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AGENDA

Dilluns 20 (15.30 h). Reunió amb el Patronat de la Fundació Abat Oliba.
Dies 21 i 22. Trobada de la Comissió
permanent de la CEE, juntament amb
el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull.
Dijous 23 (10 h). Reunió de la Congregació per als Bisbes al Vaticà.
Divendres 24 (10.30 h). Trobada amb
els preveres que participen en la Pastoral de la Salut. A les 20 h. Sopar amb els
amics de Justícia i Pau.
Dissabte 25 (11 h). Participació en la
trobada de cursets de cristianitzat (Ultreia diocesana), a la pquia. de Sant Ignasi de Loiola.
Diumenge 26 (10 h). Celebració de l’eucaristia amb la comunitat ucraïnesa a
la pquia. de Santa Mònica.

Actes
25 anys de Vida Creixent. Dissabte 25
feb. (9.45-13 h), actes de celebració
dels XXV anys del Moviment de Vida
Creixent, a la pquia. de Sant Oleguer bisbe (c/ Nàpols, 133-137), i a l’arxiprestat de la Sagrada Família. Celebració
de l’eucaristia presidida pel cardenal

Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de
Barcelona. Concert a càrrec del Cor
Sant Oleguer i de la Coral de Ntra. Sra.
de la Fuensanta, i refrigeri festiu.
«Missa cap a Déu en Mi». Dissabte
25 feb. (20 h), una eucaristia amb ritme, música i bones cançons per apropar-nos més a Déu. A la pquia. del Patriarca Abraham (c/ Jaume Vicens Vives 6 - Vila Olímpica).
Sessió de reflexió de l’actualitat cultural i religiosa. Dilluns 20 feb. (19 h),
amb Vicent Partal, periodista i director de Vilaweb. A l’auditori de la FJM
(c/ València 244, 1r). Info: t. 934 880
888, www.fundaciojoanmaragall.org
Presentació de la proposta educativa
de Pedro Poveda, un home compromès
amb l’educació del poble. Divendres
24 feb. (19 h), a càrrec de Margarita
Bartolomé, coordinadora de l’edició crítica del llibre Pedro Poveda - Ensayos y
Projectos Pedagógicos. A la Facultat de
Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna (c/ Valldonzella, 12). Info:
Institució Teresiana de Catalunya, t. 933
528 222 / www.institucioteresiana.cat
Novahumanitas (c/ Àliga 12 - Hostafrancs). Si vols viure la teva vida de
manera ben desperta i coherent, et
convidem a la propera trobada on
compar tirem els nostres anhels i inquietuds més profunds. Dia 1 de març
(19 h), amb Mn. Josep Font, formador
de Novahumanitas a Barcelona, València i Madrid. Us demanem confirmació
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d’assistència al t. 616 164 006. Més
informació: www.novahumanitas.org
Tallers d’Oració i Vida (mètode P. Larrañaga). Dijous 23 feb. (17 h), sessió informativa: Aprendre a pregar per
aprendre a viure. A la biblioteca de
l’Hospital de San Rafael (pg. de la Vall
d’Hebron, 107-117). Informació: t. 696
364 570. Diumenge 26 feb. (17.30 a
19.30 h), tarda de pregària: «Abandonar-se en les mans del Pare». Als salesians del c/ Rocafort 42.
«Amics de Sant Francesc». Dijous 23
feb. (20-21 h), trobada: La litúrgia a Madagascar, amb fra Flem. (Al c/ Santaló, 80).
«La situació del Cristianisme a casa
nostra». Dijous 23 feb. (20 h), amb
Antoni Puigverd. A Pompeia (c/ Riera
Sant Miquel, 1). Organitzat pels frares
caputxins de Catalunya.

Llibres
Un cardenal es confessa, del Dr. Lluís Martínez Sistach. Publicat
per editorial Proa. És
un llibre-entrevista, de
268 pàgines, a l’arquebisbe emèrit de Barcelona. Responent a les
preguntes de Mn. Jordi Piquer, el cardenal passa revista a les diverses etapes de la seva vida i pren posició so-
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Arzobispo de Barcelona

El tapiz maravilloso
La esperanza es una virtud que debemos pedir a Dios que nos la regale. Pero podemos y debemos también hacer un esfuerzo para que esa virtud
arraigue en nuestros corazones. Una
pequeña historia ayudará a entender
lo que quiero decir con adquirir hábitos de esperanza.
«Un buen hombre recibió una carta
de un amigo. Le comunicaba que le
iba a regalar un hermoso tapiz. «Es
precioso», le decía, y hacía los mayores elogios del tapiz, todo él bordado
en oro, que iba a recibir. «Representa
primorosamente escenas de una cacería. Su valor es incalculable.»
A los pocos días llamaron a la puerta para entregarle el tapiz. Lo de-

sembaló a toda prisa y, al verlo, no pudo menos de sentirse defraudado.
Aquello no era sino un montón de hilos mal distribuidos sin formar dibujo
inteligible alguno. Aquí y allá veía nudos empalmados de cualquier manera. Por ningún sitio se veían aquellas
maravillosas escenas de que le había hablado. Llegó a pensar: ¿No será todo fruto de la imaginación de mi
amigo? ¡Tantos elogios para tan poca cosa!
De repente, casi sin advertirlo, dio
la vuelta al regalo y respiró aliviado.
Lo había estado mirando del revés.
Ahora sí podía admirar los riquísimos
matices de los colores, las bellas escenas representadas… En fin, le pa-

reció que su amigo se había quedado corto en las alabanzas.»
Esto es lo que puede pasarnos a
cada uno de nosotros. Depende de por
dónde miremos las cosas. Si miramos
del revés, es decir, con pesimismo,
con tristeza, con prejuicios, con sentido utilitario… todo nos parece desalentador y desesperante. Por el contrario, si lo miramos todo desde la
mirada de Dios, desde unos ojos movidos por la compasión, desde el interior de nuestro corazón… todo adquiere resplandor y belleza. Porque lo que
hace que una cosa sea bella de verdad es que Dios está dándole el ser.
¿Cómo miras a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, a tus suegros y yernos,

bre les qüestions que l’han preocupat
més i el preocupen actualment. El pròleg és del cardenal Gianfranco Ravasi.
Està en preparació la versió en castellà, que també es publica en italià.
Del teu germà musulmà. Cartes d’avui a
Charles de Foucauld,
de Dídac P. Lagarriga. L’autor d’aquest llibre, incorporat a l’islam, escriu 14 cartes
al beat Charles de Foucauld en les quals dóna a conèixer l’islam silent i místic, un
islam força desconegut. El llibre, editat
per Fragmenta, té 138 pàgines i inclou
un veritable testimoni sobre valors com
el silenci, la contemplació i el diàleg
interreligiós. El pròleg és del P. Xavier
Melloni, SJ i l’epíleg, del sacerdot Pablo d’Ors. El proper 28 de feb. (19 h),
tindrà lloc un diàleg a la Llibreria Claret
(c/ Roger de Llúria, 5). Hi intervindran:
Josep Ll. Vázquez Borau, Joan Ll. Pérez
Francesch, i l’autor.

Breus
Rectificació. A l’agenda del Full del 12 de
febrer es va anunciar la concessió del
III Memorial Pere Tena per al dia 16
de febrer. Aquest acte ha estat ajornat
i se celebrarà el proper
10 de maig, a les 18 h,
amb el mateix programa i al
mateix lloc.

a tus vecinos? ¿Cómo miras a los políticos, a los gobernantes, a los que tienen autoridad? ¿Cómo miras a los sencillos que encuentras en tu camino,
a los inmigrantes, a los que no tienen
trabajo, a los enfermos y oprimidos?
Debemos aprender a mirar siempre
por el lado positivo. Todos los que nos
rodean tienen cosas positivas, pero,
muchas veces, nos empeñamos en
resaltar los fallos, los aspectos negativos, y nos desanimamos.
La sociedad y las personas tienen
sus lagunas y sus grietas, pero tienen también valores incuestionables,
posibilidades y tareas pendientes.
De nosotros depende que desde
sus capacidades y defectos, desde sus fortalezas y debilidades, alumbren una aurora de esperanza para
nuestro mundo y siembren la Buena
Nueva de Jesús en el corazón de muchas personas. Tu pequeña aportación puede hacer mucho. Un granito
no hace granero, pero ayuda al compañero.
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