
ECO DE LA PALABRA

ello por lo que antes de acercarnos al Sacramento
de la Penitencia y, sobre todo, a lo largo de la Cua-
resma nos conviene escuchar mucho la Palabra
de Dios, para que Él nos diga las verdades que
sus ojos de buen amigo descubren en nosotros.

La sencillez es la clave de muchas gracias. Pa-
ra el humilde que tiene ante sí sus faltas y asume
su responsabilidad, los pecados ya no son obs-
táculo en la relación de comunión y amor con
Dios. San Jerónimo aconsejaba: «Si tienes tus pe-
cados delante de ti, Dios no los pondrá delante
de Él». Incluso cuando —como es el caso del sal-
mista— el pecado se siente como una realidad
abrumadora y envolvente, arraigada en una ten-
dencia «innata» (desde el seno de la madre).

Es esa tendencia a poseer, retener la vida, re-
afirmarla, ser el centro, dominar, exigir, acumular
bienes y placer… que empapa toda la vida y que
tiene sus manifestaciones bien visibles en las
rupturas, los falseamientos, los abusos, las pe-
leas… Una tendencia poderosa que a veces que-
da viva influyendo a escondidas, bajo apariencias
de virtud, haciendo que demos una imagen fal-
sa a los ojos de los otros y de uno mismo. 

Y
a es difícil ver la propia realidad, pero más
difícil aún es reconocerla y aceptarla cuan-
do no es como querríamos que fuese. Por

ello la oración del Salmo 50, apelando a un es-
fuerzo de sinceridad, sigue:

«Reconozco que he sido rebelde; mi pecado
no se borra de mi mente. En verdad, soy ma-
lo desde que nací; soy pecador desde el seno
de mi madre. En verdad, tú amas al corazón
sincero, y en lo íntimo me has dado sabidu-
ría» (3-6).

San Anselmo, comentando este Salmo reza di-
ciendo: «Conocía mi pecado en parte, pero no co-
mo Tú lo conoces, no como soy conocido por ti…
Mi corazón queda impenetrable incluso a mí mis-
mo… pero Tú escrutas los abismos». La verdad
sobre nosotros mismos normalmente permanece
escondida a nuestros ojos. Si nos la dice un ene-
migo, nos enfurece; si nos la dice una autoridad,
nos asusta; si nos la dice un amigo, nos sorpren-
de y nos acongoja, pero nos cura. Le pedimos a
Dios que nos diga la verdad como sabio y clarivi-
dente, pero sobre todo como buen amigo. Es por

Entonces el humilde sabe que con toda esta
pobreza moral en las manos sólo puede presen-
tarse ante el Dios-amigo diciéndole: «Mira, este
soy yo, desnudo y cargado de defectos». Como
decía Juan Pablo II, hablando de Adán y Eva en el
paraíso antes de pecar: estaban desnudos sin
avergonzarse, porque el amor los hacía transpa-
rentes; después del pecado se tenían que ocul-
tar de Dios y del otro. Pero ahora Dios trata de
restablecer el amor y con él la desnudez espiri-
tual.

—Sólo ante Dios, que me ama, puedo estar
desnudo y transparente, sin avergonzarme.

—Sólo ante Dios de ojos clarividentes y amo-
rosos soy quien soy.

—Sólo ante Dios humillarse no es humillante.

No hay dignidad mayor que la de aquel que sa-
be desnudarse de todo tipo de mentira y se de-
ja sostener por los brazos del amigo que se apre-
sura a abrazarlo y cubrirlo con vestido de fiesta.

† Agustí Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

El Salmo 50, ejercicio de sinceridad 

Director: Josep Torrente i Bruna - Edició: Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació, Pl. de la Vila 11, 1r, 08980 Sant Feliu de Llobregat; Tel. 936 327 630; Fax 936 327 631; A/e: premsa@bisbatsantfeliu.org - Web: www.bisbatsantfeliu.org
Dip. legal B. 3028-1958 - Realització: ALTÉS arts gràfiques, s.l.

Pàgina 4 28 de febrer de 2010

A G E N D A ESGLÉSIA DIOCESANA

◗ CRÒNICA

Eucaristia d’acció de gràcies per la
beatificació del Dr. Samsó. El passat
diumenge 7 de febrer va tenir lloc a
la Catedral de Sant Llorenç aquesta
missa, presidida pel bisbe Agustí. El
rector de la Basílica de Santa Maria
de Mataró, on se celebrà la beatifi-
cació el passat 22 de gener, va por-
tar unes relíquies del Dr. Samsó. El
delegat diocesà per a les causes
dels sants, Mn. Àlvar Pérez, va llegir
una ressenya de la vida del nou beat
a l’inici de l’eucaristia, que va comp-
tar amb una representació nombrosa
de Castellbisbal, on va néixer, i de
Mediona, d’on va ser vicari, a més
de familiars seus. La coral «Unió» de
Castellbisbal va animar litúrgicament
la celebració.

Casa de l’Església: nous avanços.
La construcció de la nova seu dioce-
sana va endavant, i prova d’això és
la reunió de seguiment del passat

dia 8 d’aquest mes que, per primera
vegada, es va realitzar ja en un espai
degudament acondicionat. L’oficina
tècnica de l’obra està ja instal·lada al
nou edifici, per tal de seguir de més
a prop la continuació de les obres.

◗ AGENDA

Defensar la família i la vida, és de-
fensar els drets humans. La Delega-
ció Diocesana de Família i Vida ofe-
reix un nou article al seu web. Es
tracta d’un recull de referències de la
Declaració Universal dels Drets Hu-
mans que ens confirmen en el camí
de la defensa de la vida des del mo-
ment de la concepció i del matrimoni
entès com la unió d’un home i una
dona. La Declaració també aporta ar-
guments a favor del dret dels pares a
educar els fills segons les pròpies
conviccions. L’article és un extracte
de la ponència del Dr. Smeaton en el
IV Congrés Internacional de Provida.
Entreu a llegir-lo al portal web: www.

bisbatsantfeliu.org, clicant sobre una
imatge com la que il·lustra aquesta
notícia.

◗ ESPIRITUALITAT

Recés a la Casa Betània. 13 de març,
de 10 a 18 h. Predicarà el pare Ra-
mon M. Setó, cmf. Més informació:
Maria Eva Manonellas, Casa de Betà-
nia, c/ Bonavista 37, Cornellà de Llo-
bregat. Telèfon 933 751 102. 

Recés de Quaresma del Moviment
de Professionals Catòlics. 21 de
març, de 10.30 a 18 h. El bisbe auxi-
liar de Barcelona, Sebastià Taltavull,
impartirà aquest recés, al voltant de
les set paraules dites per Jesús a la

Família missionera, en marxa cap a Bolívia. El passat diumenge 14 tin-
gué lloc a la Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat l’euca-
ristia d’enviament missioner de David Ferreiro i Cristina Belenguer, jove
matrimoni de Torrellas de Llobregat, preparada en estreta col·laboració
amb tota la Delegació Diocesana de Missions. El bisbe Agustí, en les se-
ves paraules, va subratllar l’essencialitat de l’esperit missioner a l’Esglé-
sia, i va agrair la generositat d’aquesta jove família que ha enfocat la seva
vivència d’amor no com a quelcom tancat en si mateix sinó obert als altres.

creu. Els espais de silenci personal,
la música, l’eucaristia i la pregària
personal i col·lectiva conduiran aques-
ta jornada de recés. Inscripcions al
Moviment de Professionals Catòlics:
mpcb@ctv.es. Lloc: Casal Bellesguard:
http://www.jeronimes.net/casal.htm.

◗ FORMACIÓ

Cicle de conferències «La intimitat
de la matèria». Dimarts 2, 9, 16 i 23
de març, 18.30 h. Organitzat pel Mu-
seu Geològic del Seminari de Barce-
lona, aquest seguit de xerrades so-
bre física atòmica seran impartides
per Mn. Francesc Nicolau. Sala Sant
Jordi, Seminari Conciliar, c/ Dipu-
tació 231, Barcelona.

La fe a l’interior de la família: afer
privat o comunitari? Dijous 11 i 18
de març, de 19 a 20.45 h. Aquest és
el títol de les sessions que organit-
za el CEP, en col·laboració amb la
Delegació de Pastoral Familiar de
Barcelona. El primer ponent serà el
bisbe Sebastià Taltavull i el segon el pa-
re Enric Puig, director de la Funda-
ció d’Escoles Cristianes. Més infor-
mació: Telèfon 933 174 858, a/e:
cep@cepastorals.cat. Rivadeneyra 6,
3r, Barcelona.

◗ CATEDRAL

II diumenge de Quaresma. Avui
l’eucaristia de les 19 h a la Ca-
tedral de Sant Llorenç, presidida
pel bisbe Agustí, serà animada li-
túrgicament per la coral Schola
Gregoriana, de Vilafranca del
Penedès. Tot seguit, hi haurà
una audició de cants gregorians
al mateix temple. 

Fe d’errates: al Full Dominical
del 14 de febrer vam dir que tots
els diumenges de Quaresma l’eu-
caristia presidida pel bisbe Agus-
tí seria a les 20 h; en canvi, serà
sempre a les 19 h.


