
Any 31, núm. 16,  Diumenge III de Pasqua, 18 d’abril de 2010 
 

 

QUAN SIMÒ TORNÀ A SER PERE, LA ROCA 
 

Podem interpretar la pesca nocturna de Joan 21 com la descripció simbòlica 
del treball d’evangelització: els set deixebles de l’evangeli d’avui, al front dels 
quals hi ha Simó Pere, s’hi llancen amb entusiasme, però els seus esforços 
 són estèrils. ¿És perquè el Senyor els ha abandonats? ¿És que l’Esperit s’ha 
retirat? Preguntes que també ara ens fem. No, Jesús no se n’ha allunyat,  

però calia que la comunitat passés per aquesta experiència de fracàs per tal de 
retrobar el seu dinamisme original. També avui. L’escolta atenta de la Paraula 
i l’obediència del cor a la seva crida són més importants que tota estratègia 

pastoral. El Mestre és Crist. És qui crida, qui envia i qui assegura la fecunditat. 
El risc d’atribuir-nos-la insensiblement  i pensar que és fruit dels propis 

esforços és una temptació permanent. El diàleg amb Simó, que ara torna a ser 
Pere, és commovedor i, en certa manera,  som convidats a traslladar-lo  
a la vida de cada u de nosaltres. Ell ara no pregunta “creus?”, sinó 

“m’estimes?”. Aquesta és la gran pregunta. I Benet XVI, del qual demà s’escau 
el cinquè aniversari de la seva elecció,  l’està responent amb el seu coratjós 
testimoniatge. Tanmateix és al voltant de l’Eucaristia que tota comunitat es 
constitueix, s’estructura. És en l’Eucaristia que l’Església que som es retroba,  
refà la seva unitat i guareix les seves ferides!           

       
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM ELS DIUMENGES. A les 19:15,  EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM, fent una 
estona d’oració i adoració silencioses, pregant per les vocacions. 
 

PASTORAL DE LA SALUT: dimarts 20 d’abril tindrà lloc aquesta reunió a la sala de la rectoria, a les  
10:30h. Tothom qui vulgui col·laborar en la pastoral de la salut hi és convidat. ACCIÓ CATÒLICA: reunió 
que serà el dia 20 d’abril a les 18h, a la sala de la rectoria. En principi, tocava el dia 27 d’abril, que és el dimarts 
següent. Però al ser la Festa de la Mare de Déu de Montserrat, s’ha avançat per a aquesta setmana. 
 

FESTA DE SANT JORDI. És divendres, 23 d’abril. Les misses del dia: 8:00; 10:00 i 20:15 h. Preguem per 
Catalunya, per les seves institucions, i per tota la nostra gent. I que no manqui el llibre i la rosa! 
 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA DIÀRIA. De dilluns a divendres, des de les 10:30 a les 20:00 h. La institució 
de l’Adoració Eucarística a la nostra Parròquia, que va iniciar-se el dimarts de Pasqua, vol respondre a la 
necessitat d’acréixer en l’amor a l’Eucaristia sobre la qual tant insisteix Benet XVI. Ja passen de 100 els qui 
s’han inscrit en un dels torns d’una hora.  
 

PASQUA DEL MALALT, AMB EL SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ. El 9 de maig se celebra la 
Pasqua del malalt. El dimarts, 11 de maig, a la missa de les 10:00 h, Mn. Manel administrarà el sagrament de la 
Unció dels malalts, als fidels que, tal com diu el ritual, “per malaltia o avançada edat, vegin en greu perill la 
seva vida” (...) “Pot donar-se la santa Unció als ancians, les forces dels quals es debiliten seriosament, encara 
que no pateixin una malaltia greu”. El dia abans, 10 de maig, després de la missa de 10:00, a la sala de la 
rectoria, tindrà lloc una senzilla catequesi sobre el sagrament. Cal apuntar-se, en el despatx, o en la sagristia, 
donant nom, cognoms, edat, domicili i telèfon.  
 

CENTRE PARROQUIAL. Activitats:  dimecres 21 d'abril a les 8 del vespre: Tertúlia amb Pilar Molina (vice-
presidenta de la Federació Catalana d'ONGs: Les ONG per dintre: Bolbolla de solidaritat?- divendres 23 d'abril 
a les 9 del vespre i dissabte 24 d'abril a les 6 de la tarda: Concert de Sant Jordi Melodies de Broadway amb 
Ma. Dolors Cortés, mezzosoprano, Joan Lluís Jordà, violí i Carles Puig, piano. 
 

SORTIDA PASQUAL. Serà el dissabte 29 de maig. Anirem a visitar el santuari del Sant Dubte, al poble 
d’Ivorra, entre Cervera i Solsona. Precisament, aquest any és Any Jubilar per als pelegrins, en motiu del 
mil·lenari, l’any 1010. Ja informarem més endavant amb cartells sobre l’itinerari, preus, etc... Aquesta sortida 
és una bona ocasió per conèixer-nos més, en una jornada de convivència fraternal.  
   
 
 

 

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 



BENET XVI: CINC ANYS D’ENTREGA I SERVEI 
 

Hom recorda les seves primeres paraules, una vegada elegit: “Després del gran 
Papa Joan Pau II, els senyors cardenals m’han elegit a mi, un senzill i humil 

treballador en la vinya del Senyor. Em consola el fet que el Senyor sap treballar i 

actuar fins i tot amb instruments insuficients, i sobretot m’encomano a les vostres 
oracions. En l’alegria del Senyor ressuscitat, confiant en la seva ajuda contínua, 

seguim endavant. El Senyor ens ajudarà i Maria, la seva santíssima Mare, estarà 
al nostre costat. Gràcies!”. Al matí següent parlava així als cardenals a la 

Capella Sixtina: “En el meu esperit conviuen en aquests moments dos sentiments 
oposats. Per una part, un sentiment d’incapacitat i de torbació humana per la 

responsabilitat respecte de l’Església universal, com a successor de Pere. Per 
l’altra, sento viva en mi una profunda gratitud a Déu, que no abandona mai al seu 

ramat. Aquesta íntima gratitud pel do de la misericòrdia divina preval en el meu 
cor, malgrat tot”. Al llarg d’aquests cinc anys es pot dir que hi ha hagut un 

“procés” al Papa. Un periodista italià, Sandro Magister, en el seu blog “Chiesa”, 
 sintetitza així els principals “càrrecs” en contra de Benet XVI.  

 

    La primera edició és Ratisbona. Després del seu cèlebre discurs a la Universitat, es va dir que el Papa és enemic de 
l’Islam, i “partidari incendiari del xoc entre les civilitzacions”. En realitat, la seva denúncia de “l’idea de Déu mutilada 
per la racionalitat”, i la seva proposta de com vèncer-la, ha significat un gran impuls a aquest diàleg. Avui s’avança “amb 
una consciència més nítida sobre allò que distingeix i sobre allò que pot unir, la llei natural escrita en el cor de cada 
home”. Pel que fa als fets positius, rere el famós discurs, cal esmentar la històrica carta de 138 savis musulmans, i la seva 
visita a la Mesquita Blava d’Estambul. Allí, el Gran Muftí, que setmanes abans demanava l’ empresonament del 
pontífex, si tocava territori turc, abraçava finalment, una mica ruboritzat, al Papa. Benet XVI ha impulsat valentament el 
diàleg interreligiós.  
 

    Després se’l va acusar de ser enemic de la raó: una protesta d’un petit  grup de professors i alumnes va obligar a  
cancel·lar la seva visita a la universitat romana de La Sapienza. La paradoxa és que Benet XVI és un gran il·lustrat –
coneixedor profund del pensament de la Il·lustració- i ho és en una època en la qual la veritat té pocs defensors i el dubte 
s’ha convertit  en el seu amo i senyor. Paradoxalment els defensors de la tolerància, van dur a terme un gest d’extrema 
intolerància, precisament amb un Papa que té un currículum universitari com cap altre no ha tingut, un Papa que dialoga 
de tu a tu amb pensadors com Habermas.  
 

    Hi seguí la suposada enemistat envers el Concili  Vaticà II, Els crítics l’acusaren de “tradicionalista replegat en el 
passat”, a rel, sobretot, de la liberalització del ritus antic de la Missa, en l’edició del Beat Joan XXIIII. Però la seva 
defensa de la tradició no té res a veure amb una formalista adhesió al passat, com es mostra en factors com l’elevat 
concepte que aquest Papa té sobre la llibertat religiosa, recolzat precisament en la tradició dels primers màrtirs. Pel que fa  
a la litúrgia, si hi ha un autèntic continuador del gran moviment litúrgic que va florir entre el segle XIX i XX, des de 
Pròsper Guéranger a Romano Guardini, aquest continuador es diu Ratzinger. Les seves homilies en les celebracions 
litúrgiques són un model per a tots els predicadors.  
 

    Les crítiques d’antiecumenisme, per mor del seu “excessiu apropament” als lefebvrians, també queden desmentides 
pels avenços amb les Esglésies d’Orient –amb les Esglésies bizantines i el Patriarcat de Moscú-, i en Occident, per les 
històriques fites amb alguns anglicans, que han estat acollits a l’Església catòlica, als quals, és clar, els mitjans tit llen 
sempre de “conservadors”. Els lefebvrians, amb els quals hi ha encara serioses divergències, s’han esgrimit també per a 
enfrontar al Papa amb els jueus, malgrat que cap altre Papa, abans que ell, s’ha esforçat tant en avançar per a definir una 
visió positiva del vincle entre cristianisme i judaisme, com mostra, per exemple, el primer volum del seu llibre Jesús de 
Natzaret. I són molts els jueus que veuen efectivament en Ratzinger un amic. L’ex-alcalde de Nova York, Ed Koch, el 
primer jueu que ocupà el càrrec, escriu en el seu blog Jerusalem Post: “No pretenen informar, sinó castigar”. És el que 
fan els mitjans, també els de casa. I si deixen que surtin articles defensant-lo, se serveixen dels titulars, dels corresponsals, 
i de les fotografies, per a induir al lector a una idea totalment oposada.  
  

    I arribem a la darrera estació: la de pretendre involucrar el Papa acusant-lo d’haver encobert escàndols d’abusos 
sexuals a nens. Aquí, l’operació mediàtica ha estat un fet sense precedents, i hi ha participat en general la premsa, la ràdio 
i la televisió, també les de casa nostra, quan Ratzinger és justament l’home que ha fet més que ningú per sanejar la 
porqueria i estar al costat de les víctimes. Però tot val amb tal de dirigir en contra d’ell la responsabilitat sobre els 
escàndols i intentar, sense èxit , d’embrutar-lo. ¿Per què aquest Papa és atacat d’aquesta manera, des de fora de l’Església,  
però també des de dintre –només cal llegir a Hans Küng- malgrat la seva evident innocència? Un principi de resposta és 
que ell  és atacat sistemàticament pel que fa, pel que diu, pel que és, per exemple, per la seva absoluta claredat en temes 
com la vigència de la Tradició o els valors no negociables en política, han fet que la seva veu no els resulti còmoda.  
 

    Ens ve al pensament aquest comentari de Hans Urs von Balthasar: “Quan poques vegades es pot dir que l’Església va 
ser perseguida injustament! “Benaurats quan, per causa meva, us injuriïn i us persegueixin i diguin amb mentida tota 
classe de mal contra vosaltres” (Mt 5,11). Però, ¿quan ens diuen alguna cosa “amb mentida”? Existeixen pecats seculars 
de l’Església, per als que potser una generació posterior, “que no té culpa”, ha de sofrir no obstant amb justa raó. Si una 
espina de la corona del Senyor ens penetra en el front o en la nuca, la nostra primera reacció serà pensar que es  tracti 
d’una equivocació, d’un gran error; però si la sentim encara més profundament, començarem a resar: “Senyor, jo no sóc 
digne”. Reco n eix em en t  s i n cer i g rat i t u d  fil i al  p el s eu  co ratg e,  San t  Pare ! Qu e el  Sen y o r l ’as s i s t eix i en  aq u es t es  h o res  am arg u es !  


