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UN COR QUE SAP ESTIMAR ELS ENEMICS 
 

Les paraules de Jesús a Mt 5, 38-42, afronten el problema de la violència. 
Si ja la llei del talió fou un dic a la violència indiscriminada i desmesurada, 

Jesús proposa la pràctica d’una activa no-violència aplicada a diversos 
àmbits. “Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l’altra”: tots 

coneixem per experiència els casos d’explosió violenta en les relacions 
familiars i socials, tots coneixem una violència quotidiana i subtil que –sense 

vessament de sang i sense bufetades, però deixant el cor profundament 
ferit- es juga a l’interior de les relacions familiars, de les relacions entre 

germans, entre pares i fills, entre home i dona. El verset 40 és com un repàs 
a les situacions d’injustícia i de violència social, estructural; les institucions 

que, creades al servei de la justícia, poden esdevenir instruments 
d’injustícia. El verset 41 es refereix a la violència de l’abús, del plegar la 

voluntat de l’altra a fer allò que nosaltres volem. I l’àmbit de l’abús abraça 
el pla físic i sexual, psicològic i espiritual. En l’àmbit econòmic, l’abús que 
comporta la cobdícia. La violència produeix violència com una cadena 

infinita. Jesús ens demana de trencar la cadena, com Ell ho ha fet, però ens 
cal un cor nou. El film  de Xavier Beauvois “Des hommes et des Dieux”, del 
qual n’és la fotografia, és un testimoniatge impressionant sobre l’Amor, en 
particular sobre l’amor a l’enemic, com va ser la vida i la mort dels monjos 
trapencs assassinats a Algèria fa uns anys. Són imatges que impacten de 

debò i que, en cap moment assenyalen amb odi l’enemic. 
 

L’ADORACIÓ EUCARÍSTICA. De dilluns a divendres, en torns d’una hora, de les 8:30 del matí a les 8 del 
vespre. Diumenges, a les 19:15, mitja hora de pregària silenciosa pregant per les vocacions. LA DIVINA 
MISERICÒRDIA. Cada divendres, a les 15:00, en la Capella del Santíssim, i durant aquest torn d’adoració 
eucarística, es resa la “Coronilla de la Divina Misericòrdia”.  

 

ACCIÓ CATÒLICA. Dimarts, dia 22 de febrer a les 6 de la tarda, trobada d’Acció Catòlica, sobre el 
Compendi del Catecisme de l’Església Catòlica. Acompanya el grup Mn. Frederic. És obert a totes les persones 
adultes i acaba amb la pregària de Vespres. LA COL·LECTA DE MANS UNIDES. En la col·lecta realitzada 
el passat cap de setmana es van recollir 6.517,--€. Tot amb tot, si hi ha fidels que encara no han pogut fer el seu 
donatiu el poden dipositar en una de les bústies, fent servir els sobres de la Campanya.  
 

ESPLAI SANT VICENÇ. El proper dissabte dia 27, de 17h. a 18h., al Centre Parroquial, testimoni de 
Gumersindo Torres, familiar d’un dels pares de l’Esplai, i que està a la selva amazònica en missió enmig dels  
pobles indígenes. Hi són convidats també els pares.  
 

MN. FRANCESC  VERGÈS I VIVES, QUART ANIVERSARI. Ahir va fer 
quatre anys que un vessament cerebral va canviar la vida de Mn. Francesc, capellà 
del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, sarrianenc d’adopció. Des d’aleshores ha 
lluitat amb tenacitat contra l’afàsia i,  malgrat la immobilitat a què l’obliga la cadira 
de rodes, procura moure’s tot el que pot, deixant-se acompanyar, com veiem en la 
fotografia, a Montserrat amb motiu d’haver complert –ara farà dos anys- el seu 90 
aniversari. Mn. Francesc, que rep cada dia l’Eucaristia, procura celebrar-la en la 
intimitat amb un petit grup cada dijous i concelebra en la Missa Conventual cada 
diumenge. La seva memòria privilegiada el converteix en un interlocutor d’allò més 
interessant. Llegeix molt i, està al corrent de tot el que passa a l’Església, a 
Catalunya i al món. I prega amb un fervor que commou, Ahir va venir a visitar el 
sepulcre del seu gran amic, el beat Pere Tarrés i Claret. Un gest d’acció de gràcies!  
 

CENTRE PARROQUIAL.  Avui, diumenge 20, a les 09,00h, sortida en cotxe des la plaça de Sarrià per a fer 
l'excursió a Sant Iscle de les Feixes. També avui, a les 18,00h, al Teatre del Centre, concert de violoncel i 
clarinet, pel Duo Gilort. Entrada 5 €. Dimecres 23, a les 20,30h, al Teatre del Centre, també conegut  com a  
“Teatre de Sarrià”, el Documental del Mes presenta Quimio. Moments de vida. Entrada 3 €. 
 



 

 

ELIMINAR DÉU 
DE L’EDUCACIÓ 

TRENCA “EL CERCLE 
DEL SABER” 

 

Benet XVI alerta del relativisme en l’àmbit 
educatiu i de l’estat d’ emergència educativa 

 
 

El Papa Benet XVI va subratllar el 7 de febrer la importància de Déu en el context de l’educació, al rebre en audiència 
als participants en la Plenària de la Congregació per a l’Educació Catòlica. És ben coneguda l’expressió emergència 
educativa a la qual ell es refereix en fer el diagnòstic del nostre temps, en estreta connexió, sens dubte, amb aquesta altra 
de dictadura del relativisme que també ell ha encunyat. Ho va deixar ben clar en el seu discurs a l’Assemblea Diocesana 
de Roma, en el 2007: “Es parla d’una gran emergència educativa, de la creixent dificultat per a transmetre a les noves 
generacions els valors fonamentals de l’existència i  d’un correcte comportament, dificultat que es dona tant en l’escola 
com en la família”, i  afegia que “es tracta d’una emergència inevitable: en una societat i  en una cultura que, amb massa 
freqüència, tenen el relativisme com el seu propi credo –el relativisme s’ha convertit en una mena de dogma-, manca la 
llum de la veritat, més encara, es considera autoritari, i  s’acaba per dubtar de la bondat de la vida”. El tema educatiu, 
entre nosaltres, acostuma a estar absent dels plantejaments diocesans, potser perquè han donat prioritat a la qüestió 
social i econòmica, molt urgent,  potser perquè es deixa en les mans del Secretariat de l’Escola Cristiana. Transcrivim a 
continuació alguns dels paràgrafs de l’abans esmentat discurs del 7 de febrer, pel seu indubtable interès. 
 

“Les temàtiques que afronteu en aquests dies tenen com a denominador comú l’educació i la formació, les 
quals constitueixen avui un dels desafiaments més urgents que l’Església i les seves institucions estan cridades 
a afrontar. L’obra educativa sembla haver-se tornat cada vegada més àrdua perquè, en una cultura que massa 
sovint fa del relativisme el seu propi credo, manca la llum de la veritat, més encara, es considera perillós  
parlar de veritat. Infiltrant així el dubte sobre els valors bàsics de l’existència personal i comunitària. Per això 
és important el servei que duen a terme en el món les nombroses institucions formatives que s’inspiren en la 
visió cristiana de l’home i de la realitat: educar és un acte d’amor, exercici de la caritat intel·lectual, la qual 
requereix responsabilitat, dedicació, coherència de vida” (...) 
 

Voldria subratllar també la connexió de la teologia amb les altres disciplines, considerant que aquesta 
s’ensenya en les Universitats catòliques i, en molts casos, en les civils. El beat John Henry Newman parlava de 
“cercle del saber”, circle of knowledge, per a indicar que existeix una interdependència entre les diverses 
branques del saber; però Déu i solament Ell té relació amb la totalitat de la realitat; en conseqüència, eliminar 
a Déu significa rompre el cercle del saber. En aquesta perspectiva les Universitats catòliques, amb la seva 
identitat ben precisa i la seva obertura a la “totalitat” de l’ésser humà, poden dur a terme una obra preciosa 
per a promoure la unitat del saber, orientant a estudiants i professors envers la Llum del món, “la llum 
veritable que il·lumina tot home” (Jn 1,9).  
 

Són consideracions que valen també per a les Escoles catòliques. És necessari abans que tot la valentia 
d’anunciar el valor “ampli” de l’educació, per a formar persones sòlides, capaces de col·laborar amb els 
altres i de donar sentit a la pròpia vida. Avui es parla d’educació intercultural. En aquest àmbit es requereix 
una coratjosa i innovadora fidelitat,  que sàpiga conjugar la consciència clara de la pròpia identitat amb 
l’obertura a l’alteritat, per mor de les exigències del viure junts en les societats multiculturals. També, amb 
aquest fi, es posa de relleu el paper educatiu de l’ensenyament de la Religió catòlica com a assignatura 
escolar en diàleg interdisciplinar amb les altres disciplines. De fet, aquesta concorre àmpliament no només al 
desenvolupament integral de l’estudiant, sinó també al coneixement de l’altra, a la comprensió i al respecte 
recíproc. Per a assolir aquests objectius haurà de prestar-se particular cura a la formació dels dirigents i dels  
formadors, no només des d’un punt de vista professional, sinó també religiós i espiritual, per tal que, amb la 
coherència de la pròpia vida i amb la implicació personal, la presència de l’educador cristià es converteixi en 
expressió d’amor i testimoni de la veritat”.  
 
 
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa, amb servei de guarderia pels petits:  19:15. 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: dil luns, 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 

 


