
 
 

Any 31, núm. 10,  Diumenge Tercer de Quaresma, 7 de març de 2010 
 

“¿US PENSEU QUE EREN 
MÉS CULPABLES?” 

 

L’Evangeli d’avui suscita grans preguntes: Eren culpables de quelcom els 
divuit morts per causa de  la caiguda de la torre de Siloè? És Déu qui envia 
els terratrèmols d’ Haití o de Xile? Per a castigar algú, Déu destrueix una 
ciutat? Preguntes d’ahir,  d’avui i de sempre.  Amb la seva resposta, Jesús 
assumeix la defensa de Déu i de les víctimes. La mà de Déu no produeix la 
mort; l’eix entorn al qual gira la història no és el pecat. Qui sofreix es fa la 
pregunta: què és el que he fet malament per merèixer aquest càstig? Jesús 
contesta: res, no has fet res. Déu és amor i l’amor no coneix altra càstig que 

castigar-se a si mateix. Déu no esmerça la seva eternitat en condemnes,  
o en venjances. La gent interroga Jesús sobre uns esdeveniments de crònica, 
i, per contra, Ell ens crida a esguardar-nos per dintre. Si no us convertireu, 
tots acabareu igual. Podem recordar l’esfondrament de les torres bessones 
 a Nova York fa uns anys: foren matèria de mera crònica, no una crida a  

la conversió. Si l’home no canvia, si no emprèn altres camins, si no es 
converteix en constructor de pau i de justícia, aquesta terra nostra –do de 

Déu- anirà a la ruïna perquè estarà fonamentada sobre la sorra de la 
violència i la injustícia. Jesús ens ho diu en la forma d’un manament: 
estimeu-vos tal com jo us he estimat, altrament us destruireu tots.  

En això està sintetitzat tot l’Evangeli!  
 

VIACRUCIS I EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM ELS DIUMENGES: A les 18:30:  VIACRUCIS en 
l’Església parroquial. En acabar: EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM, fent una estona d’oració i adoració 
silencioses, pregant per les vocacions. 

 

CONSELL PASTORAL. Dimarts vinent 9 de març, a les 20:00, a la sala de juntes de la casa rectoral.  
 

EL SOSTENIMENT ECONÒMIC DE LA PARRÒQUIA. Hem d’agrair la col·laboració econòmica dels 
fidels, sobretot en aquesta etapa en què es viu una profunda crisi. Recordem que habitualment no es passen 
bosses ni safates, la qual cosa significa que les aportacions per al sosteniment de la Parròquia han de fer-se, o 
per mitjà de domiciliació bancària –cosa que ja fa un bon grup de feligresos- o per mitjà del vostre donatiu 
setmanal a les bústies, abans o després de cada celebració. És un  gest anònim, però que expressa el grau de 
responsabilitat personal i l’estimació que tenim envers la Parròquia.  
 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA DIÀRIA. Diumenge vinent Mn. Manel, en una carta adreçada als feligresos, 
els proposarà que Sant Vicenç de Sarrià, sigui no només una “Església oberta”, sinó una “Església en 
adoració”.  La institució de l’Adoració Eucarística, a partir del dimarts de Pasqua, vol respondre a la necessitat 
d’acréixer en l’amor a l’Eucaristia sobre la qual tant insisteix Benet XVI.  
 

EL TEXT DE BRUNO FORTE. Avui en transcrivim al dors la segona part de “L’apòstol Joan, el 
contemplatiu de l’amor”. Es tracta d’un text que ens convida a aprofundir aquesta dimensió en la Quaresma.  
 

          CONFERÈNCIES QUARESMALS  
« Testimoniatge, Sacerdoci, Perdó » 

 

Demà dilluns, 8 de març, a les 20:00, al Centre Parroquial: 
 “Dimensió sagramental de l’Església: 

 «la forma que forma» la fe” 
Per Robert Baró, prevere i professor de la URL 

 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vigílies de festa:  18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions:dies 
feiners de 8:45 a 10:00 i de 19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns, dimecres i divendres, de 17:30 a 20:00 

(exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i 
Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Web: 

www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net 

 



JOAN, EL CONTEMPLATIU DE L’AMOR (i 2) 
 
 

 
 

 5. El destinatari del testament del Senyor. El diàleg amb Jesús al peu de la Creu (19,26s) revela el tresor 
que el Mestre confia al deixeble. És l'hora en la qual tot ve a acomplir-se. En aquesta  hora suprema i definitiva, Joan és amb 
la Mare de Jesús al peu de la Creu. És el testament del Profeta abandonat, que s’adreça a la “dona”, figura d’ Israel i de  
l'Església i Mare seva, i al deixeble de l’amor, figura de tot deixeble,  establint entre ells una relació tan profunda, que el 
deixeble pren la dona en el cor del seu cor. Jesús deixa en testament a l’estimat un triple tresor: Israel, l’Església, la Mare. El 
deixeble de l’amor estimarà la "arrel santa" d'Israel com l’ha estimada Jesús, estimarà l’Església com el fruit  de la passió de 
Jesús, estimarà la Mare com a mare seva. Jesús deixa el deixeble en una xarxa de relacions d'amor, les quals al mateix temps 
li confia: la fe és acollir aliances de pau, llaços d’unitat, i viure’ls en la fidelitat dels dies, en obediència al Senyor crucificat. 
El seguiment de l’Estimat s’acompleix en l’Església de l’Amor...  

6. El testimoni de la resurrecció. Anant amb Pere al sepulcre el matí de Pasqua (20,1-8), Joan corregué  per  
veure Jesús: és mogut per la set de qui estima. Arriba el primer i espera: és el respecte de l’amor, que sap fer lloc a l’altre.  
Veié i cregué: serà el testimoni ocular, aquell que ha vist, i per això pot contagiar  l'amor que obre els ulls de  la fe i fa 
reconèixer el Senyor. De manera commovedora declararà a l’inici de la primera carta: "Us anunciem allò que existia des del 
principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Us 
parlem del qui és la Paraula de la Vida, ja que la vida s’ha manifestat: nosaltres l’hem vist i en donem testimoni, i us 
anunciem el qui és la vida eterna, que estava amb el Pare i se’ns ha manifestat. A vosaltres, doncs, us anunciem allò que 
hem vist i sentit, perquè també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres, que estem en comunió amb el Pare i amb el seu Fill 
Jesucrist. Us escrivim tot això perquè la vostra joia sigui completa” (1 Joan, 1, 1-4). Qui ha conegut i vist  i tocat l’Estimat, 
no pot quedar-se’l per a ell sol: n’esdevé el testimoni enamorat i radiant. La fe viu en l’amor difusiu de si mateix. El 
testimoniatge ve de la sobreabundància del cor tocat pel Mestre i ardent d’amor. 
 

7. El deixeble de l'espera. El diàleg entre Jesús i Pere en relació al deixeble estimat (Joan 21:20-24)  en mostra 
un tret peculiar: Joan és aquell que espera el retorn de Jesús.  El deixeble de l'amor és inclinat en l’esperança vers la joia de 
l’encontre cara a cara. El record de l’Estimat no és en ell nostàlgia o enyorança, sinó tendresa, esperança,  vigilància, espera. 
L'amor no viu del passat, sinó que entreobre el futur i el porta al present per mitjà del seu propi ardor. Qui és enamorat de 
Déu és inseparablement un testimoni d’ esperança, perquè sap que el futur està en mans de l’Estimat, fidel per sempre. 
Precisament així, és i continua essent un cercador de Déu (com recorda la “Carta als cercadors de Déu” dels bisbes italians, 
que aconsello a tots, creients i no creients, per a  poder obrir-se a les sorpreses del Vivent!).  

8. El contemplatiu de l’amor. Joan és ja ancià: viu recollit  en Déu. Es presenta com germà i company en la 
tribulació a causa del seu amor fidel a Jesús. Viu la joia de l’encontre litúrgic en el dia del Senyor. És aleshores que és raptat 
en èxtasi, en Esperit  (Apocalipsi 1,9-19). Veu la veu: com només el contemplatiu sap fer, sap “veure” a través de les 
paraules de la revelació, té la intel·ligència del símbol, el gust de les coses de Déu. I la revelació que veu és el gran missatge 
de la crida, de la consolació  i de l'esperança per a les “set  Esglésies ",  símbol de tota l'Església en cada època i en cada lloc 
(com indica el número set), que són provades  per la  persecució externa i per la prova interna de la fe associada a allò que a 
molts sembla el retard de la vinguda del Senyor. El deixeble de l'amor,  curull de vida i d’experiència de fe, sap orientar els 
seus ulls i els dels altres a l'Anyell immolat dempeus, al Crist  mort i ressuscitat, mostrant que la prova present no és altra 
cosa que un rentar els propis vestits en la sang de l’Anyell per tal d’entrar amb Ell en la seva glòria. La fe del deixeble de 
l'amor introdueix a l'esperança de l’amor victoriós, de la joia sense fi de la Jerusalem celestial: "El que dóna testimoni 
d'aquestes coses diu:" Sí, vinc aviat " Amén. Vine, Senyor Jesús " (22:20).  

9. El setè segell. La darrera característica del deixeble estimat està embolcallada en el silenci de Déu. Es tracta de tot 
allò que la iniciativa sorprenent del Senyor prepara des de l’eternitat per a cada u de nosaltres i  a la qual cosa hem d’obrir-
nos en la docilitat del cor i en la perseverança de la fe orant i amorosa. Nosaltres podem ajudar-nos a dur-ho a terme 
responent les preguntes que Joan planteja a la vida de cada u de nosaltres. Són les preguntes a les quals  desitjaria demanar-
vos de donar resposta en la pregària, en la penitència i en els gestos de l’amor d’aquesta Quaresma, oferint d’una manera 
especial tot a Déu per a la santificació dels sacerdots i per a les vocacions sacerdotals: estic a punt per a respondre la 
invitació de Jesús: “Vine i veu”, o potser pretenc veure abans de confiar-m’hi?  Estimo el Senyor? Accepto de deixar-me 
estimar per Ell? Visc el meu amor a Crist en l’amor als altres, a l’Església? Sóc un testimoni de l’Estimat? És viu en mi el 
desig de Déu, l’espera del seu rostre? Tinc l’esperança de l’amor que sap esperar i invocar? Comunico als altres l’esperança 
fins i tot en les hores més fosques de la vida i de la història?  

10. Invocació al Mestre. T ractem de contestar aquestes preguntes després d’haver invocat així el Mestre, el  Déu 
amb nosaltres i per a nosaltres:  Senyor Jesús, Tu véns a nosaltres en el teu Esperit com el Vivent que subverteix els nostres 
projectes i les nostres defenses. Et demanem que ens ajudis a no crucificar-te en la creu dels nostres desigs, sinó  a 
crucificar els nostres desigs en la teva creu. Fes que ens deixem torbar per Tu, perquè negant-nos a nosaltres mateixos, 
puguem prendre la nostra creu cada dia i seguir-te. Tu saps que nosaltres no sabem dir-te la paraula de l’amor total:  però 
nosaltres sabem que també  el nostre pobre amor et basta per fer de nosaltres uns deixebles fidels fins a la fi. És aquest amor 
humil el que t’oferim: pren-lo, Senyor, i digues encara i de manera nova la teva paraula per a nosaltres: "Segueix-me". 
Llavors, la nostra vida s'obrirà al futur de la teva creu, per anar no allí on hauríem haver volgut anar o somiat o desitjat 
anar, sinó on Tu ho voldràs per a cada u de nosaltres, abandonats a Tu en una confidència infinita, com el deixeble de 
l’amor i de l’espera. Aleshores, ja no serem nosaltres els qui portarem la creu, sinó que serà la teva creu la que ens portarà 
a nosaltres, omplint el nostre cor de pau, i els nostres dies d’esperança i d’amor. Amén! Al·leluia!!                     


