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HI HA UNA LITÚRGIA SECRETA, INTIMA, LA DEL COR! 

 

“Si m’estimeu”. Jesús reivindica per a ell, per primera vegada, el 
sentiment més important del món humà: l’amor. És així que entra 
en la nostra part més íntima i profunda, però amb extrema 
delicadesa. Tot recolza sobre la Paraula “si”, “si m’estimes”. No és 
una ordre, és fonament humil, lliure, fràgil, pur, pacient. “El meu 
Pare l’estimarà i vindrem a viure amb ell”. Nosaltres som el cel de 
Déu, habitats per Déu enter, Pare Fill i Esperit Sant. Hi ha  un cel 
trinitari dins de nosaltres. “Me’n vaig, però tornaré”: Déu cerca la 
proximitat, abrevia incansablement les distàncies. En mi el 
Misericordiós sense casa cerca casa. Déu no es mereix, s’acull. El 
centre de la fe no és allò que jo faig per Déu, sinó això que Ell fa per 
mi. “L’Esperit Sant us farà recordar tot  el que us he dit i us ho farà 
entendre”: Ensenyar i recordar, són els dos verbs on alena l’Esperit:  
porten al nostre cor les paraules de Jesús i l’aprenentatge de noves 
síl·labes divines. Però si no penses en Ell, si no li parles dintre teu, si 
no l’escoltes en el secret, potser no ets encara casa de Déu. No 
oblidis mai que hi ha una litúrgia secreta i íntima, la del cor! En el 
Sagrament de la Confirmació, en l’Eucaristia... 

 

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM SAGRAMENT.  De dilluns a divendres, a la Capella del Santíssim, des de les 
8’30 del matí a les 20.00. ADORACIÓ PER LA VIDA. Els dissabtes de 8.30 a 10.00.  PRIMERES 
COMUNIONS D’INFANTS DE LA NO5TRA CATEQUESI. Diumenge vinent, 8 d’abril, a la missa d’una. 
 

SORTIDA PASQUAL: DISSABTE 7 DE MAIG, AL SANTUARI DE QUERALT  
La inscripció es tanca dimecres vinent 3 de maig 

En el temps pasqual ja és una tradició que us proposem aquest dia de convivència, aquest any a Santa Maria de 
Queralt (Berga), al qual és obert a tothom o  especialment convocats tots els que participen més estretament en 

els grups i associacions de la Parròquia, petits i grans. Hi ha cartells, amb la informació: Sortida de la Plaça a les 
8.15 h del matí. Tornada, a les 20h.  Cost: 35 € per persona, incloent la visita, el viatge i el dinar. Pels nois i noies, 

infants, de l’Esplai i de famílies: 15 € (portant-se el dinar) 
L’ORDENACIÓ SACERDOTAL D’EN BETO SOLS LLADÒ                     

 
 

Diumenge vinent, 8 de maig, a les 17 h, a Santa Maria del Mar seran ordenats cinc nous 
preveres, entre ells l’Albert Sols Lladós, de la nostra Parròquia. El coneixem des de molt 
jovenet. Com a seminarista va col·laborar un temps els caps de setmana. Els seus pares i 

germans, tots molt estimats, viuen a Sarrià. Preguem per ell i pels altres companys 
 

 

CENTRE PARROQUIAL. Avui diumenge 1 de maig, CONCERT: ¡TODOS SE BURLAN DE MI! Espectacle de 
música antiga, còmic i satíric, sobre la moda de tocar la guitarra «a la espanyola» en els ambients 
cortesans francesos de principis del segle XVII Per La Sonorosa Ensambl. Localitats: 15€ – Entrada 
general platea (platea, circulars i llotges) 12€ – Entrada reduïda platea (platea, circulars i llotges). 
Dimecres 4 maig conferència: “Bullying. Una falsa sortida per als adolescents”, a les 18.30. Per José 
Ramón Ubieto, clínic i psicoanalista. Entrada lliure. Dissabte 7 de maig, a les 18h. FUGIM DE LES 

FRONTERES! Un espectacle en solidaritat amb la situació dramàtica que estan vivint les persones que fugen de l’horror 
de la guerra i la misèria. Acnur i Proactiva Open Arms.  Donatiu, 10€ 
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa: 19:15. Hi ha servei de guarderia.  Diumenges i Festes de 
Precepte:  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 cada 
missa dominical.. 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). Els dimecres, de 17:00 a 19:00. 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 

www.parroquiasarria.net 

mailto:santvicenc@parroquiasarria.net
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Ç                                                                Els falsos models de l’amor 

  i de la llibertat 
 

      Homilia del papa Francesc pel Jubileu dels adolescents  24/4/2016 
 

      Estimats joves: Quina gran responsabilitat ens confia avui el Senyor. Ens diu 
que la gent coneixerà als  deixebles de Jesús per com s’estimen entre ells. En 
d’altres paraules, l’amor és el document d’identitat del cristià, és l’únic “document” 
vàlid per a ser reconeguts com deixebles de Jesús. Si aquest document caduca i no 

es renova contínuament, deixem de ser testimonis del Mestre. Aleshores us pregunto: Voleu acollir la invitació de Jesús per ser els seus 
deixebles? Voleu ser els seus amics fidels? L’amic veritable de Jesús es distingeix principalment per l’amor concret, no l’amor en els 
núvols. L’amor sempre és concret, allò que parla d’amor i no és concret és un sèrie de televisió, una novel·la. Voleu viure aquest amor 
que ell ens entrega? Voleu o no voleu? Aleshores freqüentem la seva escola, que és una escola de vida per a aprendre a estimar. 
Això és un treball de tots els dies. Abans que tot, estimar el que és formós, és el camí per a ser feliços. Però no és fàcil, es un repte, 
suposa esforç. Per exemple, pensem quan rebem un regal: això ens fa feliços, però per a preparar aquest regal les persones generoses han 
esmerçat temps i dedicació i, d’aquesta manera fent-nos un regal, ens han donat també quelcom d’elles mateixes, quelcom del que han 
sabut privar-se.  Pensem també en el regal que els vostres pares i animadors us han fet, al deixar-vos venir a Roma per a aquest Jubileu 
dedicat a vosaltres. Han programat, organitzat, preparat tot per a vosaltres, i això els donava alegria, fins quan hagin renunciat a un viatge 
per a ells. Això és el concret de l’amor. En efecte, estimar vol dir donar, no només quelcom material, sinó alguna cosa d’un mateix: 
el temps personal, la pròpia amistat, les pròpies capacitats. 
 

        Mirem al Senyor, que és invencible en generositat. Rebem d’ell molts dons, i cada dia hauríem de donar-li gràcies. Us voldria 
preguntar. Doneu gràcies al Senyor tots els dies? Fins i tot quan ens n’oblidem, Ell no s’oblida de fer-nos cada dia un regal especial. No és 
un regal material per tenir entre les mans i usar, sinó un do més gran per a la vida. Ens regala la seva amistat fidel. El Senyor és sempre 
un amic que no la retirarà mai. Encara que el decebis i t’allunyis d’Ell, Jesús segueix estimant-te , creient en tu més del que tu creus en 
tu mateix. I això és molt important. Perquè l’amenaça principal, aquella que impedeix créixer bé, és quan no l’importes a ningú. Això és 
trist. Quan ets sents marginat. En canvi, el Senyor està sempre al teu costat i està content d’estar amb tu. Com féu amb els seus joves 
deixebles, et mira als ulls i et crida per seguir-lo, per “remar mar endins” i “calar les xarxes”  confiant en la seva paraula; és a dir, 
posar en joc els teus talents en la vida, al costat d’Ell, sense por. Jesús t´espera pacientment, espera una resposta, espera el teu “sí”. 
 

         Estimats nois i noies, a la vostra edat sorgeix d’una manera nova el desig d’afeccionar-se i de rebre afecte. Si aneu a l’escola del 
Senyor, us ensenyarà també  a fer més formosos l’afecte i la tendresa. Us posarà en el cor una intenció bona, la d’estimar sense 
posseir: estimar sense posseir, d’estimar les persones sense desitjar-les com quelcom propi, sinó deixant-les lliures. Perquè l’amor és 
lliure, no existeix amor si no és lliure. Aquesta llibertat és la que el Senyor ens deixa quan ens estima. Ell està sempre prop de nosaltres. 
Existeix sempre la temptació de contaminar l’afecte amb la pretensió instintiva de prendre, de posseir allò que m’agrada. I això és 
egoisme. També la cultura narcisista reforça avui aquesta tendència. Però qualsevol cosa, quan s’exprimeix massa, es desgasta, 
s’espatlla; després un es queda decebut i amb la buidor dintre. Si escoltes la veu del Senyor, et revelarà el secret de la tendresa: 
interessar-se per l’altra persona. I això vol dir respectar-la, protegir-la, esperar-la. Això és el concret de la tendresa i de l’amor.  
 

         En aquests anys de joventut vosaltres percebeu també com un gran desig de llibertat. Molts us diran que ser lliures significa fer 
el que es vulgui. Però a això és necessari dir “no”. Si tu no saps dir “no”, no ets lliure. Lliure és qui sap dir sí i sap dir no. La llibertat 
no és poder fer sempre el que es vol. Això ens torna tancats, distants i ens impedeix ser amics oberts i sincers, no és veritat que quan estic 
bé tot vagi bé. No, no és veritat. En canvi, la llibertat és el do de poder elegir el bé. Això és llibertat, és lliure qui elegeix el bé, qui 
busca allò que agrada a Déu, encara que sigui fatigós. No és fàcil. Però crec que vosaltres no teniu por dels esforços, sou valents. 
Només amb decisions valentes i fortes es realitzen els somnis més grans, aquelles pels qui paga la pena donar la vida.  No us 
acontenteu amb la mediocritat, amb l’ “anar tirant”, estant còmodes i asseguts; no confieu en qui us distreu de la veritable riquesa, 
que sou vosaltres, quan us diguin que la vida és bonica només si es tenen moltes coses, desconfieu de qui vulgui fer-vos creure que valeu 
us feu  passar per forts, com els herois dels films, o quan porteu vestits a l’última moda. La vostra felicitat no té preu i no es negocia, no és 
un “app” que es descarrega en el telèfon mòbil: ni tan sols la versió més recent podrà ajudar-vos a ser lliures i grans en l’amor. La llibertat 
és un altra cosa. Perquè l’amor és el do lliure de qui té el cor obert, l’amor és una responsabilitat formosa que dura tota la vida; és 
el compromís quotidià de qui sap realitzar grans somnis. Pobres els joves que no saben, que no gosen somniar. Si un jove a la vostra 
edat no sap somniar ja està jubilat. No serveix. L’amor s’alimenta de confiança, de respecte i de perdó. L’amor no sorgeix perquè parlem 
d’ell, sinó quan es viu, no és una poesia bonica per aprendre de memòria, sinó una opció de vida que s’ha de posar en pràctica.  
 

        ¿Com podem créixer en l’amor? El secret està en el Senyor. Jesús se’ns dóna a si mateix en l’Eucaristia, ens ofereix el perdó i 
la pau en la Confessió. Allí aprenem a acollir el seu amor, a fer-lo nostre i a difondre’l en el món. I quan estimar sembla quelcom ardu, 
quan és difícil dir no a allò que és fals, mireu a la Creu del Senyor, abraceu-la i no us solteu de la seva mà, que us porta envers a dalt i 
aixequeu-vos quan caieu.  En la vida sempre es cau perquè som pecadors, som dèbils. Però està la mà de Jesús que ens aixeca quan caiem. 
Jesús ens vol dempeus. Aquesta paraula formosa que Jesús deia als paralítics. “Aixeca’t”. Déu ens creà per estar dempeus. Hi ha una 
preciosa cançó dels alpins quan escalen que diu. “En l’art d’escalar l’important no és no caure, sinó no romandre caiguts”. Hem de 
tenir el coratge d’aixecar-nos, de deixar-nos aixecar per la mà de Jesús i aquesta mà ve moltes vegades de la mà de l’amic, dels pares, dels 
qui ens acompanyen en la vida, el mateix Jesús també és allí. Aixequeu-vos. Jesús us vol dempeus. Sé que sou capaços de grans gestos 
d’amistat i de bondat. Esteu cridats a construir així el futur: juntament amb els altres i pels altres, però mai contra algú. No es 
construeix en contra, això s’anomena destrucció. Fareu coses meravelloses si us prepareu bé ja des d’ara, vivint plenament la vostra 
edat, tan rica de dons, i no tement el cansament.  Feu com els campions del món de l’esport, que aconsegueixen d’arribar a les metes 
altes entrenant-se tots els dies amb humilitat i durament. Que el vostre programa quotidià siguin les obres de misericòrdia. Entreneu-
vos amb entusiasme en elles per ser campions de la vida, campions de l’amor. Així sereu coneguts com deixebles de Jesús. Així tindreu el 
document  d’identificació dels cristians i us asseguro que la vostra alegria serà plena.  


