El cardenal invita els sacerdots a concelebrar amb el Papa

El cardenal invita els sacerdots a concelebrar amb el
Papa
Amb data del 14 de juliol, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, ha dirigit una carta a tots els sacerdots de la diòcesi en la qual els invita a
participar en la concelebració que presidirà el Sant Pare al temple de la Sagrada
Família el dia 7 de novembre de 2010 a [...]
17 juliol, 2010 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
Amb data del 14 de juliol, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha
dirigit una carta a tots els sacerdots de la diòcesi en la qual els invita a participar en la
concelebració que presidirà el Sant Pare al temple de la Sagrada Família el dia 7 de
novembre de 2010 a les 10 hores del matí i els comunica que se suprimiran les misses
d’aquell dia al matí per tal de facilitar l’assistència dels sacerdots a la cerimònia de la
dedicació del temple de la Sagrada Família.
“Amb el parer favorable del Consell Pastoral Diocesà -diu la carta del cardenal- i del Consell
Presbiteral, el Consell Episcopal ha considerat convenient establir que el diumenge 7 de
novembre al matí -per facilitar als sacerdots de la diòcesi concelebrar amb el Sant Pare i als
ﬁdels a participar en l’eucaristia de dedicació del temple de la Sagrada Família- no se
celebrin misses en les parròquies i centres de culte de l’arxidiòcesi de Barcelona, exceptuant
les celebracions en els monestirs, hospitals i presons”
El cardenal també recomana que per facilitar la participació a l’eucaristia als feligresos que
no puguin assistir a la Sagrada Família, els rectors de parròquies i els responsables de
centres de culte augmentaran, si cal, el nombre de misses de la vigília del diumenge i del
diumenge a la tarda. “Us prego -diu també el cardenal- que expliqueu ben bé als ﬁdels el
contingut i la motivació eclesial del decret que us adjunto”.
“Us demano de nou -diu el cardenal en la conclusió de la carta- que inviteu els feligresos a
participar en l’acolliment del Sant Pare a Barcelona, en la celebració de l’eucaristia al temple
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de la Sagrada Família i en els carrers per on passi des de l’arribada ﬁns al comiat de la nostra
ciutat”.

Annex
Text del decret del cardenal del 14 de juliol de 2010
Per tal de facilitar als sacerdots diocesans i religiosos de l’arxidiòcesi de Barcelona poder
concelebrar en l’eucaristia presidida pel Sant Pare Benet XVI, amb motiu de la dedicació del
temple de la Sagrada Família, el matí del dia 7 de novembre de 2010, havent escoltat i
obtingut el parer favorable del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà, pel present
s’estableix que el matí del diumenge dia 7 de novembre d’enguany no se celebrin misses en
les parròquies i centres de culte, a excepció dels monestirs, hospitals i presons de
l’arxidiòcesi de Barcelona. Els rectors de les parròquies i els responsables dels centres de
culte consideraran si han d’augmentar el nombre de misses la vigília i el diumenge dia 7 de
novembre a la tarda, per tal que els feligresos que no hagin assistit al temple de la Sagrada
Família puguin participar degudament en la celebració de l’eucaristia.
Ho decreta i ﬁrma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.
+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe,
Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari General i Canceller
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