14. 쮿 Dijous [He 3,7-14 / Sl 94 / Mc
1,40.45]. Sant Joan de Ribera,
bisbe de València; sant Fèlix de
Nola, prev.; sant Malaquies, profeta (s. V aC); santa Macrina;
beat Pere Donders, prev. redemptorista.
15. 쮿 Divendres [He 4,1-5.11 / Sl 77 /
Mc 2,1-12]. Sant Pau, ermità a Tebes (Egipte, s. IV); sants Maur
(Maure o Mauri) i Plàcid, abats,
deixebles de sant Benet (s. VI);
sants Habacuc (s. VII aC) i Miquees (s. VIII aC), profetes; sant
Efisi, mr.; santa Secundina, vg. i
mr.; sant Francesc Fernàndez
Capillas, prev. dominicà i mr.;
beat Jaume de Villa, rel. servita.
16. 쮿 Dissabte [He 4,12-16 / Sl 18 /
Mc 2,13-17]. Sant Marcel I, papa
(romà, 308-309) i mr.; sant Fulgenci d’Ècija (†630), bisbe; santa
Priscil·la (s. I), matrona romana;
sant Berard, prev. franciscà i mr.
17. 쮿 † Diumenge vinent, II de
durant l’any (lit. hores: 2a
setm.) [1Sa 3,3b-10.19 / Sl 39 / 1Co
6,13c-15a.17-20 / Jn 1,35-42]. Sant
Antoni el Gran (†356), abat,
d’Egipte, patró dels qui tracten amb bestiar, i també de Menorca. Santa Leonil·la, mr.; santa
Rosalina de Vilanova, vg. cartoixana.
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(Avui també es poden llegir les lectures: Is 55,111 / Sl: Is 12 / 1Jn 5,1-9)

(Hoy también se pueden leer las lecturas: Is
55,1-11 / Sl: Is 12 / 1Jn 5,1-9)

Lectura del llibre d’Isaïes (Is 42, 1-4.6-7)

Lectura del libro de Isaías (Is 42,1-4.6-7)

Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent,
de qui he pres possessió, el meu estimat, en
qui s’ha complagut la meva ànima. He posat
en ell el meu Esperit perquè porti el dret a les
nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir
pels carrers; no trenca la canya que s’esberla,
no apaga la flama del ble que vacil·la; porta el
dret amb fermesa, sense defallir, sense vacillar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que
les illes esperin les seves decisions.
Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et
prenc per la mà, t’he configurat i et destino a
ser aliança del poble, llum de les nacions, per
tornar la vista als ulls que han quedat cecs,
per treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca».

Esto dice el Señor:
«Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por
las calles. La caña cascada no la quebrará,
la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se
quebrará, hasta implantar la justicia en el
país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor,
te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo
y luz de las naciones, para que abras los ojos
de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas».

Salm responsorial (28)

Salmo responsorial (28)

R. Que el Senyor beneeixi el seu poble amb el
do de la pau.

R. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Doneu al Senyor fills de Déu, / doneu al Senyor
glòria i honor, / honoreu el Senyor, honoreu el
seu nom, / adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. R.
La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües, /
ve el Senyor sobre les aigües torrencials. / La
veu del Senyor és potent, / la veu del Senyor
és majestuosa. R.
El Déu majestuós fa esclatar la tempesta / i
al seu palau tot canta: Glòria! / El Senyor té el
soli en les aigües diluvials, / i seu el Senyor, rei
per sempre. R.

Hijos de Dios, aclamad al Señor, / aclamad la
gloria del nombre del Señor, / postraos ante
el Señor en el atrio sagrado. R.
La voz del Señor sobre las aguas, / el Señor
sobre las aguas torrenciales. / La voz del Señor es potente, / la voz del Señor es magnífica. R.
El Dios de la gloria ha tronado. / En su templo,
un grito unánime: «¡Gloria!». / El Señor se sienta
sobre las aguas del diluvio, / el Señor se sienta como rey eterno. R.

Lectura dels Fets dels Apòstols
(Ac 10,34-38)

Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles (Hch 10,34-38)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué:
«Ara veig de veritat que Déu no fa diferències
a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu
en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.
Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per
Galilea, després que Joan havia predicat a la
gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de
Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar
ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder, com
passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a
tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell».

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda verdad que Dios
no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
de la nación que sea. Envió su palabra a
los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de
todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda
Judea, comenzando por Galilea, después del
bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien
y curando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él».

Lectura de l’Evangeli segons
sant Marc (Mc 1,7-11)
En aquell temps, Joan predicava així: «Després
de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no soc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit
Sant». Per aquells dies Jesús vingué des de Natzaret de Galilea, i Joan el batejà en el Jordà. A l’instant, quan sortia de l’aigua, veié que el cel s’esquinçava i que l’Esperit, com un colom, baixava
cap a ell, i es va sentir una veu des del cel: «Ets el
meu Fill, el meu estimat, en tu m’he complagut».

Pàg. 

Lectura del santo Evangelio según
san Marcos (Mc 1,7-11)
En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás
de mí viene el que es más fuerte que yo y no
merezco agacharme para desatarle la correa
de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua,
pero él os bautizará con Espíritu Santo». Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde
Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en
el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse
los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como
una paloma. Se oyó una voz desde los cielos:
«Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco».

«Ets el meu Fill,
el meu estimat, en tu
m’he complagut»

Baptisme de Jesús, mosaic de Marko Rupnik sj, Santuari
Nacional de Sant Joan Pau II, Washington DC (EUA)

JORDI LATORRE, SDB

Director de l’ISCR Don Bosco
La festa del Baptisme del Senyor tanca les celebracions del cicle de Nadal. En tot just dues setmanes,
es concentren algunes de les festes més importants
de l’any cristià. El Nadal ens ha ajudat a reconèixer en
l’Infant de Betlem el Messies esperat d’Israel. A la festa de la Sagrada Família contemplàvem Jesús, Maria i Josep com a model de tota família cristiana. En
la solemnitat de Santa Maria hem celebrat la maternitat de Maria, que ha infantat el qui és l’autèntica pau del món: Jesús. I en l’Epifania, reconeixíem
Jesús com a llum de tots els pobles i el seu Evangeli
com a Bona Nova per a tots els homes i dones de bona voluntat del nostre món.
Avui, sant Joan Baptista ens assenyala Jesús com
aquell que bateja amb l’Esperit Sant. Ja havíem escoltat durant els diumenges d’Advent com el Baptista
preparava les persones a acollir la vinguda del Messies, amb la conversió de la vida i del cor. Ara, Jesús
es disposa a començar la seva vida pública i el Baptista ens condueix cap a ell.
Jesús es posa a la fila dels pecadors, ell que no ha
conegut el pecat, per compartir la nostra condició
pecadora. I és en el seu baptisme quan es revela la
paraula de Déu Pare per donar-nos a conèixer qui
és aquell home: és el Fill estimat del Pare. I és a ell a
qui hem d’escoltar.
A partir de llavors, Jesús es converteix en el profeta
del Regne de Déu, amb paraules i amb obres. Anuncia
la presència del Regne, ja entre nosaltres, i ho fa visible
mitjançant els gestos de misericòrdia cap als malalts,
els pobres i els pecadors. El seu Evangeli és l’autèntica Paraula que Déu dirigeix a tots els homes i dones
de bona voluntat en el nostre món. Al llarg de l’any cristià anirem escoltant i contemplant les seves paraules
i els seus gestos i ens sentirem consolats pel missatge de salvació que anirà ressonant en la nostra celebració eucarística de cada diumenge i de les festes.
Aquest Jesús proclamat «el meu Fill Estimat» per la
veu del Pare serà reconegut com a tal en morir a la creu,
quan el centurió romà afirmarà: «realment, aquest
home era el Fill de Déu» (cf. Mc 15).
La festa del Baptisme de Jesús ens porta a la memòria la celebració del nostre propi baptisme. El baptisme de Jesús va ser un baptisme de revelació, que va
posar de manifest la seva identitat davant els deixebles del Baptista: ell és l’Anyell de Déu, el Fill estimat del
Pare. El nostre baptisme és un baptisme de purificació
en l’aigua i en l’Esperit. En el sagrament de l’aigua
se’ns perdona el pecat, i per la força de l’Esperit som
transformats en fills i filles de Déu, deixebles de Jesucrist, i membres de la seva comunitat eclesial.
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ACTUALITAT

Activitats del
Llibres
senyor cardenal
Dijous 14. Participarà en la reunió
ordinària de la Congregació per als
Bisbes, al Vaticà.

Agenda
Espai d’interioritat Francesc PalauCarmelites Missioneres (c/ Immaculada 53-55, Barcelona). Dissabte
16 de gener (10.30-12 h), silenci contemplatiu, guiat per Beatrice D’Cunha,
CM. Hi ha la possibilitat de quedar-se
a dinar i passar la tarda al centre, fent
un recés personal. El preu són 25 €. L’aforament és limitat. Cal inscriure’s a:
centre@espainterioritatpalau.com,
t. 938 233 108.
Setmana de Pregària per la Unitat
dels Cristians. Dilluns 18 de gener
(19.30 h), celebració ecumènica a la
Basílica de Santa Maria del Mar, presidida per Mons. Javier Vilanova, bisbe auxiliar. Hi participaran els representants de les diferents confessions
cristianes.

Pregària ecumènica a la catedral de Barcelona, el gener de 2020

Música i inspiració. Converses amb
Brahms, Strauss,
Puccini, Humperdinck, Bruch i Grieg,
d’Arthur M. Abell. En
aquell llibre de 252
pàgines, editat per
Fragmenta, amb introduccions de Josep M. Gregori i
Oriol Pérez, l’autor recull el testimoni d’aquestes sis importants figures
de la música occidental, en relació
a les seves experiències espirituals,
psíquiques i mentals en el moment
de l’impuls creador. A més, ens convida a conèixer el context cultural
europeu de principis del s. XX, a partir
de l’experiència vital dels seus protagonistes.
Benediccions per
a la vida quotidiana, de Jaume Grané. Aquest llibret de
56 pàgines, editat
pel Centre de Pastoral Litúrgica, en
la col·lecció «Celebrar», n. 104, ens ofereix un recull de benediccions fetes
per l’autor, per a diverses ocasions.
Palabras de madres, de Giovanna
Bruschi. En este libro de 128 páginas,
editado por Paulinas, las madres de
la Biblia y las madres de hoy se han
unido para destacar su ternura, fuerza y coraje. Son mujeres que no sólo

CA R TA DO M I N I CA L

full dominical  de gener de 

El papa Francesc reprèn
els seus viatges apostòlics
L’oficina de premsa del Vaticà ha
anunciat el proper viatge apostòlic del papa Francesc a Irak. El Sant
Pare visitarà la capital d’aquest país,
Bagdad; la plana d’Ur, pàtria originària d’Abraham; i també Erbik, Mossul i Qaraqosh, del 5 al 8 de març de
2021. Després de quinze mesos durant els quals ha suspès els viatges
internacionals a causa de la pandèmia, Francesc ha programat aquest viatge orientat al diàleg amb el món musulmà.

generan una nueva vida con el útero, sino también
con el corazón y con
el deseo de su mente, realizando opciones valientes, a
menudo cargadas
de sacrificios, y así
logran que brote la
vida. La autora se ha acercado a
varias figuras de la Biblia, centrándose en las maneras con las que
vivieron su maternidad y las tribulaciones por las que tuvieron que pasar.
Seguir a Jesús sin volverte un marciano. Una propuesta atrevida
para vivir la fe, de Fernando Merino.

† CARDENAL JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA

Arzobispo de Barcelona

Con la mirada de amor de Jesús
Miro de reojo el año 2020 que acabamos de despedir. Creo que no seré osado si digo que todos
queríamos dejarlo atrás lo antes posible, porque
nos ha causado mucha tristeza y un sabor amargo que tardará en desaparecer.
Ha sido un año marcado por muchos hechos y
circunstancias, pero sobre todo lo recordaremos
por la pandemia que nos ha hecho perder el aliento y que será tan difícil de olvidar. Ha sido un año de
mucha confusión, preguntas sin respuesta y, lo
más doloroso, ha sido un año de muchas pérdidas, materiales y humanas. Nos hemos dado cuenta de los límites que tenemos, pero también de
nuestra solidaridad y capacidad de trabajar por
el bien común. Sin duda, Dios nos ha ayudado.
En medio de este dolor e incertidumbre, es un regalo contemplar el milagro del Verbo hecho hombre.
Dios plantó su tienda entre nosotros (cf. Ex 33,7-11).
¡Qué regalo descubrir que todos podemos
ser hijos e hijas de Dios! Somos hijos de Dios en

Seguiu-nos

esglesia.barcelona

el siglo XXI y somos capaces de transformar
la sociedad en nuestro entorno más cercano. Solo necesitamos una mirada llena de amor
hacia todos, sin hacer distinción de raza, sexo o religión. Es necesario que seamos capaces de tomar la iniciativa, de dar el primer
paso para amar, como lo hizo Jesús. Tenemos la posibilidad de ser protagonistas de un
cambio real y no siempre somos conscientes
de ello.
El camino diocesano iniciado en 2018 nos
está haciendo vivir una experiencia singular:
nuestra mirada se está ampliando más allá
de nuestra parroquia, comunidad, movimiento,
realidad eclesial… Día tras día, caminamos como la gran familia de la Iglesia diocesana, estamos creciendo en fraternidad, descubrimos la
juventud siendo jóvenes, de corazón y de espíritu, con los jóvenes, y ahora aminoramos el paso para apoyar a nuestros hermanos más frá-

facebook.com/EsglesiaBarcelona
@esglesiabcn

En este libro de 310
páginas, editado por
Paulinas, el autor pretende comunicar la
necesidad de unirnos en profundidad
y dejarnos fascinar
cada día más por
Jesucristo, que vivió
sanando y regalando felicidad a quienes se cruzaban en
su camino. Tenemos que convertirnos en una buena noticia para los
demás, así cumplimos la voluntad
de Dios, no como seres extraños, sino como unas personas muy humanas que, desde su propia
creatividad e iniciativa,
actúan inspiradas por el
Espíritu.

giles. Jesús tuvo una predilección especial por
ellos, haciéndose uno con ellos ya desde el pesebre.
Al inicio de nuestro Plan Pastoral sentíamos la
necesidad de hacer un esfuerzo creativo con una
actitud humilde para escuchar y servir, atentos
a las realidades y posibilidades… Ante la pandemia, hemos podido constatar más que nunca el sentido de nuestra misión. Seguimos siendo colaboradores de Dios y queremos, juntos,
hacer esta «opción por los pobres, de ser la Iglesia de los pobres, de ser parroquias, comunidades y grupos que acompañen a los más necesitados, de trabajar por la justicia, de denunciar,
cuando sea necesario, las injusticias, de acoger
a los inmigrantes y a los refugiados…» (Plan Pastoral ¡Salgamos!, 2).
Salgamos, sigamos saliendo durante este 2021,
miremos a nuestro alrededor, con la mirada que
tendría Jesús. Descubramos las pobrezas que nos
rodean, la belleza de nuestros jóvenes y la fuerza
de la fraternidad que revitaliza nuestras comunidades y ciudades.
Queridos hermanos y hermanas, deseo que en
este nuevo año hagamos crecer entre todos nuestra experiencia de fe, dejándonos acompañar
por Dios.
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