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Que no s’apagui la flama
Fa uns dies, llegia una frase que em 
va captivar i que avui, dia de la Sa-
grada Família, m’agradaria com-
partir amb vosaltres: «L’amor con-
jugal és un signe de l’amor de Déu 
i, paradoxalment, no hi ha un amor 
més vulnerable. Mentre que l’amor 
pels fills ho suporta tot, l’amor con-
jugal necessita cures contínues». 
Com podem aconseguir que el ma-
trimoni sigui una veritable història 
d’amor? Com podem mantenir en-
cesa la flama?

Per aconseguir-ho és important 
construir una convivència que sigui 
positiva, amb delicadesa en el tracte 
i amb petits detalls, com una carícia, 
una paraula d’ànim, un regal inespe-
rat… Cal també un projecte en comú 
que es reflecteixi en allò més quoti-
dià, per exemple, a la feina, en l’edu-
cació dels fills, en els plans de futur…, 
però que no passi per alt el paper que 
ha de tenir la fe en aquesta aventu-
ra compartida. Amb un projecte vi-
tal i espiritual en comú, el matrimo-
ni s’alimentarà i creixerà.

Estimar l’altre és aprendre a veu-
re-hi la bellesa dels tresors que Déu 
ha posat en el seu cor. Tot i que home 
i dona són diferents, estan cridats 
a descobrir la grandesa de la seva 
complementarietat, a viure la se-
va diferència com una riquesa i a va-

lorar mútuament tots els dons que 
atresoren, però que sovint semblen 
amagats. Ens ho diu clarament el lli-
bre de l’Eclesiastès: «Més val ser dos 
que no pas un, perquè així el treball 
rendeix més. I si l’un cau, l’altre s’aixe-
ca» (Coh 4,9-10).

El papa Francesc, en una de les au-
diències que fa cada dimecres, ens 
va regalar tres paraules que sempre 
haurien de dir-se en una llar: permís, 
gràcies i perdó. Són tres paraules 
màgiques. Permís, entès com a con-
sens mutu, tenint sempre en comp-

te l’opinió del cònjuge. Gràcies, per 
agrair-li tot el que fa. I perdó, per to-
tes les vegades que ens equivoquem 
(cf. Audiència General del dimecres 
2 d’abril de 2014).

La riquesa més gran de la parella 
és l’amor. I quan és fecund, és un regal 
meravellós… Com canvia la vida 
quan arriba un fill! Entra un torrent 
d’alegria que ho inunda tot, encara 
que tampoc falten els maldecaps. 
Els fills desperten i fan descobrir als 
pares capacitats extraordinàries i, 
sobretot, un amor i generositat in-
commensurables.

Déu és la font de tot amor, per ai-
xò, és bàsic que el matrimoni man-
tingui viva la seva relació amb Déu. 
La família que prega unida es man-
té unida, perquè «una corda de 
tres caps no es trenca fàcilment» 
(Coh 4,12). L’amor és tan fort que 
ni les aigües cabaloses no podran 
mai apagar-lo, ni negar els rius (cf. Ct 
8,7).

Benvolguts germans i germanes, 
Déu ha volgut establir sempre una 
aliança amb l’ésser humà basada 
en l’amor. Que Ell faci de les nostres 
famílies una comunitat de vida i 
d’amor. Que la Sagrada Família de 
Natzaret ajudi a fer de les nostres 
famílies un espai de pregària, pau i 
alegria.

ACTUALITAT

Els reptes i les oportunitats de l’Església catòlica de 
2020 es van debatre en un fòrum celebrat a Brus-
sel·les, el 10 de desembre, en què hi van participar 
els cardenals Josef de Kesel, arquebisbe de Mali-
nes-Brussel·les i primat dels belgues; el cardenal 
Reinhard Marx, arquebisbe de Munic i president 

de la Conferència Episcopal Alemanya; i el carde-
nal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. 
El cardenal Omella va afirmar que Europa «ha de 
redescobrir l’essència de l’Església i el seu paper 
en la societat, seguint la paraula de Déu». L’acte 
va estar presidit pel rei emèrit de Bèlgica Albert II.

D’esquerra a dreta, els cardenals Josef de Kesel, Joan Jo-
sep Omella i Reinhard Marx

El cardenal Omella participa 
en un simposi internacional 
sobre el futur de l’Església a Europa
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ENTREVISTA

MAITE ARANZABAL

El Cicle Internacional d’Orgue de Tor-
reciudad (Osca) ha arribat a la 25a 
edició. És l’aportació cultural més im-
portant que ofereix aquest Santua-
ri i representa la seva consolidació, 
amb una fórmula que combina l’or-
gue amb altres instruments melòdics. 
«Amb l’orgue procurem cuidar la mú-
sica i el cant per ajudar els fidels a par-
ticipar en les celebracions», assegura 
Maite Aranzabal, organista titular del 
Santuari de Torreciudad i directora 
del Cicle.
Què uneix el Santuari de Torreciudad 
i Catalunya?
Catalunya és el principal emissor dels 
més de 200.000 pelegrins i visitants 
que rebem cada any, al voltant d’un 
20%. I a la nostra galeria d’advocacions 
marianes, amb més de 500 imatges de 
Santa Maria, provinents dels cinc con-
tinents, 53 n’han arribat en pelegrinat-
ge des de Catalunya.
Per què és important per a la litúrgia 
l’acompanyament de l’orgue?
L’orgue és capaç de donar ressonàn-
cia a totes les experiències de la vida 
humana i, transcendint-la, ens dirigeix 
a allò diví. Les seves múltiples possi bi-
litats ens recorden la immensitat de 
Déu. Amb les seves notes mantingudes 
s’adapta molt bé al cant dels fidels.
Per què l’orgue ajuda a la pregària?
L’orgue crea un ambient que ajuda a 
pregar. Sovint toco cants eucarístics 
i marians de fa uns anys, perquè les 
persones grans els recorden i es com-
mouen. En altres ocasions és la gent jo-
ve qui queda impactada amb la gran-
diositat del seus sons. És veritat que 
l’organista, quan acompanya una ce-
lebració, està prop de la santedat de 
Déu, però no deixa de ser un treball pro-
fessional i pot acabar acostumant- 
s’hi. En general, l’orgue aporta un clima 
de recolliment que facilita la connexió 
amb la dimensió sobrenatural. A Tor-
reciudad busquem constantment ai-
xò: oferir una experiència personal d’a -
legre renovació interior.
Òscar Bardají i Martín

Torreciudad 
i Catalunya

Som a punt d’acabar l’any i a les por-
tes de començar-ne un altre. Aquests 
darrers dies de desembre són un bon 
moment per fer revisions i formular 
propòsits. El temps d’Advent i la ce-
lebració del Nadal, la vinguda de Je-
sús, el Messies, el Salvador, han pre-
tès mostrar-nos amb força —com 
dèiem fa unes setmanes, en comen-
çar aquest temps— la tendresa de 
Déu vers la humanitat, el camí que 
està disposat a fer al costat nostre 
i l’esperança que ens ofereix, convi-
dant-nos a caminar pel camí del seu 
amor i a ser-ne testimonis. 

És bo contemplar la nostra vida 
amb una actitud de pregària, de re-
flexió, des del propi afecte i amb va-
lentia. I també reflexionar amb l’espòs, 
l’esposa, la parella, conjuntament. 
Atrevir-me a dir com em trobo. A dir-
li que segueixo al seu costat, en dis-
posició d’ajuda, des de la fragilitat 
compartida. També parlar dels fills i 
compartir amb ells aspectes de la re-
flexió —de ben segur que tenen coses 
a dir-nos. Revisar les nostres vides per 
construir junts esperança de parella, 
de família, de societat. I, alhora, par-
lar-ho amb Jesús, posar la vida quoti-
diana, el que sento, davant d’Ell. Deixar 
que la seva paraula il·lumini els horit-
zons vitals i escoltar per descobrir i se-

Revisions, propòsits 
i decisions

guir el camí de la benaurança i com 
l’esperança troba les seves escletxes 
en el món contemporani. Mirar la prò-
pia realitat i la familiar no és suficient, 
però és necessari i imprescindible si 
després volem adreçar els nostres 
passos per camins de pau, de veritat 
i de justícia, en la direcció més pro-
pera a allò que Jesús deia i feia. «Així, 
doncs, com a escollits de Déu, sants i 
estimats, revestiu-vos de sentiments 
de compassió entranyable, de bon-
dat, d’humilitat, de dolcesa, de pa-
ciència; suporteu-vos els uns als al-
tres, i si algú tingués res contra un altre, 
perdoneu-vos-ho» (Col 3,12-13). 

Feta aquesta reflexió, convé que 
continuem discernint, cercant respos-
tes, prenent iniciatives, no deixant- nos 
endur per la rutina. I, per damunt de 
tot, convé continuar treballant amb 
esperança i des de l’esperança, per-
què Déu passa i torna a passar per les 
nostres vides i pel món. Revisat l’any 
que acaba, ens correspon a nos altres 
discernir prioritats a l’hora de prendre 
decisions, perquè l’esperança i l’amor 
cobreixin nous espais de la nostra vi-
da i del nostre entorn; decisions que 
ajudin a donar sentit a la vida, que ens 
apropin a les realitats de dolor i sofri-
ment de tantes persones… i a portar- 
hi esperança! 

GLOSSA
   

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

 ENRIC PUIG JOFRA , SJ
Secretari general de la FECC

MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILAHECHOS DE VIDA�

« Yo vivía en otra dimensión»
El psiquiatra vienés, doctor Vik-
tor Frankl, padre de la logote-
rapia, describe la experiencia 
que vivió en uno de los cuatro 
campos de concentración na-
zis en que estuvo internado. 
Escribió: «… en medio del humi-
llante castigo, muertos de ham-
bre y de frío, casi cadavéricos, 
un preso di jo: “¡Ah, si nuestras 
mujeres nos viesen así!”

»Yo recordé el rostro de mi es-
posa, que me lanzó fuera de 
aquel infierno, y recuperé las 
ganas de vivir. La salvación del 
hombre es por y para el amor. 
Allí estaba yo, en medio del su-
plicio y, aun así, capaz de en-
tender a Dios por que podía 
contemplar mentalmente el 
rostro de mi amada.

»El guarda mandó que todos 
se parasen y yo no le obedecí. 
En aquel momento no es taba en 
el infierno, vivía en otra dimen-
sión. Pese a que no había mo-
do de saber con certeza si mi 
mujer estaba viva o muerta, es-
to no cambiaba nada: contem-
plar mentalmente su recuerdo, 
su imagen, su presencia… me 
devolvía la dignidad y la fuer-
za para seguir.»

¡Feliz tú que tienes imágenes 
y vivencias para recordar! ¡Un 
rostro, a tu madre, a una perso-
na admirada y querida, a al-
guien que te hizo bien! 

El mundo de nuestros hijos 
necesita lámparas espiritua-
les que les ayuden a encontrar 
el sentido de sus vidas.

Intencions del Sant Pare 
per al mes de gener

Perquè els cristians, els qui se-
gueixen altres religions i les per-
sones de bona voluntat promo-
guin la pau i la justícia al món.

30.  Dilluns (lit. hores: 1a setm.) 
[1Jn 2,12-17 / Sl 95 / Lc 2,36-40]. Sant 
Mansuet, mr.; sant Rai ner, bisbe; 
santa Anísia, mr.; sant Fèlix I, papa 
(269-274) i mr.; beat Raül, abat.

31.  Dimarts [1Jn 2,18-21 / Sl 95 / 
Jn 1,1-18]. Sant Silvestre I, papa (ro-
mà, 314-335) i mr. Santa Coloma, 
vg. i mr.; santa Melània la Jove; 
sant Sabinià, bisbe i mr. 

1.  † Dimecres [Nm 6,22-27 / Sl 
66 / Ga 4,4-7 / Lc 2,16-21]. Capvui-
tada de Nadal: santa Maria, Mare 
de Déu. Imposició del Nom de Je-
sús, també Emmanuel o Manuel 
(Manel); Mare de Déu de Begoña; 
sant Concordi, prev. i mr.; santa 
Eufrosina, vg.; sant Almaqui, mr. 

2.  Dijous [1Jn 2,22-28 / Sl 97 / 
Jn 1,19-28]. Sant Basili el Gran (330-
379), bisbe de Cesarea de la Ca-
padòcia, i sant Gregori Nacianzè 
(330-390), bisbe de Constantino-
ble, doctors de l’Església. Mare de 
Déu, auxili dels cristians; comme-
moració de la vinguda de la ma-
re de Déu a Saragossa. Sant Ma-
cari, abat; sant Isidor d’Antioquia, 
bisbe i mr.; sant Adelard (753-
826), abat, cosí de Carlemany; 
santa Emma, vg.

3.  Divendres [1Jn 2,29–3,6 / Sl 
97 / Jn 1,29-34]. Sant Anter, papa 
(grec, 235-236) i mr.; santa Geno-
veva (s. V), vg., patrona de París; 
sant Fulgenci, bisbe (agustinià); 
sant Daniel, mr.; sant Atanasi (o 
Tannari), mr.; sant Josep-Maria 
Thomasi, prev. teatí, cardenal; 
beat Alan de Solminiac, bisbe; 
beat Ciríac-Elies de Chavara, 
prev. carmelità.

4.  Dissabte [1Jn 3,7-10 / Sl 97 / 
Jn 1,35-42]. Sant Rigobert, bisbe; 
sant Odiló, abat de Cluny (†1048); 
santa Isabel-Anna Seton, rel. paü-
la, dels Estats Units; santa Geno-
veva Torres, vg.; beata Àngela de 
Foligno, rel. terciària franciscana.

5.  † Diumenge vinent, II 
després de Nadal (lit. hores: 2a 
setm.) [Sir 24,1-2.8-12 / Sl 147 / Ef 1,3-
6.15-18 / Jn 1,1-8 (o bé: 1,1-5.9-14)]. 
Sant Telèsfor, papa (grec, 125-
136) i mr.; sant Simeó Estilita (388-
459), monjo siríac; santa Emilia na, 
vg.; sant Joan-Nepomucè New-
man, bisbe (redemptorista); sant 
Carles de Sant An-
dreu, rel. passio-
nista; beat Dídac-
Josep de Cadis, 
prev. caputxí.


