
Aquesta setmana m’estreno escrivint al Porta-
veu, malgrat que, quan vosaltres ho llegiu, jo ja 
seré a Bilbao, al Noviciat Sant Francesc Xavier 
de la Companyia de Jesús. El que escric són 
només uns breus pensaments que us vull com-
partir entorn del procés vocacional que visc i 
que ara enceta una nova etapa amb la il·lusió de 
fer camí amb Jesús.

Tal com he pogut compartir aquests darrers 
mesos amb alguns de vosaltres (de forma molt 
sintètica) identifi co el moment del naixement de 
la vocació després d’uns recessos a la Cova de 
St. Ignasi de Manresa. És allà on, ajudat per l’es-
piritualitat ignasiana, em retrobo amb Déu d’una 
forma nova, interpel·lant-me i preguntant-me, 
per primera vegada: “què vol Déu de mi?”. En 
els mesos posteriors, hi haurà, doncs, una in-
quietud que no marxa, amb una interrogant: “i si 
em crida a ser jesuïta?”.

En aquell moment, jo tenia uns plans de futur 
ben defi nits (havia acabat els estudis universi-
taris i volia preparar-me per a opositar a l’Ad-
ministració local), però davant d’una inquietud 
naixent que encara no sabia ben bé com situar, 
aquests plans van trontollar. He anat descobrint 
que els plans personals, a vegades, no coinci-
deixen amb els de Déu, però el bé que s’asso-
leix quan s’escolten els del Senyor és immens: 
són els que porten a la veritable felicitat.

A partir de llavors, vaig començar un procés 
de discerniment acompanyat a Barcelona per 
un jesuïta (l’Enric Puiggròs, qui vau conèixer a 

l’eucaristia del dia 31 d’agost) i, després, vaig 
iniciar l’etapa que s’anomena “prenoviciat”. Una 
etapa, en defi nitiva, de discerniment intens, co-
neixement de la Companyia de Jesús, exerci-
cis espirituals... I on la Companyia també em va 
anar coneixent a mi. Aquest camí de discerni-
ment vocacional és un camí en el que m’he anat 
enamorant de Jesús i que, alhora, m’ha portat 
a anar-me coneixent més a mi mateix. Tal com 
deia, no és un camí que es faci sol, sinó acom-
panyat per diferents jesuïtes, els qui m’han aju-
dat a anar veient quina era la voluntat de Déu 
per a la meva vida i que em va portar a dir “sí” i a 
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demanar l’admissió al noviciat de la Companyia 
de Jesús.

Respondre a la crida em fa veure que cal estar 
oberts a la sorpresa de Déu, a no esperar allò 
que encaixa millor amb la nostra pròpia lògica, 
sinó a deixar-nos sorprendre per Aquell qui ens 
estima.

Durant tot aquest temps, però, s’experimen-
ten moviments interns (“mocions”, si utilitzo el 
terme ignasià) de diferent caràcter i no sempre 
és fàcil ni es viu amb pau i serenor (o “consola-
ció”, en paraules de St. Ignasi). Però tot això és 
part d’aquesta experiència de discerniment. Un 
passatge bíblic que m’ajuda a explicar com em 
sento en aquests moments és la sorpresa de 

Jeremies quan Déu es dirigeix a ell i li respon que 
és molt jove (Jr 1, 6-8). Justament és això: em 
sento limitat i petit davant del que tinc davant, 
però amb tota la confi ança posada en Déu, que 
és qui m’ha dut fi ns a aquí. Som afortunats de 
ser immensament estimats pel Déu de l’Amor; i 
havent experimentat aquest Amor, l’única cosa 
que puc fer és confi ar-hi:

Oh Déu, ets el meu Déu,
a l’alba et cerco.

Tot jo tinc set de tu,
per tu es desviu el meu cor,

en terra eixuta, assedegada, sense aigua.
(Salm 63)

Des de l’experiència viscuda, m’agradaria ani-
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mar-vos a no deixar-nos endur pel ritme del dia 
a dia, l’anar fent... (ni en la vida personal, ni en la 
vida en comunitat a la parròquia). He descobert 
que la pregària realment et canvia la vida: és el 
lloc privilegiat de  trobada amb Déu. Fer silenci i 
disposar-se permet anar descobrint el Senyor i 
què és el que vol de cadascú de nosaltres (no 
és res exclusiu d’una vocació religiosa. Ho és 
per a tothom). I l’acompanyament espiritual n’és 
una gran ajuda. Tot plegat porta, com bé deia el 
lema de la celebració dels 500 anys de la con-
versió de St. Ignasi, a “veure noves totes les co-
ses en Crist”.

Abans d’acabar aquest escrit, però, crec im-
prescindible fer un agraïment a Déu per la par-
ròquia: on hi he crescut i on hi he trobat una 
comunitat que m’ha estimat (i que m’estimo). 
Amb persones concretes amb qui hem compar-
tit tant i amb Mn. Joan, a qui no us descobriré 
jo ara, però qui m’ha ajudat a créixer en la fe 
durant aquests anys, sempre afable, disposat, 
posant-ho tot fàcil, en defi nitiva, estimant. I quel-
com sovint gens fàcil: acompanyant-me per a 
poder fer un discerniment amb veritable lliber-
tat. A la Puríssima ha nascut i crescut la meva 
fe (i tot jo!), una fe que he entès que s’havia de 
viure des del compromís i que he intentat viure 
coherentment en les diferents comissions de la 
parròquia i també al nostre arxiprestat, així com 
en entitats socials i polítiques. Tot això confor-
ma la meva motxilla, que la duc posada per a 
seguir fent camí, com a pelegrí enmig del món i 
intentant ser fi del al Pare. I, és clar, la pregària i 
l’eucaristia als peus de Maria m’han fet desco-
brir en la Mare una mestra de fi delitat, paciència, 
silenci, tendresa i confi ança.

Ara comencen uns mesos de profund discerni-
ment al noviciat. De silenci, de pregària, d’apre-
nentatge, de compartir, de conèixer i d’escoltar. 

És un moment que reconec com a privilegiat a la 
meva vida, per a seguir descobrint la voluntat de 
Déu. El pas que he pres ara és només un revolt 
del camí, un “sí” que cal anar renovant cada dia 
i amb la disposició de seguir descobrint allò que 
el Senyor em demana. Ara em porta al noviciat 
de la Companyia de Jesús, demà, només Déu 
dirà.

Acabo amb la pregària de Sant Ignasi de Loiola:

Preneu, Senyor, i rebeu
tota la meva llibertat,

la memòria,
l’enteniment

i tota la voluntat.
Tot el que soc i posseeixo,

Vós m’ho heu donat,
a Vós, Senyor, ho torno.

Tot és vostre,
disposeu-ne segons la vostra voluntat.

Doneu-me el vostre amor i gràcia,
perquè això em basta.

AMDG
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Si no fan cas de Moisès
i dels profetes,

ni que ressuscités algú
d’entre els morts

no es deixaran convèncer.

CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY. Missa 
de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, 
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 8 del vespre.
HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

GRUP DE PREGÀRIA AMB CANTS DE TAI-
ZÉ. El 21 de setembre van tornar a començar 
les pregàries amb cants de Taizé. Recordeu, 
cada dimecres, a 2/4 de 9 del vespre, teniu un 
espai de pregària, cants i refl exió a la Puríssima.

GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Di-
lluns 27, a 1/4 de 7 de la tarda, grup Sant Pau i 
a 2/4 de 8 del vespre grup Sant Lluc.

LA PLAÇA DEL DIÀLEG. Durant tot el diven-
dres 30 de setembre, de les 10 del matí a les 
8 del vespre, a la plaça del Dr. Robert es podrà 
visitar una instal·lació artística itinerant de Justí-
cia i Pau que vol contribuir a fomentar la cultura 
de la pau ara i aquí. Una iniciativa per a tornar a 
portar el missatge d’Arcadi Oliveres als carrers. 
Us convidem a passar-hi.

CONSELL PARROQUIAL. Dimarts 4 d’octubre, 
reunió del consell, a les 6 de la tarda. Queden 
convocats els representants de totes les comis-
sions.

MISSA INTERNACIONAL I VISITA GUIADA AL 
TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA. El cate-
quista dels grups de Refl exió de la Paraula, ha 
organitzat per diumenge 16 d’octubre una sor-
tida per participar en la missa de les 9 del matí 
al Temple de la Sagrada Família de Barcelona. A 
3/4 d’11, visita guiada gratuïta pel nostre grup 
parroquial, tindrà una hora de durada. L’activitat 
encara que sigui promoguda pel grup de Refl e-
xió és oberta a tothom. L’hora de sortida serà 
3/4 de 8 del matí de davant de la parròquia, pel 
carrer Capmany. L’única despesa serà la benzi-
na i l’aparcament dels qui comparteixen cotxes. 
Inscripcions fi ns el 28 de setembre al despatx 
parroquial.

XXV MARXA DE LA SOLIDARITAT. Organitza 
Mans Unides. Caminada solidària pels rodals de 
Sabadell i Sant Quirze del Vallès. Serà diumenge 
16 d’octubre a les 9 del matí. Sortida de l’esta-
ció Can Feu-Gràcia/FCG.
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