
BAB 157 (2017) - març [1] 171

Santa Seu
Aprovació dels textos en gallec, català i basc de 
la fórmula sacramental de la consagració del vi.

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

Prot. N. 54/17

Hispaniae

Instante Eminentissimo Domino Richardo Blázquez Pérez, Archiepiscopo Vallisole-
tani et Praeside Conferentiae Episcoporum Hispaniae, litteris die 19 mensis ianuarii 
2017 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice FRANCISCO 
tributarum, textum callaecum, catalaunicum et vasconicum formulae sacramentalis 
consecrationis vini, prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter confirmamus.

In textu imprimendo mentio fiat de approbatione ab Apostolica Sede concessa.

Contrariis quibuslibet obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 3 men-
sis martii 2017, in memoria sanctorum Emetherii et Cheledonii, martyrum.

Núm. 157 (2017) III

Redacció i administració:
Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació

c/ Bisbe, 5 – 08002 Barcelona – Tel. 93 270 10 13; Fax 93 270 13 05
A/e: info@arqbcn.cat – Webs: www.esglesiadebarcelona.cat – www.arquebisbatbarcelona.cat

31 de març



[2] març - BAB 157 (2017)172

† Robertus Card. Sarah
Praefectus

† Arturus Roche
Archiepiscopus a Secretis

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO 
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 54/17

Hispaniae

Textus callaecus, catalaunicus et vasconicus 
formulae sacramentalis
consecrationis vini

Confirmatus.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 3 men-
sis martii 2017, in memoria sanctoum Emetherii et Cheledonii, martyrum.
† Arturus Roche
Archiepiscopus a Secretis

Tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu Sangue, o Sangue da alianza 
nova e eterna, que se vai verter per vós e por moitos para o perdón dos pecados. 
Facede isto en memoria de min.

Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva Sang, la Sang de l’aliança 
nova i eterna vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que 
és el meu memorial.

Hartzazue eta edan guztiok honetatik: Hau nire Odolaren kaliza da eta, itun berri eta 
betikoaren Odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue 
hau nire oroigarri.

Nota de la Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense
Canvi en les pregàries eucarístiques en llengua catalana

En el dia d’avui, 3 de març de 2017, els Bisbes de Catalunya han tingut coneixement 
de l’aprovació per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments 
de la fórmula “per molts” per a la consagració del calze, substituint l’expressió “per 
tots els homes”, en les pregàries eucarístiques (anàfores) en llengua catalana. La co-
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municació del Cardenal Prefecte porta data d’avui mateix dia 3 de març. Havia estat 
demanat aquest canvi el juliol de 2014, però s’ha esperat a la renovada petició del ge-
ner de 2017 on el Cardenal President de la CEE ho demanava també per a les anàfores 
traduïdes a les llengües gallega i basca.

Tenint en compte que perquè sigui obligatori el canvi convé que cada Bisbe el pro-
mulgui públicament a la seva Diòcesi, amb temps oportú perquè tots se’n puguin as-
sabentar, els Bisbes de les Diòcesis amb seu a Catalunya han cregut oportú que sigui 
el proper Diumenge de Rams, dia 9 d’abril de 2017, la data perquè entri en vigor de 
forma conjunta aquest canvi en les anàfores en llengua catalana. Així serà establert en 
els corresponents Decrets de cada Bisbe per a la seva Diòcesi.

Els Delegats diocesans de Litúrgia ja han ofert i oferiran subsidis i explicacions adi-
ents sobre el sentit i el valor d’aquest canvi en les pregàries eucarístiques, que en 
res no minva la salvació universal que ens ha obtingut Jesucrist amb el seu sacrifici 
redemptor, així com sobre la responsabilitat de tots els preveres i sobre l’amor i la 
centralitat de l’Eucaristia, font i cimal de tota la vida cristiana.

Tarragona, 3 de març de 2017
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Prelat
Decrets

DECRET 05/17.- Barcelona, 1 de març de 2017

Presentada la renúncia del Rvd. P. Ramon Domènech Castells, OFM, com a Vicari 
Judicial Adjunt i Jutge Diocesà de la nostra Arxidiòcesi, per jubilació, se li accepta, 
i l’esmentat prevere passarà a integrar-se al servei d’Assessoria Jurídica del Tribunal 
Eclesiàstic Metropolità.

En conseqüència, i havent de procedir a la designació de diversos càrrecs del mateix 
Tribunal Eclesiàstic, fins al 18 de març de 2021:

Nomenem:

1. el Rvd. Dr. Josep Casanova Domènech, Vicari Judicial Adjunt, que actuarà en 
suport de la Sala I del mateix Tribunal;

2. el Rvd. P. Dr. Vicent Benedito Morant, OP, Vicari Judicial Adjunt i President de la 
Sala III del mateix Tribunal, i Jutge Diocesà, tot cessant en el seu anterior càrrec 
de Defensor del Vincle;

3. el Rvd. Llic. Josep Lluís Muñoz García, Jutge Instructor encarregat de la Secció d’Ex-
horts del Tribunal, tot cessant en el seu anterior càrrec de Notari-Secretari de la Sala I;

4. la Llic. Sra. María José Sapena Gotor, Notària-Secretària de la Sala III del Tribunal.

 La Llic. Sra. Chiara Rostagno passarà a exercir el seu càrrec de Notària-Secretària 
a la Sala I del Tribunal.

 La resta de càrrecs i l’estructura del Tribunal es mantindran fins al període esta-
blert en el nostre anterior Decret de 18 de març de 2016.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe Metropolità de Barcelona.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe Metropolità

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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DECRET 06/17.- Barcelona, 20 de març de 2017

Acollir la Paraula del Senyor i transmetre-la fidelment a tots els pobles, ha estat, per 
manament del mateix Senyor, una de les constants preocupacions dels deixebles de 
Crist. La Santa Mare Església sempre ha tingut cura que les versions litúrgiques en 
llengua vernacla expressin amb el màxim rigor i fidelitat la tradició rebuda del Senyor 
(cf. 1Cor 11,23).

Atenent que la Seu Apostòlica ha aprovat amb data 3 de març de 2017 (Congregació 
per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, Prot. N. 54/17) que a partir d’ara, 
per a major fidelitat al text llatí, les paraules que pronuncia el sacerdot sobre el calze, 
en la fórmula de la consagració del vi, hauran de ser aquestes:

PRENEU I BEVEU-NE TOTS, QUE AQUEST ÉS EL CALZE DE LA MEVA 
SANG, LA SANG DE L’ALIANÇA NOVA I ETERNA, VESSADA PER VOSAL-
TRES I PER MOLTS, EN REMISSIÓ DELS PECATS. FEU AIXÒ, QUE ÉS EL 
MEU MEMORIAL

PEL PRESENT decret:

A partir del proper Diumenge de Rams, dia 9 d’abril de 2017, a totes les misses en 
llengua catalana, incloses les vespertines de vigília, haurà d’utilitzar-se ja aquesta 
fórmula.

Esperem que tots els fidels, i els sacerdots de forma ben especial, estimin la celebració 
eucarística i la preparin i celebrin amb devoció i esplendor, perquè l’Eucaristia sigui 
per a tots l’aliment de la fe, ja que és la font i el cimal de tota la vida cristiana.

Sense que res no s’hi oposi.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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DECRET 08/17.- Barcelona, 27 de març de 2017

Acceptada la sol·licitud de modificació d’estatuts que ens ha estat presentada per la 
Sra. Marta Fernández de la Reguera, presidenta de l’associació OBRA RELIGIOSA 
SOCIAL (ORS), aprovada a l’Arxidiòcesi de Barcelona el 4 de febrer de 1978 amb 
personalitat jurídica privada i estatuts modificats el 23 de setembre de 2008;

Atès que els estatuts modificats de l’associació compleixen tots els requisits establerts 
en la disciplina vigent de l’Església i que foren aprovats per unanimitat en l’assemblea 
extraordinària de socis de 15 de desembre de 2016;

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 299 i 322 del Codi de Dret Canònic, apro-
vem les modificacions dels estatuts vigents de l’associació OBRA RELIGIOSA SO-
CIAL (ORS), la qual té naturalesa d’associació privada de fidels en aquesta Arxidiò-
cesi i gaudeix de personalitat jurídica privada. 

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 09/17.- Barcelona, 29 de març de 2017

Per tal de completar els càrrecs actuals del nostre Tribunal Eclesiàstic, en continuïtat 
amb el nostre anterior decret de l’1 de març d’enguany i d’acord amb la dispensa con-
cedida pel Suprem Tribunal de la Signatura Apostòlica el 15 de març passat,

NOMENEM el Dr. Miquel Àngel Cañivano Salvador, Defensor del Vincle en el Tribu-
nal Eclesiàstic Metropolità de l’Arxidiòcesi de Barcelona, fins al 18 de març de 2021.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe Metropolità de Barcelona.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe Metropolità
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Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari General i Canceller

Carta
Barcelona, 20 de març de 2017

Benvolguts preveres i diaques,

Em plau invitar-vos a participar en la celebració de la Missa Crismal a la Santa Es-
glésia Catedral de Barcelona, que tindrà lloc el dimarts Sant 11 d’abril, a les 11h. del 
matí.

Amb joia ens aplegarem, com cada any, posant en relleu la comunió i la íntima frater-
nitat entre tots els membres del presbiteri diocesà. Serem convocats tots els preveres 
de l’arxidiòcesi perquè expressem aquesta unitat del sacerdoci ministerial i la profunda 
fraternitat que ens uneix en Crist. I això acompanyat també del servei dels nostres ger-
mans diaques i amb la presència i participació d’una bona representació dels fidels laics.

En aquesta celebració també renovarem les nostres promeses sacerdotals i retrem ho-
menatge als preveres diocesans i als religiosos del nostre Arquebisbat, sobretot els 
qui tenen un càrrec pastoral, que celebren els 50 i els 25 anys de la seva ordenació 
sacerdotal.

Després de la concelebració, com és costum, ens aplegarem al Seminari Conciliar per 
tal de poder compartir un àpat fratern i d’amistat.

Agraint-vos ja des d’ara la vostra participació, us saludo amb tot afecte en Crist Sacerdot,

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions
Homilia en la missa amb els joves a l’inici de la Quaresma.

Basílica de la Sagrada Família, 5 de març de 2017

-Presideix la Creu de Lampedusa. Organitza la Delegació Diocesana de Joventut-
Benvolgut bisbe auxiliar, monsenyor Sebastià Taltavull, 
Germans preveres i diaques,
Delegat Diocesà de Pastoral Juvenil i Equip de la Delegació,
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Benvolguts joves que veniu de diferents grups, parròquies i moviments,
Germans tots en el Senyor,

I

Crucem tuam adoramus, Domine

Celebrem avui el primer diumenge de Quaresma, temps preciós que ens portarà a 
la celebració de la Pasqua del Senyor. I comencem aquest camí quaresmal amb tres 
símbols molt significatius:

1.- La unió – comunió de tots els grups juvenils de la nostra Diòcesi. Volem sim-
bolitzar que som Església, família de Déu, i que ens sentim joiosos de pertànyer a ella, 
guiats per Jesucrist, l’únic i gran Pastor de les nostres vides.

2.- L’acolliment de la Creu de Lampedusa, que ha arribat a Barcelona des de la ciu-
tat italiana de Milà. Volem mirar-la i contemplar-la llargament. Ens fa present el dolor 
de Crist, que va morir clavat a la Creu, i ens fa també presents els nostres germans que 
pateixen, que, fins i tot, perden la vida en la travessia del Mediterrani, intentant fugir 
de la fam, de la guerra, de la violència i de la persecució.

3.- L’adoració de la Creu. Al final de la Missa tindrem un temps llarg per poder tocar 
i besar aquesta Creu, i donarem gràcies al Senyor per haver acceptat morir per nosal-
tres. Pregarem pels nostres germans immigrants, perseguits, torturats i violentats, que 
han perdut la vida al Mediterrani o en altres llocs del planeta.

II

Et Verbum caro factum est

Sí, benvolguts amics, ens endinsem aquesta tarda en un dels misteris més impressio-
nants de la nostra fe.

Mireu el que contestaven els Pares del desert davant la pregunta de per què hi havia 
monjos que deixaven el monestir:

v «Pare: ¿Per què deu ser que molts abandonen la vida monàstica? I el monjo contesta: 
En la vida monàstica passa el mateix que a un gos que persegueix una llebre: la per-
segueix i en la carrera crida i borda. Se li uneixen molts altres i tots corren junts, però 
en un cert moment tots aquells que no veuen la llebre es cansen i un darrere l’altre 
desisteixen; només els que la veuen, segueixen fins al final».

I afegia: «Solament qui ha posat els ulls en la persona de Crist crucificat pot perseve-
rar fins al final».
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Mireu, amics: un no pot ser veritablement cristià, si no palpa les llagues de Crist, si no 
besa la creu de Crist, si no toca, estima i serveix la “carn de Crist”, que són els pobres, 
tal com ens recorda sovint el Papa Francesc.

Això és el que li va passar a l’apòstol sant Tomás, que va caure de genolls des-
prés d’haver tocat amb els dits i amb la mà les nafres del Ressuscitat. Amb viva 
emoció va fer llavors la més bella confessió de fe que coneixem. Va dir: “Senyor 
meu i Déu meu”.

Tomàs, l’incrèdul, el que es burlava dels altres apòstols dient que veien fantasmes, 
que s’imaginaven haver vist Crist Ressuscitat, el que deia que això era impossible; en 
tocar les llagues de Crist va creure i va adorar el Senyor.

Que savis que eren els consells que Tomás de Kempis, un frare molt famós del segle 
XV, dirigia als cristians que deien que no sabien pregar o que els costava molt!

v “Si no saps meditar en coses elevades i celestials, descansa en la passió de 
Crist, i atura’t a pensar, com si fossis dins de les seves sagrades llagues. Perquè 
si et refugies devotament en aquestes cicatrius i precioses nafres de Jesús, sen-
tiràs una gran fortalesa en l’aflicció, no t’afectaran els menyspreus dels homes 
i suportaràs amb facilitat les paraules d’aquells que murmuren contra tu” (llibre 
II, 1, nº 16-17).

Amics, no tinguem dubtes d’acostar-nos a la Creu de Crist, a la seva Passió i Mort. 
Deixem que el cor s’esplaï mirant i estimant el Senyor, que hi és clavat. Alleugem i 
aboquem en ella les nostres penes, dolors, projectes i desitjos.

Així ho recomana el gran sant Ignasi de Loiola quan en els Exercicis Espirituals diu:

v Imaginant Crist el nostre Senyor davant i posat en Creu, inicia un diàleg amb Ell: 
¿com essent Creador has vingut a fer-te home?, ¿com tenint vida eterna has vingut a 
morir pels nostres pecats?

A continuació mira’t a tu mateix i pregunta’t: ¿què he fet per Crist?, ¿què faig per 
Crist?, ¿què he de fer per Crist?

I veient-lo així penjat a la Creu, deixa’t anar i inspirar per Ell i demana-li força per fer 
la seva voluntat.

(Adaptació de l’Anotació n. 53 dels Exercicis Espirituals).

Pot ajudar-vos a resar davant el crucificat aquesta bella poesia de Gabriela Mistral, 
poetessa xilena guardonada amb el Premi Nobel de Literatura l’any 1945:
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En aquesta tarda Crist del Calvari,
he vingut a pregar-te per la meva carn malalta:

però, en veure’t, els ulls em van i vénen
del teu cos al meu amb vergonya.

Com puc queixar-me dels meus peus cansats,
quan veig els teus tan destrossats?

Com puc mostrar-te les meves mans buides,
quan les teves estan plenes de ferides?
Com puc explicar-te la meva solitud,
quan tu a la creu penjat i sol estàs?
Com explicar-te que no tinc amor,

quan tens esquinçat el cor?
Ara ja no em recordo de res,

van fugir de mi totes les meves dolences.
L’ímpetu del prec que portava

se m’ofega en la boca pidolaire.
I només demano no demanar-te res,

ser aquí, al costat de la teva imatge morta,
anar aprenent que el dolor és només

la clau santa de la teva santa porta. Amén.

III

T’adoro, t’estimo i et beneeixo

Avui volem besar Crist clavat en aquesta creu, feta amb la fusta extreta d’una de les 
barques que va naufragar al Mediterrani. En ella van morir 300 germans nostres fugits 
dels seus països d’origen per causa de la fam, de la guerra, de la persecució, de la vio-
lació, amb tots els drets humans conculcats. ¡Quin patiment acumulat en aquesta creu!

En aquesta creu volem besar tots els nostres germans que pateixen fam, pobresa, so-
litud, abandó, bullying, persecució i tortura … En ells, en el seu dolor, toquem Crist 
i preguem per ells, demanem que la pau arribi als seus cors, a les seves famílies i als 
seus països.

Però besem també molts germans nostres que aquí, al nostre país, a la nostra ciutat, 
prop de nosaltres, pateixen tots aquests mals.

Recordem ara aquest preciós passatge de la vida de Sant Francesc d’Assís:

Un dia Sant Francesc d’Assís pregava al Senyor amb molt fervor i va sentir aquesta 
resposta: «Francesc, cal que tot el que, com a home carnal, has estimat i has desitjat 
tenir, ho menyspreïs i ho avorreixis, si vols conèixer la meva voluntat. I després de 
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provar-ho, allò que fins ara et semblava suau i delectable, es convertirà per a tu en in-
suportable i amarg, i, en canvi, allò que abans et causava horror, et produirà una gran 
dolçor i suavitat immensa».

Alegre i confortat amb aquestes paraules del Senyor, anant un dia a cavall pels afores 
d’Assís, es va creuar en el camí amb un leprós. Com que sentia un profund horror pels 
leprosos, amb gran esforç interior va baixar del cavall, li va donar una moneda i li va 
besar la mà. I, havent rebut del leprós el bes de pau, va muntar de nou a cavall i va 
prosseguir el seu camí. Des de llavors va començar a menysprear-se més i més, fins a 
aconseguir, amb la gràcia de Déu, la victòria total sobre si mateix.

Als pocs dies, agafant una gran quantitat de diners, va anar a l’hospital dels leprosos 
i, un cop que els va haver reunit a tots, els va anar donant a cada un la seva almoina, 
al mateix temps que els besava la mà.

En sortir de l’hospital, allò que abans era per a ell repugnant, és a dir, veure i palpar 
els leprosos, se li va convertir en dolçor. De tal manera el feia tirar enrere veure els 
leprosos, que, com ell va dir, no només no volia veure’ls, sinó que evitava, fins i tot, 
acostar-se al lloc on vivien. I si alguna vegada li tocava passar prop de les seves cases 
o veure’ls, encara que la compassió l’induís a donar-los almoina per mitjà d’una altra 
persona, sempre ho feia girant el rostre i tapant-se el nas amb les mans.

Però, per la gràcia de Déu, va arribar a ser tan familiar i amic dels leprosos, que, com 
diu en el seu testament, entre ells habitava i a ells humilment servia. (Llegenda dels 
Tres Companys. 3Comp 11: FF 1407-1408).

IV

Vés i fes tu el mateix

Benvolguts amics: intentem estimar aquell que per nosaltres va morir a la Creu. Acos-
tem-nos a Crist a través del camí de l’amor i del servei als més pobres i necessitats.

Sé que molts ja ho feu i esteu treballant a Càrites, en alguna obra social o d’atenció als més 
desfavorits. Uns altres viviu la caritat al Cottolengo o cuidant malalts a les residències. Se-
guiu per aquest camí i podreu experimentar, igual que sant Francesc d’Assís, el consol i la 
pau de Crist. Recordeu-ho sempre: “Hi ha més alegria en donar que en rebre” (Act 20,35) 
i “tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mt 25,40).

Que Déu us beneeixi i us faci créixer a tots en amor a Ell i als germans. Amén

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Homilia en la missa amb ordenacions diaconals. 

Basílica de la Sagrada Família, 19 de març de 2017

Germans preveres,
Benvolguts ordenands,
Benvolguts pares, familiars i amics d’aquests ordenands,
Germans tots en el Senyor,

1.- Acabem d’iniciar el ritu de la vostra ordenació de Diaques. Ho hem fet amb 
aquestes paraules:

“Que s’acostin els qui han de ser ordenats de Diaques”.

I la resposta ha estat: Sóc aquí!
Tot comença amb la presentació dels candidats. Ha estat l’Església qui us ha cridat.
A través d’aquestes paraules es vol significar que és Déu qui tria i crida. Déu us ha 
triat a cadascun de vosaltres lliurement.

Déu tria el feble, perquè sigui sobrehumà, tria el petit, perquè sigui el més gran, per 
tal que la força de Déu es desplegui en la feblesa.

El Bisbe ha preguntat: “Ja sabeu si en són dignes?”.

I podem preguntar-nos: Qui és digne davant Déu? Qui és digne als seus ulls?

Vosaltres, candidats al diaconat, i cadascun de nosaltres, haurem de pregar avui, i cada 
dia. “Ai de mi, estic perdut! Jo, que sóc un home de llavis impurs i visc enmig d’un 
poble de llavis impurs”.

Però Déu ens fa dignes. La veu de Déu, la seva gràcia i el seu poder són la nostra 
dignitat. Per això, podem dir ara i aquí: “Sóc aquí, envia’m”.

2.- Després, en acabar aquesta homilia, tindrem un diàleg personal entre vosaltres i jo.

Un diàleg semblant al que va tenir Jesús amb els apòstols. Jesús, a través del Bisbe, us 
preguntarà sobre el vostre compromís:

•	 Voleu ésser consagrats al servei de l’Església?

Mireu, des del moment de l’ordenació la vostra vida ja no us pertany… la poseu comple-
tament al servei de l’Església. Déu, l’Església, podrà demanar-vos el que vulgui. Vosal-
tres, estic segur d’això, estareu sempre disposats –disponibles- per a tot el que se us de-
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mani, perquè fareu vostres les paraules de Jesús: “No he vingut a ser servit, sinó a servir”.

I ens vénen a la ment les paraules de l’Oració Col·lecta del Diumenge XXXIII del 
temps ordinari:

“Senyor, Déu Nostre, feu que puguem servir-vos sempre amb el goig de l’ànima, perquè la 
felicitat només és plena i perdurable, quan us servim a vós, autor de tots els béns”.

Sí, voleu estar disponibles com Maria, la nostra Mare, que va respondre amb una parau-
la entranyable i preciosa “FIAT” – “FACI’S”. Així ho feu i dieu també avui vosaltres.

Y la pregunta que también os hago es:

•	 ¿Queréis desempeñar este ministerio con humildad y amor?

Servir con altivez y orgullo no es evangélico.

El servicio se hace siempre desde la actitud de humildad y de bondad como Cristo el 
Siervo de Yahvé.

Vuestro principal trabajo en la Iglesia va a ser el servicio: disponibles día y noche. Ya 
no os pertenecéis, ni siquiera es vuestro el tiempo… todo vuestro ser lo debéis gastar 
y desgastar por amor a los hermanos.

Esa entrega total se hace visible y palpable en el celibato. No os pertenecéis. Sois 
“todo para todos”, sin exclusividad o exclusivismos. Célibes por el Reino de los cie-
los. Amor universal. El celibato no es castración, sino canalización de amor dirigido a 
todos sin acaparar ni ser acaparado por nadie.

Otro compromiso que hacéis públicamente ante el Señor será el de rezar, orar. Oración 
personal, trato íntimo con Jesús. A los apóstoles les reconocían por ser los que estaban 
y trataban con Jesús. 

Que seáis hombres de oración, de diálogo íntimo con Jesucristo. Perdeos a menudo en 
el silencio, en el trato personal-amical con Él.

Y os comprometéis también a rezar por el pueblo de Dios, por toda la gente del 
mundo. Y eso lo haréis con la Iglesia universal mediante la recitación de los salmos. 
Oración que os une a toda la Iglesia, oración que os une a Cristo; oración que os une 
a todos los hombres pidiendo para que descubran el amor misericordioso de Dios.

No dejéis nunca la Liturgia de las Horas. No dejéis nunca el trato personal con Jesús 
de Nazaret, que os llama a seguirle.
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Y esta oración y servicio se verificarán en vuestra OBEDIENCIA a Dios, siempre y 
en todo lugar, a través de las mediaciones. La obediencia siempre es dura y difícil, 
pero libera interiormente. Cristo en el huerto de los olivos experimenta el dolor de la 
obediencia al plan de Dios, que le viene marcado por las mediaciones: Judas, Pilato, 
Caifás… Jesús acepta generosamente la voluntad de Dios, pero esa aceptación no le 
libra del dolor, sino que con dolor y lágrimas recorrerá el camino de docilidad al Pa-
dre, camino que le llevará a la liberación y al triunfo.

Y vuestro compromiso será también con los pobres. El diácono San Lorenzo nos dejó 
bien claro que su ministerio y su gozo estaba en atender a los pobres de Roma: “Esa 
es la riqueza de la Iglesia -dijo al Emperador mostrando a los pobres a los que ser-
vía- siempre crecen, nunca disminuyen”. No olvidéis que sois enviados para atender 
y servir a los pobres.

3.- I finalment, el Bisbe imposarà les seves mans sobre els vostres caps, en silenci.

Silenci profund, amarat de pregària. Enmig d’aquest silenci l’Esperit Sant transfor-
marà l’ordenat.

L’Esperit vindrà sobre vosaltres. L’Esperit de fortalesa, d’amor i de seny (2 Tim 1,7) i 
us farà per sempre SERVIDORS del poble de Déu: DIAQUES.

Servidors de la Paraula de Déu; servidors de la taula del Senyor; servidors de la cari-
tat… servidors a la taula dels pobres.

L’Esperit de Déu ja no us deixarà tranquils mai.

La Paraula, l’Eucaristia i els Pobres… seran els vostres tresors per sempre, però 
aquests tresors també seran el neguit dels vostres cors. Seran també la vostra benau-
rança i la vostra glòria.

No tingueu por. Déu us acompanya amb la seva presència amorosa.

Us acompanyen, amb la seva oració, els vostres pares i familiars. Sempre us hi han 
acompanyat. Estan contents i agraïts per aquesta predilecció de Déu, extensiva a 
tota la família.

Us acompanya l’oració de l’Església que peregrina a Barcelona.

Us acompanya la pregària de la comunitat cristiana a la qual pertanyeu i a la qual 
serviu.

Que Santa Maria, Mare de Déu i Mare nostra, us protegeixi avui i sempre.
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Sant Bernat deia:

• Seguint-la, no et desviaràs.
• Pregant-li, no desesperaràs.
• Pensant en ella, no t’equivocaràs.
• Si t’agafa de la mà, no cauràs.
• Si et sosté, no et cansaràs.
• Si és al teu costat, tindràs la seguretat d’arribar.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilia en la missa de la Jornada per la Vida. 

Basílica de la Sagrada Família, 26 de març de 2017

Benvolguts germans en l’episcopat,
Benvolguts preveres i diaques,
Delegats de pastoral familiar de les diòcesis amb seu a Catalunya,
Estimades famílies,

Germans tots en el Senyor,

Aquesta tarda de diumenge de Quaresma ens apleguem, en aquesta preciosa Basílica 
de la Sagrada Família, bisbes, preveres, diaques, matrimonis i famílies d’arreu de Ca-
talunya per donar gràcies a Déu pel gran do de la família cristiana. Volem també donar 
les gràcies a Déu pel fruit preciós del Sínode de la Família, que ha estat l’Exhortació 
Apostòlica Amoris Laetitia del Papa Francesc. Volem, finalment, compartir amb el 
món el lema escollit per aquesta festa: “L’alegria de l’amor es viu en família”.

Felicito Mons. Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i delegat de Família de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, així com totes les Delegacions de Família i Vida de les diòcesis 
amb seu a Catalunya, per la decisió de celebrar conjuntament aquesta Jornada per la Vida i 
us agraeixo tot l’esforç i temps que heu dedicat a la preparació d’aquesta celebració.

Enguany, la litúrgia ens convida a celebrar el IV Diumenge de Quaresma, anomenat 
també Diumenge Laetare. Abans d’entrar en la Jornada de la Vida que ens convoca, 
deixeu-me dir unes paraules sobre la Paraula de Déu que avui hem escoltat i que il·lu-
mina la celebració que ens aplega.

El passatge del cec de naixement ens recorda el poder transformador i regenerador 
de Déu. Aquesta mateixa potència vivificadora que va guarir el cec de naixement, 
vol avui entrar en les nostres famílies i transformar-les. Quan deixem entrar Déu en 
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la nostra vida, normalment no ens n’adonem, però sovint ho perceben els qui es rela-
cionen amb nosaltres, fins al punt de dir-nos com al cec de naixement: ¿no eres tu el 
qui…? ¡Et noto canviat! ¡El teu rostre mostra vitalitat, joia, pau! Les famílies que han 
fet de Jesucrist el company de ruta, traspuen una joia que no deixa indiferent.

Avui celebrem la festa de la vida, de la VIDA en majúscules. Aquesta VIDA va entrar 
un dia en el si de Maria, encarnant-se en ella, i va donar lloc a la Sagrada Família de 
Natzaret. Avui us convido a entrar en aquest misteri, contemplant la preciosa icona de 
l’Anunciació. Maria rep amb gran torbació la notícia que serà la mare de Déu i que 
Déu mateix, per la força de l’Esperit Sant, es farà carn en el seu si virginal. Davant de 
l’anunci de l’àngel, respon amb generositat: “Sóc l’esclava del Senyor: que es com-
pleixin en mi les teves paraules”.

A partir d’aquest primer moment, Maria acull aquest do de la Vida de Déu, que anirà 
prenent cos en Ella. Ella s’alegra de ser portadora de la Vida i s’alegrarà de donar 
Vida. I quan neixi la criatura que porta al seu si, sabrà oferir-la a Déu i a la humanitat. 
Ella se sap escollida per ser donadora de Vida. No la posseeix ni la manipula. L’acull i 
l’ofereix tal com l’ha rebuda. La Verge Maria, acompanyada de Sant Josep, esdevenen 
el model de família creient, de família portadora d’amor i esperança. 

Dice el Papa Francisco:

Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante nueve meses. No es posible una fami-
lia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no 
crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. Dentro de ese sueño, para un 
matrimonio cristiano, aparece necesariamente el bautismo. Los padres lo preparan 
con su oración, entregando a su hijo a Jesús ya antes de su nacimiento. (Amoris La-
etitia, 169).

¡Cuánto habéis gozado, queridos padres, con ese hermoso sueño que son los hijos! Y 
es que los hijos, como dice también el Papa Francisco:

Son un don de Dios. Cada hijo es único e irrepetible. Se ama a un hijo porque es hijo, 
no porque es hermoso o porque es de una u otra manera; no porque piensa como yo 
o encarna mis deseos. Un hijo es un hijo. El amor de los padres es instrumento del 
amor del Padre Dios que espera con ternura el nacimiento de todo niño, lo acepta sin 
condiciones y lo acoge gratuitamente. (Amoris Laetitia, 170).

Cristians que viviu a Catalunya, sigueu valents per viure i defensar la nostra bella fe i 
els valors que dignifiquen la persona humana. El nostre rebuig a la llei de l’avortament 
no ve motivat solament pels valors morals de la religió catòlica; rebutgem aquest crim 
abominable, perquè atempta contra Déu creador de tota vida i perquè atempta contra 
la dignitat de l’home i de la dona creats a imatge i semblança de Déu. Defensem la 
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vida des de la seva concepció fins a la mort natural. I això és així fins al punt que molts 
no cristians també estan a favor de la vida i en contra d’aquesta llei iniqua.

I permeteu-me que us digui que, quan es menyspreen els valors humans i cristians, 
ridiculitzant-los molt sovint, quan es reivindica com a dret de la mare eliminar el pe-
tit ser indefens que porta al seu si; quan tornen a emergir les velles idees totalitàries 
d’eliminar la llibertat religiosa i imposar un àmbit públic sense Déu; quan es procura 
més l’enfrontament que el mutu respecte…Jo us dic, cristians de Catalunya, homes 
i dones de bona voluntat: no perdeu la calma ni us deixeu crispar, no mireu cap a un 
altre costat com si això no succeís o no importés, defenseu la llibertat i la Llei natural, 
confieu en Jesucrist, el Senyor Ressuscitat, vencedor de la mort, garant del triomf 
definitiu de la vida. Ell és el veritable Senyor de la història, davant dels déus i senyors 
de la terra, ara i en qualsevol altre moment passat o futur.

Mireu la nostra Mare i Senyora, la Mare de Déu, donadora de vida! Que Ella ens ajudi a 
viure amb joiosa coherència la nostra fe i a ser testimonis de l’Amor sense mesura amb què 
Déu ens estima. Tant estima Déu el nostre món que, compadit de la debilitat dels homes, 
va voler néixer de la Verge Maria i es va encarnar, es va fer veritable home: fràgil, sofrent, 
mortal, com nosaltres. Morint va destruir la nostra mort i ressuscitant va restaurar definiti-
vament la vida. Siguem tots testimonis d’aquest amor incomparable.

Cristians laics d’aquesta entranyable terra catalana, sigueu el que esteu cridats a ser; 
deixeu que l’Esperit del Senyor us renovi i us empenyi a viure la missió que Crist us 
ha confiat. No tingueu por. Així ens ho recorda bellament el Salm 1 quan diu: “Feliç 
l’home que no es guia pels consells dels injustos, ni va pels camins dels pecadors…; 
estima de cor la Llei del Senyor, la repassa de nit i de dia”.

Ànim, germans i germanes! Sigueu la sal de la terra i la llum del món, amb el goig 
indestructible de la fe, amb la força de l’esperança, amb la tendresa de l’amor, amb 
humilitat i amb valentia.

Santa Maria, Mare de Déu de Montserrat, Patrona de Catalunya, prega per nosaltres, 
per totes les famílies i per tots aquells als quals se’ls impedeix néixer. Amén.

Salutació als participants en el Simposi del CCEE 
celebrat a Barcelona.

Palabras de bienvenida a todos los participantes, a cargo del arzobispo metropolita-
no de Barcelona, S.E.R. Mons. Juan José Omella, el día 28 de marzo en el Seminario 
Conciliar de Barcelona.

Querido Sr. Cardenal Vincent Nichols, Arzobispo de Westminster,
Querido Sr. Cardenal Antonio Cañizares Llovera, Arzobispo de Valencia y Vicepresi-
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dente de la CEE,
Don Michel Remery, Vicesecretario General de la CCEE (Consejo de las Conferen-
cias Episcopales de Europa),
Queridas autoridades que nos acompañáis. 
Participantes en este Simposio,
Sigueu tots benvinguts. 

Sí, ¡Bienvenidos a Barcelona! Bienvenidos a esta ciudad abierta y cosmopolita. Bien-
venidos a esta archidiócesis: la Iglesia que peregrina en Barcelona. Bienvenidos al 
simposio organizado por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa. El 
lema escogido es muy sugerente y nos interpela a todos: «Acompañar a los jóvenes a 
responder libremente a la llamada de Cristo”. 

El Papa Francisco enmarca este Simposio de una manera muy precisa cuando dice: 
«Acompañar a los jóvenes exige salir de los propios esquemas elaborados de antema-
no, encontrándolos donde están, adaptándose a sus tiempos y a sus ritmos; significa 
también tomarlos seriamente en su dificultad para descifrar la realidad en que viven 
y para transformar un anuncio recibido en gestos y palabras, en el esfuerzo cotidia-
no para construir la propia historia y en la búsqueda más o menos consciente de un 
sentido para sus vidas». 

Un programa para todos: acompañar. He aquí un auténtico desafío. Acompañar es, en 
cierto modo, hacer de «educadores» en el sentido más profundo de la palabra educe-
re: ser capaces de ayudar a extraer de cada uno de los que acompañamos lo mejor de 
ellos, ayudándoles a descubrir el misterio del cuál son portadores e iniciándoles en el 
noble arte del discernimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. 

Permítanme proponerles tres consideraciones que creo pueden ser de utilidad 
para que el esfuerzo de estos días dé los frutos que Dios espera de estas jornadas 
de trabajo: 

–Primero: Caminar en un diálogo sincero. Sí, un diálogo que partiendo de nuestra 
experiencia, asentado en la búsqueda de la verdad y en el respeto mutuo, permita un 
rico intercambio de nuestros puntos de vista. Ello implica estar abiertos a nuevos 
horizontes, a nuevas propuestas y caminos por explorar, a técnicas de ayuda y acom-
pañamiento, a la puesta en común de experiencias, a la búsqueda incesante de las 
«mejores prácticas». 

Tratemos de vivir también lo que nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: 
«trabajar en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia» (EG, 235)

–Segundo: Que el diálogo llegue a propuestas concretas. No es fácil, pero conviene 
que podamos llegar a fórmulas que nos ayuden a colaborar en la edificación de una ju-
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ventud madura, con capacidad de pensamiento y análisis. Una juventud activa y com-
prometida. Ojalá que en estos días encontremos fórmulas y propuestas que nos ayuden 
a acompañar a tantos jóvenes que buscan sus caminos sin hallarlos. Fórmulas que les 
ayuden a discernir su vocación dentro de la Iglesia, a encontrar su camino, a trabajar 
por su felicidad, a formarse y prepararse con una profunda conciencia laboral y social. 
Propuestas para hacer de ellos jóvenes generosos, alegres, comprometidos, emanci-
pados, abiertos a Dios y a colaborar con Él en la construcción de un mundo mejor. 

Y eso debemos hacerlo en el marco de una Europa Unida. Aquí estáis representantes de 
toda Europa. Como bien sabéis, hay quienes pretenden la división de esta unión que se ini-
ció hace 60 años. Queremos ser una familia unida. Ese es nuestro atractivo, esa es la me-
jor alternativa que podemos ofrecer a una globalización que acentúa el individualismo y 
el sálvese quien pueda. Una globalización que no pone en el centro a la persona humana. 
¡Qué bellamente lo expresaba el Papa Francisco hace unos días cuando decía a los líderes 
de Europa!: «Europa vuelve a encontrar esperanza cuando se abre al futuro. Cuando se 
abre a los jóvenes, ofreciéndoles perspectivas serias de educación, posibilidades reales 
de inserción en el mundo del trabajo. Cuando invierte en la familia, que es la primera 
y fundamental célula de la sociedad. Cuando respeta la conciencia y los ideales de sus 
ciudadanos. Cuando garantiza la posibilidad de tener hijos, con la seguridad de poder-
los mantener. Cuando defiende la vida con toda su sacralidad» (24 de marzo de 2017).

–Tercero: Que ese diálogo se haga bajo la guía y orientación del Espíritu Santo. 
Pido al Señor que estos días Él este muy presente entre nosotros, en cada una de las 
ponencias y reuniones y que esta experiencia sirva para crear un amplio círculo de co-
munión y de profunda amistad que continúe más allá de este encuentro. Dejemos que 
la oración personal y comunitaria nos disponga interiormente para recibir los dones 
del Espíritu Santo que hagan más eficaz nuestro trabajo y nuestro diálogo. 

En el fondo propongo que dejemos que las palabras de Jesús: «Pedid y se os dará, 
buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá» (Mateo, 7,7), resuenen en nuestro inte-
rior y las vivamos, de manera especial, en estos días. 

Permitidme compartir con vosotros el consejo que el P. Pedro Arrupe daba en 1981 a 
los participantes en unas jornadas de reflexión en Bangkok. Creo que nos pueden ser 
de ayuda: 

“¡Por favor, sed valientes! Os quiero decir una cosa. No la olvidéis. ¡Rezad, rezad mu-
cho! Estos problemas no se resuelven sólo con esfuerzo humano. … Hacemos muchas 
reuniones y encuentros, pero no rezamos lo suficiente. Rezamos al principio y al final. 
Está bien, somos buenos cristianos. Pero, si en tres días de reuniones dedicáramos 
medio día a la oración sobre nuestras conclusiones o nuestros puntos de vista, tendría-
mos síntesis y conclusiones tan luminosas que, a pesar de nuestros diversos puntos de 
vista, no las podríamos haber encontrado ni en los libros ni en las discusiones.” 



[20] març - BAB 157 (2017)190

Os felicito porque en el centro de las actividades de estos días habéis colocado la 
oración, el silencio, momentos de encuentro con el Señor, celebraciones litúrgicas. 
No podemos olvidar que en el corazón de la ciudad está el Señor que camina con no-
sotros. Eso es lo que bellamente nos quiere mostrar la hermosa Basílica de la Sagrada 
Familia que no podéis dejar de visitar.

Acabo deseando que estas jornadas de reflexión y convivencia, en esta hermosa ciu-
dad de Barcelona, redunden positivamente en nuestras vidas y que juntos encontre-
mos caminos que ayuden a revitalizar la pastoral juvenil y vocacional 

¡Feliz Simposio! Y que Dios os bendiga a todos.

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals
Consells per a l’itinerari quaresmal (5 de març de 2017)

Fa uns dies vaig trobar uns consells que poden servir-nos molt bé per viure una fecun-
da i santa Quaresma. Us els transcric tal com els vaig llegir. Us convido i em convido 
a mi mateix a viure’ls amb generositat.

1. Retirar-nos a una església per assaborir el silenci i la presència de Déu. En un món 
que ens roba la serenor, són espais necessaris de tranquil·litat i oasi de pau per valorar, 
reflexionar i fer una autocrítica sobre la vida que portem.

2. Escoltar la Paraula del Senyor. Estem totalment assetjats i exigits per una multitud 
de falques publicitàries i veritats a mitges que són grans mentides. El Senyor, amb la 
seva Paraula, ens orienta per prendre la direcció adequada sense allunyar-nos d’Ell. 
Que ningú ens digui: «Per què haig d’anar a l’església? Mira, els que hi van tots els 
dies no practiquen el que senten.» No obstant això fan alguna cosa: escoltar. Així al-
gun dia podran fer les dues coses: sentir i practicar.

3. Sortir a trobar els altres. La Quaresma ens convida a obrir els ulls, el cor (i les butxaques 
si cal) perquè no oblidem que la Fe exigeix compromís. La caritat és una lletra de canvi a 
llarg termini a favor de qui la practica, acceptada per una firma de crèdit il·limitat: Déu.

4. Estimar i treballar per l’Església. Avui, potser, no està de moda dir que «jo sóc 
Església i l’estimo». La veritat és que, en els períodes de dificultats és quan de veri-
tat surten a la llum i es manifesten els valents i grans en la Fe. L’Església d’avui no 
necessita cristians a temps parcial, sinó cristians d’una peça!, deia sant Joan Pau II.



BAB 157 (2017) - març [21] 191

5. Reprendre, o fins i tot iniciar, el gust per la pregària. El silenci, entre altres coses, 
és el soroll que fa Déu quan passa a prop nostre. Prega quan et sentis sol, la pregària 
et portarà la companyia de Déu.

6. Respectar la vigília i el dejuni. Cada divendres de Quaresma, sent sobris i diferents 
en la nostra alimentació, recordem que Jesús continua sent important a casa nostra i 
per això fem aquest gest de respectar la vigília i el dejuni. El dejuni i l’abstinència 
alliberen el cos de les toxines i ajuden l’esperit en el combat contra el pecat.

7. Eucaristia diària. Sacsejats per una secularització constant i pertinaç, als cristians 
ens cal agafar forces i vitalitat d’aquesta gran font d’energia que brolla de l’altar. Per 
què no fer extraordinari cada capvespre o cada començament del dia amb la nostra 
participació en l’Eucaristia?

8. Promoure dins les nostres famílies la fam de Déu. No cal anar lluny, ni de bon tros 
a altres continents, per donar raó de la nostra fe. Quant fa que no hem recordat als 
nostres familiars més directes la seva pertinença a una Església que els va donar Je-
sús i que, com a mare, els necessita? La família és el si espiritual on es fomenten les 
creences i els costums.

9. Donar gràcies a Déu pels valors que l’Evangeli ens proposa. Enmig del relativisme 
moral que ens sacseja, lluny de desertar, hem de ser agraïts envers Déu perquè ens 
fa diferents a moltes persones que creuen que la felicitat consisteix en el tot s’hi val. 
Llegir i fer el que diu l’Evangeli ajuda a aspirar a una llibertat més gran.

10. Parlar bé i amb delicadesa. No podem oblidar que s’aconsegueix més “amb 
mel que no pas amb fel”. La Quaresma és un bon moment per corregir les blasfè-
mies en el nostre llenguatge i les ofenses o el judici dur cap als que ens envolten. 
Suprimiu Déu o crideu contra Ell i s’haurà fet la nit en l’ànima humana, deia Al-
phonse de Lamartine.

Benvolguts germans, que Déu us beneeixi a tots.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Aprendre religió a l’escola (12 de març de 2017)

Entre els dies 23 de març i 4 d’abril les famílies poden sol·licitar plaça per als seus 
fills i filles en centres docents sostinguts amb fons públics. Aquests dies les famílies 
també poden exercir un dret molt important: demanar l’assignatura de religió catòlica 
per als seus infants.
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És coherent que els pares catòlics demanin per als seus fills i filles l’ensenyament de la 
religió i moral catòlica, ja que l’escola ha de ser la continuació de la família. La classe 
de religió no és una catequesi, però contribueix que la catequesi que es fa en el si de 
la comunitat parroquial pugui ser més enriquidora. Classe de religió i catequesi són 
dues coses diferents, però complementàries i els nens, adolescents i joves cristians hi 
han de participar.

Avui els joves pateixen un analfabetisme de cultura religiosa i això incideix en el 
seu nivell de cultura general, més aviat baix. La classe de religió contribueix que els 
alumnes puguin comprendre moltíssims continguts de la nostra història i de la nostra 
cultura, que estan teixits de continguts cristians. Difícilment es pot comprendre la nos-
tra història, el nostre art i la nostra cultura sense un coneixement notable de la religió 
catòlica. Forma part de la nostra identitat.

Què ofereix la nostra societat als adolescents i als joves? Sobre quins valors seriosos i 
autèntics es forja la seva formació? La classe de religió i de moral catòliques són uns 
bons mitjans per oferir coneixements i valors espirituals, que són indispensables per 
aconseguir una autèntica i rica educació integral de la persona. Aquesta classe contri-
bueix a una formació humanista que l’escola ha d’oferir i promoure.

Els pares que no desitgen cap formació religiosa per als seus fills i filles o l’escola 
que no la facilita, es poden preguntar si l’atracció dels joves vers les sectes i els 
fonamentalismes és una conseqüència de no haver-los permès viure una experiència 
religiosa seriosa.

La classe de religió és cabdal per a l’ensenyament, perquè l’educació que ofereix 
l’escola ha de ser integral i, per tant, ha de tenir present la dimensió religiosa i trans-
cendent de la persona. Avui es fa indispensable una cultura de valors. Un humanisme 
tancat, impenetrable a Déu i als valors de l’Esperit, podria semblar un triomf. L’home 
pot organitzar la terra sense Déu, però a la fi, sense Déu el que farà serà organitzar-se 
contra l’home. L’humanisme exclusiu és un humanisme inhumà.

Els joves aspiren a trobar valors sòlids i permanents que puguin donar significat i 
finalitat a la seva vida. Busquen un terreny sòlid, un punt elevat on arrelar. El segui-
ment de l’assignatura de religió catòlica a l’escola ajuda a trobar aquests valors que 
donen sentit a la nostra vida, satisfan el nostre desig innat de transcendència i ens 
enriqueixen.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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«Prop de Déu i dels germans» (19 de març de 2017)

A la nostra societat –l’anomenada societat del benestar– s’ha enfosquit greument 
l’atenció a les persones, fins al punt que es valoren més les coses que l’ésser humà. 
Es valora més el tenir que l’ésser. Sembla que el centre de tot són els diners, figurar, 
posseir molt.

La Bíblia, en el relat de la creació, ens descobreix que Déu ha situat l’home en el 
centre. Tot el que ha creat és bonic i important (els animals, l’aire, el sol i els estels, 
l’aigua…), però el més valuós és l’ésser humà. Déu el va fer constituint-lo com el 
veritable rei de la creació. Però a més el va crear a imatge seva. Així ho diu el text: 
“Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la 
dona” (Gn 1,27). I afegeix: “Déu veié que tot el que havia fet era molt bo”. (Ib., 31)

Els dos, tant l’home com la dona, són imatge de Déu. Els dos tenen la mateixa dignitat 
i valor. Però, a més, el dinamisme de reciprocitat que anima el nosaltres de la parella 
humana és imatge de Déu.

Més amunt em feia ressò de la qualificació de societat del benestar que encara 
donem a la nostra societat. Això equival a dir, en bona mesura, que la nostra so-
cietat és mercantilista i materialista, que sobrevalora els diners i els guanys per 
sobre de la persona humana. Quina descripció més bella ens va llegar el papa 
Pau VI sobre el desenvolupament social i el desenvolupament dels pobles en la 
Populorum Progressio! Va deixar escrit que “el veritable desenvolupament és el 
pas, per a cadascú i per a tots, d’unes condicions de vida menys humanes a altres 
més humanes” (PP 20). Ho raonava partint de la base que el desenvolupament no 
pot ser reduït a un simple creixement econòmic. Per ser autèntic convé que sigui 
integral; per tant, ha de promoure tots els homes i tot l’home. I ho explicitava 
més: “El desenvolupament ha d’ajudar a passar de situacions menys humanes, 
com les mancances materials d’aquells que estan privats del mínim vital i les 
mancances morals dels qui estan mutilats per l’egoisme. Menys humanes: les 
estructures opressores que provenen tant de l’abús de la possessió com de l’abús 
del poder, de les explotacions dels treballadors o de la injustícia de les transacci-
ons. Més humanes: aixecar-se de la misèria a la possessió del que és necessari, la 
victòria sobre les calamitats socials, l’ampliació dels coneixements, l’adquisició 
de la cultura. Més humanes també: l’augment en la consideració de la dignitat 
dels altres, l’orientació cap a l’esperit de pobresa (cf. Mt 5, 3), la cooperació en el 
bé comú, la voluntat de pau. Més humanes encara: el reconeixement per part de 
l’home dels valors suprems, i de Déu, que n’és la font i la fi. I les més humanes: 
la fe, do de Déu acollit per la bona voluntat dels homes, i la unitat de la caritat 
de Crist, que ens crida a tots a participar, com a fills, en la vida de Déu viu, Pare 
de tots els homes” (PP 21). 
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Quin ventall de situacions tan boniques i estimuladores ens ofereix el papa Pau VI 
amb aquestes reflexions sobre el veritable desenvolupament de la persona! Medi-
tem-les a poc a poc i fem-les arribar a l’entorn familiar, professional i social.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Gràcies a la gent gran (26 de març de 2017)

Permeteu-me que us expliqui un conte que pot ajudar-nos a mirar la gent gran amb 
ulls d’amor perquè puguem valorar-la i estimar-la més i més i no arraconar-la com si 
fossin andròmines inservibles.

Aquest és el conte: Hi havia una vegada un rei molt cruel que va decidir bandejar 
tots els ancians del seu regne i enviar-los a viure a un país llunyà. Així ho va dir als 
seus soldats: “Porteu-vos-els lluny d’aquí. No serveixen per a res. Solament mengen 
i dormen, però no treballen”.

Tots els soldats van seguir les seves instruccions, excepte un d’ells, que es deia Janos, 
el qual estimava molt el seu pare. De manera que li va preparar una cambra secreta a 
casa seva, on el mantenia amagat i tenia cura que no li faltés res.

Van passar els mesos, i una gran sequera va assolar el regne. Els rius i els llacs es van 
quedar sense aigua, els arbres sense fruit i els graners es van buidar en qüestió de dies. 
Preocupat pel risc de fam, el rei va cridar els soldats: “Us ordeno que trobeu blat per 
alimentar el poble. En cas contrari, us tancaré a tots al calabós”.

Els soldats van sortir molt tristos, ja que en realitat no hi havia forma de complir l’or-
dre. Janos va arribar capcot a casa seva i va anar directament a l’habitació on romania 
ocult el seu pare.

“Què et passa, fill?”, va preguntar l’ancià. Janos li va explicar detalladament la greu 
situació en què es trobava.

“No et preocupis, tinc la solució per a vosaltres”, el va tranquil·litzar el pare. “Quan 
feia de pagès, fa molts anys, em cridava l’atenció observar les formigues que portaven 
centenars de grans de blat als seus formiguers. Digues als teus companys que obrin 
tots els que trobin als camps perquè estaran plens”.

Sense revelar d’on havia tret la idea, Janos va anar amb els altres soldats a la recerca 
dels formiguers. Tots es van alegrar molt de trobar grans dipòsits de blat i omplir uns 
quants costals. L’endemà els van presentar al rei. Aquest es va sorprendre en assaben-
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tar-se de l’enginyosa manera amb què els havien aconseguit.

“Com se us va acudir?”, els va preguntar. “Va ser idea de Janos”, van contestar. “Ales-
hores, explica-m’ho tu”, va ordenar el rei.

“Majestat, tinc por de fer-ho perquè seré castigat”. “Explica-m’ho i no et passarà res 
dolent”, va prometre-li el rei ple de curiositat.

Janos li va explicar que el seu pare ancià, a qui mantenia amagat a casa seva, li havia 
donat el consell.

El rei es va quedar en silenci una estona llarga i després va prendre la paraula: “Ara 
m’adono que vaig ser molt maldestre per bandejar la gent gran del regne. Els coneixe-
ments que han acumulat en la seva vida són una valuosa font de saviesa”.

Immediatament va ordenar que els ancians desterrats tornessin a la ciutat, i així va 
ser. Quan va passar la sequera, tots els habitants van recordar que un d’ells els havia 
salvat de morir de gana.

Benvolguts avis i àvies: gràcies pel que sou i pel que heu estat. Gràcies per la vostra 
gran experiència, que ens transmeteu amb tants i tants consells. Els més petits, els vos-
tres néts, us escolten amb molt de gust. Tant de bo que tots sapiguem tenir en compte 
els vostres ensenyaments. Segur que si ho féssim més sovint no ens equivocaríem tant.

Que Déu us beneeixi i us doni la seva pau.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Comunicat de premsa
Les conferències episcopals d’Europa debatran a Barcelona sobre 
l’acompanyament als joves

BARCELONA, 24 de març de 2017.- Prop de 200 participants entre bisbes, responsa-
bles de pastoral juvenil, escolar, universitària, vocacional i catequètica de les Confe-
rències Episcopals de Europa es reuniran del 28 al 31 de març a Barcelona per debatre 
i afrontar la qüestió de l’acompanyament als joves.

En una roda de premsa celebrada aquest migdia al Seminari Conciliar de Barcelona, el 
secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Mons. José María Gil Ta-
mayo, ha explicat que “l’objectiu d’aquest simposi europeu és acompanyar els joves 
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a respondre lliurament a la crida de Crist” i ha recordat que “la presència de l’Església 
en l’àmbit juvenil és intensa i diversa a Catalunya, a l’Estat i a Europa”.

De la seva part, P. Michel Remery, vicesecretari del Consell de les Conferències 
Episcopals d’Europa (CCEE), ha avançat que “les vocacions juvenils és un dels àmbits 
que volem tractar amb profunditat en el simposi que comença dimarts a Barcelona”.

La trobada està organitzada pel CCEE juntament amb la Conferència Episcopal Espa-
nyola i l’Arquebisbat de Barcelona. Amb el lema “Acompanyar els joves a respondre 
lliurament a la crida de Crist”, la trobada començarà el dimarts, 28 de març. L’arque-
bisbe metropolità de Westminster i vicepresident del CCEE, el cardenal Vicent Nic-
hols, el vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, Mons. Antonio Cañi-
zares juntament amb l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, oferiran 
la salutació de benvinguda als participants.

Durant els quatre dies de simposi es parlarà de les necessitats de la persona que és acom-
panyada, de com realitzar aquest acompanyament, d’Evangelització i bones pràctiques 
o de la bellesa com a valor. Entre les activitats previstes està programada la celebració 
d’una Fira de Bones Pràctiques que poden servir d’ajuda i exemple per inspirar col·lec-
tivament i donar a conèixer noves realitats que puguin ser reproduïdes en altres contex-
tos. A més es celebrarà un Plenari sobre el futur Sínode de 2018, dedicat a vocacions i 
joves. El dia 31 de març els participants faran públiques les conclusions de la Trobada.

L’arquebisbe metropolità de Cracòvia, Mons. Marek Jedraszewski, president de la Co-
missió del CCEE per a la Catequesi, Ensenyament, Universitat, explicarà en la primera con-
ferència quins són els temes més rellevants en l’acompanyament dels joves en l’actualitat.

El president del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, Mons. 
Rino Fisichella, parlarà sobre l’Evangelització i bones pràctiques. Mons. Fisichella 
farà reflexionar els participants sobre la importància que tenen els exemples o com 
deixar-se inspirar pels altres. A la pregunta “Com podem acompanyar, respectant la 
llibertat humana?”, pretén donar-hi resposta en una ponència la Gna. Lola Arrieta, 
Carmelita de la Caritat Vedruna, experta en acompanyament juvenil.

En el transcurs de la trobada destaca també la conferència “Sagrada Família: bellesa, 
art, arquitectura i litúrgia”. Michel Remery, vicesecretari del CCEE i investigador 
de l’àrea de Litúrgia i Arquitectura de l’Escola de Teologia Catòlica de la Universitat 
de Tilburg, serà l’encarregat de desenvolupar aquest tema, en què es proposa a Gaudí 
com a testimoni de vida.

El darrer dia del simposi europeu, el president del CCEE i arquebisbe metropolità de 
Gènova, cardenal Angelo Bagnasco, reflexionarà en el discurs final sobre les línies a 
seguir en el futur a la llum de les conclusions que s’aporten.
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Aquest simposi europeu constitueix una etapa significativa del camí que portarà a 
l’Església a celebrar l’octubre de 2018 un Sínode sobre els joves i la vocació. De fet, 
les conclusions dels treballs d’aquests dies a Barcelona seran traslladats directament 
al Sínode. També serviran com a fonament per a la reflexió de la propera Assemblea 
Plenària del CCEE (Minsk, 28 setembre – 1 octubre) centrada en els joves, a través de 
la qual el CCEE pretén oferir als pares sinodals una contribució concreta.

Amb l’horitzó del Sínode de 2018, durant el simposi el cardenal Lorenzo Baldisseri, 
secretari general del Sínode dels Bisbes, tindrà una trobada amb els agents pastorals.

Comença a Barcelona el Simposi sobre l’acompanyament als joves

BARCELONA, 28 de març de 2017.- Barcelona és, des d’aquesta tarda, la seu del 
Simposi organitzat pel Consell de Conferències Episcopals d’Europa (CCEE), la Con-
ferència Episcopal Espanyola (CEE), i l’arquebisbat de Barcelona per reflexionar, 
debatre i afrontar el tema de l’acompanyament als joves.

Aquesta trobada que es perllongarà fins divendres que ve, dia 31 de març, reuneix 
275 especialistes en la pastoral juvenil, escolar, universitària, vocacional i catequètica 
de les conferències episcopals d’Europa. Els acompanyen 32 bisbes, entre ells quatre 
cardenals.

“Acompanyar els joves a respondre lliurement a la crida de Crist”, és el tema general 
del Simposi. I es desenvoluparà des de tres àrees de treball: la persona acompanyada 
(que s’ha analitzat avui), l’acompanyament i l’acompanyant (al qual es dedicarà el dia 
de demà). Dijous tindrà lloc l’intercanvi d’experiències sobre les bones pràctiques en 
l’acompanyament i una visita a la Sagrada Família. 

Sessió d’obertura

La sessió d’obertura ha tingut lloc a l’Aula Magna del Seminari de Barcelona,   amb la 
intervenció del Card. Nichols, arquebisbe de Westminster i vicepresident del CCEE; 
el Card. Cañizares, arquebisbe de València i vicepresident de la CEE; i l’arquebisbe 
de Barcelona,   Mons. Omella.

Mons. Omella ha donat la benvinguda a tots els participants a Barcelona, “  aquesta 
ciutat oberta i cosmopolita”, per a una trobada que té com a objectiu acompanyar: 
“Heus aquí un autèntic desafiament. Acompanyar és, en certa manera, fer d’”educa-
dors” en el sentit més profund de la paraula educere: ser capaços d’ajudar a extreure 
de cada un dels que acompanyem el millor d’ells.

A continuació, s’ha donat a conèixer la salutació del Card. Bagnasco, president del 
CCEE, que ha compartit amb els assistents algunes de les reflexions que el papa Fran-
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cesc va realitzar durant l’audiència als caps d’Estat, la setmana passada: “Caminar 
junts és possible i és el més bonic. És també necessari en un món cada vegada més 
globalitzat, on separar és perdre el camí (…). Això que val per a tots els components de 
la realitat europea, ha de començar naturalment pels joves que són el futur de la vida”.

El papa Francesc també ha enviat un missatge de salutació, dirigit a l’arquebisbe de 
Barcelona,   Mons. Omella, en què encoratja als participants del Simposi en la seva 
reflexió sobre els reptes de l’evangelització i l’acompanyament dels joves perquè, 
mitjançant el diàleg i la trobada, i com a membres vius de la família de Crist, els joves 
siguin portadors convençuts de l’alegria de l’Evangeli, a tots els ambients”.

El Card. Nichols ha assenyalat que “Europa no és només la Unió Europea. La CCEE 
inclou a tots els països d’Europa i és bo recordar, potser especialment, a la majoria de 
joves d’aquí, que l’experiència de vida a Europa no és fàcil, no és confortable, no és 
estable (…) per als milers i milers de joves que estan venint a Europa des de l’Orient 
“. Per la seva banda el Card. Cañizares ha destacat com a l’Església “ens sentim urgits 
a acompanyar els joves a la trobada amb Crist que camina amb ells encara que no ho 
sàpiguen ni percebin, però que comparteix el seu camí”. Al mateix temps ha dit que 
“els joves tenen, al cor, un gran ideal, un irreprimible anhel: que la vida sigui alguna 
cosa gran i bona, que no defraudi”.

L’acompanyament a Europa, avui 

Després de la sessió d’obertura ha tingut lloc la primera intervenció a càrrec de Mons. 
Jedraszewski, arquebisbe de Cracòvia, i president de la Comissió del CCEE per a la 
Catequesi, Ensenyament, Universitat, amb una ponència titulada Jesús en el camí 
d’Emaús-L’acompanyament a l’Europa d’avui.

Seguidament, un grup de joves de l’arxidiòcesi de Barcelona ha realitzat una presen-
tació multimèdia dels desafiaments, problemes i alegries dels joves d’avui a Europa.

La jornada ha acabat amb la celebració de l’eucaristia i les vespres presidides pel 
Card. Vicent Nichols, arquebisbe de Westminster. 

L’acompanyament i l’acompanyant, avui en el Simposi del CCEE sobre joves a 
Barcelona

BARCELONA, 29 de març de 2017.- El Simposi sobre joves que es celebra del 
28 al 31 de març a Barcelona organitzat pel Consell de Conferències Episcopals 
d’Europa (CCEE), la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), i l’arquebisbat de 
Barcelona ha celebrat avui la segona jornada de treball. L’acompanyament (a la 
sessió del matí) i l’acompanyant (a la sessió de la tarda) han estat els temes que han 
centrat les sessions.
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L’experiència de ser acompanyats

El vicepresident de la CEE, cardenal Antonio Cañizares, presidia a les 9.00 h. les 
Laudes amb les que començava la jornada d’avui.

Seguidament, a les 9.30 h., es celebrava la primera sessió de treball amb el títol: Els 
joves i l’acompanyament. Han sortit a la tribuna d’oradors Jona Draçini (Albània), 
musulmana convertida al cristianisme que ha manifestat: “Estic segura que Jesucrist 
ha abraçat tot cor humà, d’aquells que van viure en el passat, dels que viuen avui i de 
tots els que viuran en el futur”; Mate Szaplonczay (Hongria), seminarista catòlic grec, 
ha incidit en “la importància d’escoltar. La gent jove desitja ser escoltada i ser pregun-
tada sobre les sevs pròpies opinions” per la qual cosa a més necessiten bons exemples 
i suport “creant grups parroquials i petites comunitats”; Carlota Cumella (Barcelona), 
d’un grup parroquial; i Simon Janssen (Països Baixos), de la comunitat d’Emmanuel, 
qui ha valorat com “l’amistat em va ajudar a comprendre que, encara que era l’únic 
catòlic en el meu institut, jo no estava sol: hi havia molts amics amb els que jo sabia 
que estàvem vivint les mateixes coses”. Aquests quatre joves, des dels seus diferents 
contextos europeus, han aportat la seva reflexió sobre l’acompanyament a partir de la 
seva pròpia experiència de ser acompanyats.

Seguidament ha tingut lloc una taula rodona sobre l’acompanyament a la persona, 
acompanyament que s’ha de perllongar durant tota la vida. La sessió ha estat presidi-
da per Mons. Jean-Claude Hollerich, arquebisbe de Luxemburg. En la introducció ha 
assenyalat que “aquesta és la missió que l’Església comparteix amb Crist: ajudar les 
persones a ser salvades. Com a bisbe, com a sacerdot o com a laic, he de treballar per 
a la salvació de les persones que trobem i amb les persones que Déu fa que ens tro-
bem”. En el diàleg han participat un responsable de cada un dels sectors implicats en 
el Simposi: Agnė Pinigienė (Catequesi), Ernesto Diaco (Ensenyament), Šimo Maršic 
(Universitats), Paul Metzlaf (Joves) i Christopher Jamison (Vocacions).

La sessió matinal s’ha tancat amb la celebració de l’Eucaristia, en la qual s’ha dema-
nat de manera especial per les vocacions. Per això, ha presidit Mons. Òscar Cantoni, 
bisbe de Como i president de la Comissió del CCEE per a les Vocacions. A la celebra-
ció s’han presentat els testimonis vocacionals d’una religiosa i un seminarista.

L’acompanyant

Què és necessari per a un bon acompanyament? Com podem mantenir-nos oberts en 
l’acompanyament, respectant la llibertat humana? A aquests interrogants ha contestat, 
en la primera sessió de la tarda, la Gna. Lola Arrieta, carmelita de la Caritat Vedruna 
i membre de l’Equip Ruaj. En la seva intervenció ha assenyalat que “els joves no 
busquen l’acompanyament però quan se surt a l’encontre acullen aquest acompanya-
ment i es sorprenen: jo no sabia que es podia compartir. Si realment ens troben com 
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a testimonis tard o d’hora podem dialogar amb ells (…). Emaús és avui paradigma 
d’Església en sortida” ha conclòs.

Al final d’aquesta sessió, s’han projectat tres vídeos en els quals es recollia l’experi-
ència d’uns pares des d’Anglaterra; l’entrenador d’un equip de futbol portuguès, Fer-
nando Santos; i d’un responsable dels Scout a Romania.

S’han tancat les sessions de treball amb el treball per grups, distribuïts per idiomes. 
Un temps per compartir experiències i buscar en comú nous camins per afrontar 
l’acompanyament.

Vetlla de pregària

La jornada de dimecres culmina amb una vetlla de pregària a la parròquia de Santa 
Anna. Serà a partir de les 19.45 h. Se sumen els joves de Barcelona,   que són els orga-
nitzadors d’aquesta celebració.

Evangelització i bones pràctiques, dins del Simposi sobre els joves del CCEE a 
Barcelona

BARCELONA, 30 de març de 2017.- La tercera sessió del Simposi sobre joves que 
se celebra a Barcelona (28 al 31 de març) ha tractat l’Evangelització i s’ha centrat en 
la participació d’experiències i de bones pràctiques en l’acompanyament espiritual als 
joves per respondre lliurement a la crida.

Acompanyar per evangelitzar

El Card. Rino Fisichella, president del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització 
ha començat els treballs del Simposi amb una reflexió titulada Evangelització i bones 
pràctiques d’acompanyament. En la seva intervenció ha assenyalat que “acompanyar 
equival a conduir a la persona en al més profund de la seva existència, per descobrir 
la presència d’una crida a la veritat, clau per a realitzar la llibertat, que permet anar 
més enllà de nosaltres mateixos per confiar plenament en el misteriós pla de Déu que 
dóna sentit i significat a la vida “. Les vocacions no es funden sobre les qualitats que 
es posseeixen, més aviat es pot dir el contrari: la correspondència a la vocació con-
sisteix a donar valor i suport a tot el que ja s’és. Ajudar a descobrir el primat de Déu 
en la nostra vida i la força de la seva gràcia és l’instrument mitjançant el qual podem 
contribuir conscientment a orientar la pròpia existència.

Fira de les bones pràctiques

Després del descans ha tingut lloc en un dels claustres de l’edifici, per a l’intercanvi 
de propostes i suggeriments, una exposició d’iniciatives d’acompanyament que es 
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realitzen a Europa a càrrec de diversos moviments juvenils, congregacions religioses 
i diòcesi. Aquesta fira de les bones pràctiques s’ha organitzat amb el doble criteri de 
ser constructives per a l’acompanyament juvenil i que puguin ser realitzades en altres 
contextos soci culturals, dins d’Europa.

Seguidamente ha tenido lugar el trabajo en pequeño grupos, con la mirada puesta 
en el Sínodo sobre los jóvenes que tendrá lugar en octubre de 2018 en Roma. En los 
grupos de trabajo se han recogido propuestas para el Sínodo entre los participantes. La 
comida ha buscado continuar con el intercambio de ideas, puesto que las mesas se han 
organizado según las áreas de interés del Simposio (juventud, catequesis, universidad, 
vocaciones y enseñanza).

Seguidament ha tingut lloc el treball en petit grups, amb la mirada posada en el Sí-
node sobre els joves que tindrà lloc a l’octubre de 2018 a Roma. En els grups de tre-
ball s’han recollit propostes per al Sínode entre els participants. El menjar ha buscat 
continuar amb l’intercanvi d’idees, ja que les taules s’han organitzat segons les àrees 
d’interès del Simposi (joventut, catequesi, universitat, vocacions i ensenyament).

Sagrada Família: bellesa, art, arquitectura i litúrgia

La sessió de la tarda ha tingut lloc en el marc de la basílica de la Sagrada Família, la 
gran obra religiosa de la ciutat de Barcelona obra de l’arquitecte Antoni Gaudí, encara 
sense finalitzar però que està oberta al culte des de la seva dedicació per Benet XVI, 
el 7 de novembre de 2010. En ella ha tingut lloc una taula rodona en la qual han parti-
cipat Michel Remery, investigador de l’àrea de Litúrgia i Arquitectura de l’Escola de 
Teologia Catòlica de la Universitat de Tilburg, Armand Puig i Tàrrech, rector de l’Ate-
neu Universitari Sant Pacià de Barcelona i Etsuro Sotoo, escultor de l’obra de Gaudí.

En la seva intervenció, Michel Remery ha parlat de l’acompanyament als joves a 
través de l’art, la bellesa l’arquitectura i la litúrgia. Segons ha assenyalat, “la bellesa, 
l’art i l’arquitectura fins i tot la litúrgia parlen un llenguatge poderós que pot ser com-
près sense més explicacions. Parlen per si mateixes: hi són per ser experimentats i així 
ajudar les persones a avançar en el seu camí cap a Déu.

Després de la sessió acadèmica ha tingut lloc la visita a la basílica de la Sagrada Fa-
mília, que conclourà aquesta tarda, a les 7.30 h. amb la celebració eucarística. Per a 
aquesta celebració està prevista la presidència del cardenal Angelo Bagnasco, arque-
bisbe de Gènova i president del CCEE.

Conclou a Barcelona el Simposi sobre els joves del CCEE

BARCELONA, 31 de març de 2017.- Aquest matí ha conclòs a Barcelona el Simposi 
sobre l’acompanyament als joves organitzat pel Consell de Conferències Episcopals 
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d’Europa (CCEE). Aquesta trobada, que va començar dimarts passat dia 28, ha comp-
tat amb la participació de 275 experts de tot Europa de les àrees relacionades amb 
l’acompanyament als joves en les diferents conferències episcopals: Joventut, Voca-
cions, Universitats, Ensenyament i Catequesi. Juntament amb les ponències d’experts 
en acompanyament s’han intercanviat les experiències de bones pràctiques de diver-
sos moviments i iniciatives pastorals europees presents i el testimoni dels joves. Les 
celebracions litúrgiques van tenir el seu cimal en l’eucaristia celebrada a la Sagrada 
Família ahir a la tarda, presidida pel Card. Bagnasco, president del CCEE. Prèviament 
els experts en l’obra de Gaudí, l’escultor Etsuro Sotoo i el teòleg Armand Puig, van 
introduir als presents en el camí de la bellesa per a l’evangelització dels joves, i van 
realitzar una visita guiada a la Sagrada Família.

Mirant cap el sínode dels joves i les vocacions de 2018

Aquest matí l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, ha presidit la ce-
lebració de l’eucaristia i les laudes. Durant la seva homilia ha agraït la presència i els 
treballs dels ponents i ha convidat a seguir el model d’Emaús d’acompanyar els joves, 
escoltar-los i proposar-los el seguiment de Crist.

En la primera sessió del matí ha intervingut el Card. Lorenzo Baldisseri, secretari 
general del Sínode dels bisbes, que ha presentat els treballs preparatoris del Sínode 
sobre els joves i les vocacions que se celebrarà a l’octubre de l’any que ve. Explicant 
el procés sinodal i les seves diverses etapes, el Card. Baldisseri ha recordat sobretot 
la publicació del Document Preparatori que conté un qüestionari, a través del qual 
són interpel·lats els diversos membres de l’Església. Basant-se en les respostes que 
es rebin, el Sínode dels bisbes d’elaborar el Instrumentum Laboris (el Document de 
treball) que es lliurarà als Pares sinodals com a base per a la discussió. A l’espera del 
document de treball, el Card. Baldisseri ha anunciat que aviat el Sínode farà públic el 
lloc web (www.sinodogiovani2018.va), que conté un qüestionari dirigit directament a 
tots els jovees. Seguidament cinc representants, un per cada camp de la pastoral, han 
referit la seva experiència del Simposi, proposant també alguns desafiaments. 

Conclusions del Simposi

La sessió conclusiva del Simposi ha estat confiada al president del CCEE, Card. An-
gelo Bagnasco. En la seva intervenció, el cardenal s’ha centrat en la figura de l’edu-
cador i la seva missió educativa en el context actual, caracteritzat per “la cultura del 
no-res”. Per al president del CCEE, l’educador cristià sobretot ha d’alçar la mirada a 
Crist, veritable i únic mestre. Si la cultura contemporània sembla “no tenir res a dir 
als joves, res de significatiu que avivi el cor i ompli l’existència” en la persona de 
Jesús “resplendeix totes les virtuts humanes de forma eminent, resplendeix la plena 
humanitat de l’home, aquesta humanitat que la nostra època s’arrisca a no reconèixer, 
reduint la persona a una forma líquida”. El president del CCEE ha tancat la trobada 
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amb una crida final a la joventut europea: “A les joves generacions mirem amb gran 
simpatia i confiança; a ells els tocarà ser els nous evangelitzadors, convençuts que 
evangelitzar avui significa ‘ensenyar als homes l’art de viure! El nostre és un temps 
meravellosament ardu, és l’hora que la Providència ens ha donat, la qual vam abraçar 
amb confiança i amor (…) Si, ho volem viure bé començant per canviar nosaltres 
mateixos, ajudant-nos els uns als altres”.

La informació completa i actualitzada d’aquest simposi es pot trobar a la web: http://
symposium2017.ccee.eu/

Articles i declaracions
Vers un nou Pla Pastoral Diocesà (Article publicat al Full Dominical 
extraordinari del 12/03/2017).

El dia de la cloenda de l’Any de la Misericòrdia a la nostra Cate- dral i al final de l’acte 
celebrat a Santa Maria del Mar el 19 de no- vembre de l’any passat el 2016, us vaig pro-
posar iniciar un treball amb projecció de futur: la preparació personal i comunitària —en 
la línia d’una conversió pastoral i missionera— d’un Pla Pastoral que ens ajudés a fer 
realitat en nosaltres la pràctica de la mise- ricòrdia, com a continuació de l’any jubilar 
recentment celebrat.

Ens ho ha dit el papa Francesc tot encoratjant-nos a «posar els mitjans necessaris per 
avançar pel camí d’una conversió pas- toral i missionera, que no pot deixar les coses 
com estan» (Evan- gelii Gaudium, 25). Per això, ens ha parlat amb insistència d’una Es-
glésia «en sortida», en la que «tots som cridats a aquesta nova “sortida” missionera. Cada 
cristià i cada comunitat discernirà quin és el camí que el Senyor li demana, però tots 
som invitats a acceptar aquesta crida: sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a arribar a 
totes les perifèries que necessiten la llum de l’Evangeli» (Evangelii Gaudium, 20).

Aquesta és, doncs, la intenció de posar-nos tots en camí, en actitud de pelegrinatge, pre-
gant i pensant com hem de plantejar el futur i amb quines actituds ho hem de fer. Per això, 
bàsicament amb la Quaresma iniciarem un temps de conversió que ens ajudi a descobrir 
què diu l’Esperit a la nostra Església de Barcelona so- bre com ha de viure el seguiment 
de Jesucrist i ser sal, llum i fer- ment de renovació evangèlica enmig de la societat. Ho 
farem des de les mateixes reunions que tenim programades per a aquests propers mesos a 
nivell diocesà (delegats diocesans, arxiprestes, Consell Presbiteral i Consell Pastoral Dio-
cesà) i al nivell dels ar- xiprestats, comunitats parroquials i altres organismes d’Església.

Ja ho vaig dir en el moment de cloure l’Any Jubilar de la Mise- ricòrdia, però ara invito 
novament els òrgans d’animació de totes les parròquies, les comunitats religioses i els 
instituts seculars, les associacions, els moviments i totes les institucions educa- tives i 
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pastorals de la nostra arxidiòcesi, a participar activament en aquest procés de conversió 
pastoral i missionera que ens pre- pararà per a l’elaboració i aplicació del nou Pla Pasto-
ral Diocesà. Aquest Pla Pastoral haurà de ser la nostra resposta a la insistent invitació del 
papa Francesc a dur a la pràctica les orientacions exposades a l’Exhortació Apostòlica 
Evangelii Gaudium.

Com veureu en la documentació que segueix, us poden ser útils, en aquest procés, el 
text complert de l’exposició que el P. Josep M. Rambla, SJ va fer en la trobada del Con-
sell Episcopal amb el Consell Presbiteral i el Consell Pastoral Diocesà el dia 18 d’octubre 
de 2016, i les consegüents propostes per a la reflexió i el debat en el si de cada grup. 
També s’inclou un resum de vint punts per a facilitar-ne la lectura i un qüestionari que 
ajudi a la reflexió, a la pregària i al diàleg.

Anem caminant, tot preparant-nos per a ser aquesta Esglé- sia «en sortida» que el papa 
Francesc defineix com a «comunitat de deixebles missioners que primeregen, que s’invo-
lucren, que acompanyen, que fructifiquen i festegen» (Evangelii Gaudium,

24). Pensem-hi, parlem-ne i proposem-nos camins i actituds que ens ajudin a portar-ho 
a terme. Treballem-ho integrats en aquells organismes a través dels quals tothom pugui 
fer arribar la seva veu per al bé de tots.

Que Maria, la mare de Jesús, que va acompanyar la primera Església en el moment de 
rebre l’Esperit Sant, ens acompanyi a tots nosaltres en el camí que ens proposem de 
preparació del nou Pla Pastoral.

Amb el meu afecte i benedicció,

+Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

“Un dia per a les vocacions sacerdotals” (Article a “La Vanguardia” 
del 19/03/2017, pàg. 52).

Avui, festivitat de Sant Josep, estem d’enhorabona. Els seminaristes Josep Roca, Pere 
Alavedra, Alberto Moreno-Palancas i Iñaki Marro seran ordenats diaques a la basílica 
de la Sagrada Família. Preguem per ells i per les seves famílies.

Estic molt content de veure que els joves segueixen responent la crida del Senyor. El 
nostre Seminari funciona. Hi ha un bon grup de joves alegres, senzills, entregats a 
l’estudi i al servei en les diverses parròquies de la diòcesi durant els caps de setmana. 
Els he visitat, he parlat amb cadascun d’ells, hem compartit plegats l’oració i el men-
jar. Puc dir que són joves arrelats en la societat d’avui, amb el cor seduït pel Senyor i 
frisosos per servir les persones.
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Enguany la Conferència Episcopal Espanyola ens anima a viure el Dia del Seminari 
amb plena intensitat i sentit. «Prop de Déu i dels germans» és el lema que proposa en 
aquesta jornada a favor de les vocacions sacerdotals, que celebrem cada 19 de març.

La proximitat entre dues persones sempre significa entrega, generositat i donació de 
vida. Jesús ens ha ensenyat a entregar-nos com Ell s’entrega a nosaltres: «Em va 
estimar i es va entregar ell mateix per mi» (Ga 2, 20), «Això és el meu cos, entregat 
per vosaltres» (Lc 22, 19b). Jesús mai va dir als apòstols «coneix-te a tu mateix», sinó 
«coneix el meu amor».

La felicitat de l’home no es pot plantejar amb els criteris del món, sinó amb els 
criteris de Déu. No es pot enfocar amb l’egoisme, sinó amb una sincera i autèntica 
relació d’amor cap als germans. Quantes vegades mirem Déu i els germans tancats 
en nosaltres mateixos? No hem de tenir por d’obrir-nos a la presència de Déu i a 
l’entrega als germans.

La trobada de cor a cor il·lumina la vida amb l’amor de Déu: hi ha una trobada per-
sonal i hi ha una llum que ens il·lumina i ens supera, només llavors acceptem amb fe 
el que el Senyor ens manifesta. Això és el que marca una vida. Cal aprendre a mirar 
cada home des del cor de Déu amb aquesta actitud i amb aquesta mirada, corresponent 
a l’amor de Déu.

La conversió de l’home pecador es dóna en experimentar aquest Amor contemplant 
Crist i obrint-se al seu Cor mansuet i humil. En el Cor de Crist se’ns revela el cor de 
l’home. La maduresa de la vida cristiana consisteix a aprendre a mirar cada persona 
des del cor de Déu amb una permanent simpatia cap a tota la creació.

Demanem al Senyor que no faltin joves que responguin a la seva crida per ser 
sacerdots, servidors de la comunitat, instruments de l’amor de Déu cap a totes les 
persones. I acompanyem els nostres seminaristes perquè continuïn avançant amb 
generositat en el camí emprès. Que no tinguin por, ja que ser sacerdot és una voca-
ció i un servei preciós.

Us animo a tots a demanar a l’Amo dels sembrats mans per segar-los. I demaneu per 
nosaltres, els sacerdots, que siguem un entre vosaltres, que siguem un amb el poble, 
aquest Poble de Déu, que sovint camina com les ovelles sense pastor. El Senyor no es 
deixarà guanyar en generositat.

+ Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe de Barcelona
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Vicariat General
Entre Quaresma i Pasqua,  

preparant el nou Pla Pastoral
Des de la clausura de l’Any de la Misericòrdia i ja mesos abans, ens hem interessat per 
veure com platejaríem el Pla Pastoral a dur a terme a la nostra arxidiòcesi de Barcelo-
na. Ens havia agradat molt no sols la idea, sinó la pràctica que el papa Francesc havia 
introduït, essent cardenal-arquebisbe de Buenos Aires, i que consistia en dedicar un 
temps a la preparació del Pla. Un temps que ell mateix qualificava de conversió, en el 
sentit d’aprofundir aquelles actituds necessàries per a començar una acció conjunta 
tota la comunitat diocesana. Entre nosaltres, i pràcticament des d’abans de l’estiu, 
amb diferents persones i organismes de l’arxidiòcesi hem anat treballant aquest pro-
cés, que havia de tenir continuïtat amb el camí iniciat l’Any de la Misericòrdia. 

Des del primer moment i seguint les directrius del papa Francesc hem volgut fer un 
treball sinodal, és a dir, un manera de fer que ens comprometés a tots a caminar junts 
i que comptés amb la màxima participació. Aquest és el motiu de fons que ha marcat 
l’itinerari de preparació des del primer moment i amb la intenció que tots poguéssim 
partir del mateix punt. Per això, comptant amb els missioners de la Misericòrdia, va 
ser al P. Josep Mª Rambla que se li va demanar una primera ponència que servís de 
base per a la preparació i donés peu a que totes les comunitats parroquials i tots els 
altres organismes diocesans poguessin posar-se a treballar. 

Aquesta primera ponència va ser presentada el dia 18 d’octubre de l’any passat en 
una sessió conjunta als Consells episcopal, presbiteral i pastoral que va tenir lloc 
al Seminari Conciliar. És a partir d’aquí que se li ha donat la màxima difusió i s’ha 
anat concretant com organitzar la preparació immediata. Els missioners han estat els 
encarregats de fer-ne la presentació i la invitació al treball a partir de les reunions 
del Consell Pastoral Diocesà, dels Delegats diocesans, dels Arxiprestes i del Consell 
del Presbiteri, a fi que sigui cada organisme el qui ho comuniqui al seus respectius 
membres perquè es faci una bona feina de base i tothom hi pugui participar pregant, 
reflexionant, aportant idees entre tots i tenint com a full de ruta el llibret que s’ha 
editat expressament i que en aquesta primera setmana de Quaresma es reparteix, 
com també aquesta edició del Full Dominical perquè tothom se senti convidat a 
participar-hi. 

I, en aquest moment estem. Ara es tracta de posar-nos a la feina, deixant-nos ajudar, en 
primer lloc per l’acció de l’Esperit Sant a qui li demanem saviesa, enteniment, consell 
i fortalesa, i, en segon lloc, pel grup amb qui reflexionem a partir de la documentació 



BAB 157 (2017) - març [37] 207

que hi ha en el llibret amb el qüestionari com a guia, tenint sempre com a referència 
els vint punts del resum de la ponència. 

Parlem sobretot de les actituds evangèliques i que millor ens poden ajudar en aquest 
moment de la nostra Església. Només a partir d’unes actituds renovades, fruit de la 
conversió personal i pastoral, podrem afrontar els reptes que se’ns presentin i do-
nar-los resposta amb les accions concretes que de forma sinodal ens proposarem. Tant 
el que elaborin els grups, com el qui ho faci a nivell individual, agrairem que enviïn 
les respostes als llocs indicats, on es confeccionaran els resultats a partir del que tots 
hagin aportat de cara al nou Pla Pastoral que, si Déu ho vol, es començarà a redactar 
a partir del proper mes maig. 

Som conscients que és una feina laboriosa, que necessita dedicació, pregària, diàleg 
i temps, però el fet de comptar amb la intervenció de tots, ens serà molt més fàcil. 
Deixem-nos guiar per l’Esperit del Senyor i que tot el que preguem, diem i fem entri 
de ple dins l’itinerari quaresmal i pasqual de la nostra Església de Barcelona, moment 
privilegiat per a viure i celebrar el misteri més gran de la nostra vida cristiana, la 
Pasqua. 

† Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona i Administrador apostòlic de Mallorca

Homilia en la missa per als difunts de Barcelona 
a la basílica de Santa Maria del Mar. 

Santa Maria del Mar, 8 de març de 2017
Is 25,6-8 / Salm 21 / Jn 11,17-27

Som convidats, germans i germanes, a somiar un cel nou i una terra nova. Allà on no 
hi ha mort, ni llàgrimes, ni tristesa. Ens ha portat avui aquí un deure de record, pregà-
ria i solidaritat amb aquelles persones estimades que ens han deixat, però que seguim 
estimant, ens estimen i portem en el cor. Creiem que Déu avui ens digui “Jo faré que 
tot sigui nou!”. Nos lo acaba de decir en un tono poético y muy familiar el profeta 
Isaías, texto que hace unos momentos hemos escuchado y que nos abre el corazón a la 
esperanza de una vida mejor, llena de un amor que desborda nuestra capacidad huma-
na para entender: “El Señor destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas 
de los ojos de todos y hará desaparecer en toda la tierra la deshonra de su pueblo. 
El Señor lo ha dicho” (1ª lectura).

A lo largo de este año, cada una de nuestras familias, también la mía, hemos vivido 
con dolor la muerte de uno de los nuestros, alguien con quien hemos convivido, 
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trabajado y amado. Un padre, una madre, un hermano, una hermana, un familiar 
muy cercano. Todos sabemos lo que ha supuesto esta pérdida y como ha sido nuestra 
vivencia. La dureza de una experiencia así nos plantea mucho interrogantes y llama 
a la puerta de nuestro corazón. Quizá nuestra respuesta se ha visto afectada por el 
dolor de la separación, pero a la vez ha podido suponer un nuevo planteamiento de 
nuestra fe, en el sentido de verse más fortalecida. El enigma de la muerte siempre 
será pregunta sin respuesta hasta que somos capaces de dar el salto de la confianza 
plena en el Señor.

La resposta no la busquem lluny de nosaltres. La tenim en Jesús, en la seva mateixa 
mort. Perquè l’ha assumida, és capaç d’una comprensió més gran. Aquesta resposta 
avui ens donada a l’Evangeli que ha estat proclamat. Davant la mort, Déu no és el 
problema, sinó la solució. Aquesta ens ha vingut per Jesucrist que s’ha fet igual a 
nosaltres excepte el pecat. Ho hem vist a l’Evangeli: és una amiga de Jesús, Marta, 
que va a contar a contar-li que el seu germà ha mort! Tenen un diàleg com el po-
dríem tenir nosaltres. Jesús plora com també hem pogut plorar nosaltres en les cir-
cumstàncies hem viscut a cada casa i a cada família. Marta, de forma molt humana 
diu a Jesús: “Senyor, si haguessis estat aquí, no s’hauria mort, el meu germà. Però, 
fins i tot ara, jo sé que Déu et concedirà tot el que li demanis.”

Però, l’afirmació de Jesús és contundent: “El teu germà ressuscitarà!”. Fixem-nos-
hi. Entrem, dins el nucli de l’Evangeli. Fixem-nos-hi!

Jn 11,17-27

Quan Jesús arribà, va trobar que Llàtzer ja era al sepulcre des de feia quatre dies. Be-
tània és a prop de Jerusalem, cosa de tres quilòmetres, i molts dels jueus havien vingut 
a donar el condol a Marta i Maria per la mort del seu germà.

Quan Marta va saber que Jesús arribava, sortí a rebre’l. Maria es quedà a casa. Mar-
ta digué a Jesús: Senyor, si haguessis estat aquí, no s’hauria mort, el meu germà. 
Però,	fins	i	tot	ara,	jo	sé	que	Déu	et	concedirà	tot	el	que	li	demanis. Jesús li diu: El 
teu germà ressuscitarà. Marta li respon: Ja sé que ressuscitarà en el moment de la 
resurrecció, el darrer dia. Li diu Jesús: Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui creu en 
mi, encara que mori, viurà; i tot aquell qui viu i creu en mi, no morirà mai més. ¿Ho 
creus, això? Ella li respon: Sí, Senyor: jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el 
qui havia de venir al món.

La llamada a la esperanza nos viene del mismo Jesús. Nuestra mirada se fija 
en Él, solamente en Él. Jesús es la Palabra del Padre, la Palabra definitiva sobre el 
hombre, sobre su vida y su muerte. Él abre nuestra vida a unas dimensiones insos-
pechadas que hacen que su caminar sea de cada vez más un avanzar en aquella fe 
que nos sitúa en un horizonte de plenitud, en una proyección esperanzada de eterni-
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dad: «cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo, estéis también vosotros» (Evangelio). Es lo que hemos pedido a Dios: 
que, al confesar la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, se afiance también nuestra 
esperanza de que todos tus hijos resucitaran.

Nuestra humanidad, tan «humana», sin embargo, nos hacer percatar de que hay 
muchos momentos en los que aparecen con fuerza aquellos interrogantes que cre-
an en nuestro interior una profunda inquietud. Son preguntas que expresan nu-
estro deseo de conocer, de saber, también de saber qué decir, qué contestar cuando 
acechan las dudas. Será importante ir afinando mediante la fe el deseo humilde y 
paciente de superarlas, pero sobretodo con la voluntad de querer «conocer a Dios, al 
Dios verdadero, porque eso significa recibir esperanza» (Spe salvi, 3). El hecho 
es que la muerte va unida siempre a un «por qué», más cercana al «misterio» 
que a la «evidencia». Y esto lo sabemos, pero seguimos insistiendo. Con la muerte, 
la propia y la de los demás, aparece un cuestionamiento radical, una ruptura única, 
espontáneamente no querida, signo de debilidad e impotencia. Ésta es la realidad tan 
«humana» de nuestra humanidad.

El papa Francesc ha volgut que, des de l’any de la Misericòrdia, seguim fixant la 
nostra mirada en la misericòrdia de Déu, que és aquesta forma peculiar d’estimar que 
vol el millor pels seus fills fins a fer-ne ja anticipació mentre vivim a la terra. Per això 
ens demana que ens fixem en Jesucrist, que és el rostre misericordiós del Pare, ja que 
sempre tenim necessitat de contemplar aquest misteri tan gran, que és font d’alegria, 
de serenitat, de pau, i és condició per la nostra salvació. 

Misericòrdia: és la paraula que revela el misteri de la Santíssima Trinitat. Miseri-
còrdia: és l’acte últim i suprem amb el qual Déu ve al nostre encontre. Misericòr-
dia: és la llei fonamental que habita en el cor de cada persona quan mira amb ulls 
sincers el germà que troba en el camí de la vida. Misericòrdia: és la via que uneix 
Déu i l’home, perquè obre el cor a l’esperança de ser estimats malgrat el límit del 
nostre pecat.

Aquesta és la forma d’estimar de Déu i la que ens demana també nosaltres. Pensem 
que la mort no és una llàntia que s’apaga, sinó la llum que apareix quan ja comença el 
nou dia. En la descoberta d’aquesta llum, Déu ens hi acompanya amb la seva miseri-
còrdia i ens encamina a viure per sempre la plenitud del seu amor. 

† Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona i Administrador apostòlic de Mallorca
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Homilia en el 125è aniversari 
de l’Obra del Nen Déu.

Catedral de Barcelona, 25 de març de 2017

I la Paraula es va fer home i visqué entre nosaltres, i vam contemplar la seva glòria, glòria 
que té del Pare com a Fill únic, ple de gràcia i de veritat. Joan dóna testimoniatge d’ell i cla-
ma: «Aquest és aquell de qui vaig dir: el qui ve darrera meu m’ha passat al davant, perquè 
era primer que jo». Cert, de la seva plenitud, tots n’hem rebut, i gràcia per gràcia; perquè la 
Llei fou donada per Moisès; la gràcia i la veritat ens han vingut per Jesucrist. Déu, ningú 
no l’ha vist mai; l’Unigènit que és al si del Pare és qui l’ha revelat” (Jn 1,1-18)

Benet XVI, a Deus caritas est parla de la vertadera originalitat del Nou Testament i 
diu que “no consisteix en noves idees, sinó en la figura mateixa de Crist que dóna carn 
i sang als conceptes: un realisme inaudit”. Estem davant la màxima expressió de la 
revelació de Déu en Jesús, que és el misteri de l’Encarnació. És en la contemplació 
dels misteris de la vida de Jesús, allà on ell ha realitzat la voluntat del Pare.

L’acte extrem d’encarnació, la màxima expressió de l’amor de Déu a la humanitat, quan Jesús 
ha dit al Pare: “no es faci la meva voluntat sinó la vostra” és l’acceptació de la mort. És allí, 
a la creu, on pot contemplar-se aquesta veritat. I a partir d’allí s’ha de definir ara que és l’amor. 
I, des d’aquesta mirada, el cristià troba l’orientació del seu viure i del seu estimar” (DCE 12).

Contemplar els misteris de la vida de Crist com una unitat, centrant-nos en aquell 
aspecte que pot presentar més novetat, més necessitat, més actualitat per a la nostra 
vida. El seguiment de Jesús prové d’un enamorament d’ell i, a aquest, segueix un co-
neixement cada dia més progressiu i profund de la seva persona i dels seu missatge.

Uns referents claus per a ser fidels
• A l’anunci del naixement de Jesús hi ha la resposta fidel de Maria de Natzaret (cf. 

Lc 1,26-38). Déu ha comptat amb la humanitat, amb nosaltres.
• Ella entén com Déu s’enamora, Ell que és tot Amor (1Jn 4,8). La iniciativa és seva.
• Ella coneix la tradició del seu poble, les seves profundes arrels religioses, les que han 

estat sempre un reclam per a la seva fidelitat. Déu s’ha enamorat del seu poble (Dt 7,7).

Què significa tot això? Moció interior d’obertura: un misteri. Déu escull una jove, la 
troba disponible per a dur a terme el seu pla de salvació. El que ha fet Maria és “creu-
re”, donar tota la confiança. “Creure és posseir anticipadament allò que esperem, és 
conèixer realitats que no veiem” (He 1,11)

Així ho ha fet Maria de Natzaret. Déu l’ha trobada preparada. Ha estat el moment de 
la plenitud del temps (Ga 4,4s), quan l’eternitat ha entrat en la nostra història i quan 
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aquesta s’ha obert a l’eternitat, al seu destí ple i definitiu en Déu. En la persona de Ma-
ria descobrim l’home, “capaç de Déu”, un misteri d’obertura possible per a tothom! 

Tot això ha estat possible gràcies a la resposta generosa de Maria de Natzaret, quan ha 
dit el Sí incondicional a la Paraula que li ha estat dirigida. ECCE, FIAT, MAGNIFICAT.

Déu aposta per la vida humana i ens necessita per a realitzar el seu pla de salvació. Per 
això, escull i li proposa que col·labori amb Ell. ¿Com troba a Maria? La troba amb 
capacitat d’escolta, amb voluntat positiva de resposta, amb la confiada decisió de 
posar-se a les seves mans i complir el que Déu li demana. Déu li ha dit i ens diu a 
cadascú de nosaltres: “confia	en	mi”, “no tinguis por”, “deixa’t sorprendre”, “surt 
de tu mateix i segueix-me”

Quan Déu ens sorprèn així, ens demana que li siguem fidels. Avui agraïm la fidelitat 
de la beata Madre Carmen i totes les religioses que han donat resposta generosa a la 
crida de Déu i a tots aquells i aquelles que van fer possible fa 125 anys l’inici d’aques-
ta obra en favor dels més pobres.

Recordo amb emoció les paraules que els nens Antonio i Maria del Mar van dirigir 
al Papa Benet XVI el dia de la visita al Nen Déu, al Guinardó, després de dedicar la 
basílica de la Sagrada Família. I la resposta també plena d’emoció del Papa Benet. En 
aquells moments, aquesta institució era un cant a la vida i representava tantes persones 
i institucions que en aquests moments s’hi dediquen de ple en cos i ànima. El Papa 
Benet ho agraïa amb aquestes paraules:

Siento una gran alegría al poder estar con todas las personas que formáis esta más que 
centenaria Obra Benéfico-Social del Nen Déu. Agradezco al Cardenal Lluís Martínez 
Sistach, Arzobispo de Barcelona, a la Hermana Rosario, Superiora de la Comunidad, a 
los niños Antonio y María del Mar, que han tomado la palabra, así como a los que tan 
maravillosamente han cantado, la cordial bienvenida que me han dispensado.

També estic agraït als presents, en especial als membres del Patronat de l’Obra, a la 
Mare General i a les Religioses Franciscanes dels Sagrats Cors, als nens, joves i adults 
acollits en aquesta institució, als seus pares i altres familiars, així com als professio-
nals i voluntaris que aquí treballen benemèritament.

Voldria, també, manifestar la meva reconeixença a les Autoritats, invitant-les a mal-
dar perquè els serveis socials arribin sempre als més desvalguts, i als qui amb el seu 
generós recolzament sostenen entitats assistencials d’iniciativa privada, com aquesta 
Escola d’Educació Especial del Nen Déu. En aquests moments, en els quals moltes 
llars passen serioses dificultats econòmiques, els deixebles de Crist hem de multipli-
car els gestos concrets de solidaritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat 
és el distintiu de la nostra condició cristiana.
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Con la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia, se ha puesto de relieve esta 
mañana que el templo es signo del verdadero santuario de Dios entre los hombres. 
Ahora, quiero destacar cómo, con el esfuerzo de ésta y otras instituciones eclesiales 
análogas, a la que se sumará la nueva Residencia que habéis deseado que llevara el 
nombre del Papa, se pone de manifiesto que, para el cristiano, todo hombre es un ver-
dadero santuario de Dios, que ha de ser tratado con sumo respeto y cariño, sobre todo 
cuando se encuentra en necesidad. La Iglesia quiere así hacer realidad las palabras 
del Señor en el Evangelio: «Os aseguro que cuanto hicisteis con uno de estos mis 
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). En esta tierra, esas palabras de 
Cristo han impulsado a muchos hijos de la Iglesia a dedicar sus vidas a la enseñanza, 
la beneficencia o el cuidado de los enfermos y discapacitados. Inspirados en su ejem-
plo, os pido que sigáis socorriendo a los más pequeños y menesterosos, dándoles lo 
mejor de vosotros mismos.

En el cuidado de los más débiles, mucho han contribuido los formidables avances de 
la sanidad en los últimos decenios, que han ido acompañados por la creciente convic-
ción de la importancia de un esmerado trato humano para el buen resultado del proce-
so terapéutico. Por eso, es imprescindible que los nuevos desarrollos tecnológicos 
en el campo médico nunca vayan en detrimento del respeto a la vida y dignidad 
humana, de modo que quienes padecen enfermedades o minusvalías psíquicas 
o físicas puedan recibir siempre aquel amor y atenciones que los haga sentirse 
valorados como personas en sus necesidades concretas.

Queridos niños y jóvenes, me despido de vosotros dando gracias a Dios por vues-
tras vidas, tan preciosas a sus ojos, y asegurándoos que ocupáis un lugar muy 
importante en el corazón del Papa. Rezo por vosotros todos los días y os ruego que 
me ayudéis con vuestra oración a cumplir con fidelidad la misión que Cristo me ha en-
comendado. No me olvido tampoco de orar por los que están al servicio de los que 
sufren, trabajando incansablemente para que las personas con discapacidades 
puedan ocupar su justo lugar en la sociedad y no sean marginadas a causa de sus 
limitaciones. A este respecto, quisiera reconocer, de manera especial, el testimonio 
fiel de los sacerdotes y visitadores de enfermos en sus casas, en los hospitales o 
en otras instituciones especializadas. Ellos encarnan ese importante ministerio 
de consolación ante las fragilidades de nuestra condición, que la Iglesia busca 
desempeñar con los mismos sentimientos del Buen Samaritano (cf. Lc 10,29-37).

I ara, un himne a la vida en aquesta festa de l’Anunciació del Senyor. Dues experièn-
cies fortes aquesta setmana: dues famílies, en el moment del naixement dels seus fills 
amb greus deficiències. Se’ls proposa l’avortament. Els risc és molt gran. Per confien 
plenament en Déu que els ajudarà a acollir i a estimar els seus fills que han de néixer.

Maite, la mare de Tomàs (que fa poc que ha nascut) amb el seu marit ens ho expliquen 
i no es cansen de donar gràcies a Déu. Són feliços estimant i ajudant el seu fill.
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Rosi, també la mare de Samuel (ara té 9 anys) en fa un llibre i dóna gràcies a Déu. La 
fe dels pares ha salvat aquests infants i són els mateixos pares que creuen i defensen 
que el seu fill té tot el dret a viure. I per això hi són ells, per estar al seu costat, aju-
dar-lo i estimar-lo sempre.

Preguem per ells i per tantes altres famílies, que sentin l’escalf del nostre afecte i 
comptin sempre amb la nostra pregària. 

† Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona i Administrador apostòlic de Mallorca
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Secretaria General
Ordes sagrats

L’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, el diumenge 19 de 
març de 2017, a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, confereix el sagrat orde del

DIACONAT

PERE ALAVEDRA GRANERO
IÑAKI MARRO SÁNCHEZ
ALBERTO MORENO-PALANCAS FERNÁNDEZ
JOSEP ROCA TAXONERA

Nomenaments parroquials
19.03.17 – Mn. Pere Alavedra Granero, diaca adscrit a la parròquia de Sant Vicenç, 
de Barcelona.

19.03.17 – Mn. Iñaki Marro Sánchez, diaca adscrit a la parròquia de Sant Cristòfol, 
de Premià de Mar.

19.03.17 – Mn. Alberto Moreno-Palancas Fernández, diaca adscrit a la parròquia de 
Sant Josep, de Badalona.

19.03.17 – Mn. Josep Roca Taxonera, diaca adscrit a la parròquia de Sant Mateu, de 
Barcelona.

Nomenaments no parroquials
03.03.17 – Sra. Paquita Carrasco Pons, pròrroga com membre del patronat de la Fun-
dació Escola Cristiana de Catalunya, per quatre anys.

03.03.17 – Rvd. Sr. Sergiy Znak, llicència per a fer exorcismes (C. 1172 del C.IC.) 
als fidels de la comunitat greco-catòlica ucraïnesa de ritus bizantí de l’arxidiòcesi de 
Barcelona, per un any.

07.03.17 –  Rvd. Sr. Josep M. Turull Garriga, consiliari diocesà del MOVIMENT DE 
PROFESSIONALS CATÒLICS de Barcelona, per tres anys.
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07.03.17 - Sra. Anna Isabel Vilà Sáiz, confirmació del càrrec de presidenta del MOVI-
MENT DE PROFESSIONALS CATÒLICS de Barcelona, per tres anys.

10.03.17 – Nomenament dels membres del patronat de la FUNDACIÓ BLANQUER-
NA, per quatre anys:

Gna. Montserrat Espinalt i Soldevila, CV
Sr. Lluís Foix i Carnicé
Rvd. Dr. Josep M. Forcada i Casanovas
Dr. Andreu Ibarz i Mellado
Sr. Jaume Lanaspa Gatnau
Rvd. P. Cristóbal López Romero, SDB
Gna. Consol Muñoz i Sanjuan, FMIC
Dr. Ramon Pla i Arxé
Sra. Montserrat Queralt i Capdevila
Dra. Cèlia Rosich i Pla
Rvd. P. Francisco José Ruiz Pérez, SJ
Sr. Josep Ramon Serrat i Crespo
Sr. Jaume Solé i Janer
Rvd. Llic. Josep M. Turull i Garriga 

Capítol d’eleccions
El Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, Rvd. 
Francesc Prieto Rodríguez, pvre. va presidir el dia 17 de març de 2017, a la Casa 
Central de l’Obra de la Visitació de Nostra Senyora, Societat de Vida Apostòlica, el 
10è Capítol General.

Va ser elegida, per un trienni com a Directora General la Gna. Joaquima Ferran Busquets.
En tot es va observar el cerimonial i les Constitucions.

Cartes
Carta sobre l’Instrument de treball per a l’elaboració del nou Pla 
Pastoral. 

Barcelona, 3 de març de 2017

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell 
Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes i di-
rigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes
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Benvolguts i benvolgudes,

Per indicació del Sr. Arquebisbe, Mons, Joan Josep Omella i del Sr. Bisbe Auxiliar, 
Mons. Sebastià Taltavull, us fem a mans l’instrument de treball en relació al futur 
Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona que s’ha editat en un únic format, tant en 
llengua catalana com en castellana.

A l’Arquebisbat de Barcelona i, fins que se n’exhaureixin les existències, en custodi-
em un romanent que resta a disposició de qui ho desitgi a la mateixa consergeria del 
Palau Episcopal.

Rebeu una cordial salutació.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Calendari laboral de l’any 2017. 

Barcelona, 13 de març de 2017

Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Benvolguts preveres i diaques, Déu vos guard,

Ha estat aprovat per l’Arquebisbat, juntament amb el comitè d’empresa, el calendari 
laboral de l’any 2017, confeccionat d’acord amb el que estableix el Departament de 
treball de la Generalitat de Catalunya i el conveni del sector d’oficines i despatxos.

Disposeu, així, de tota la informació dels dies en què romandrà tancat el Palau Episco-
pal per prendre les mesures que s’escaiguin amb vista a la vostra organització. 

Rebeu la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
Arquebisbat de Barcelona

Nota: S’adjunta el Calendari laboral 2017
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Carta amb indicacions sobre la missa crismal

Barcelona, 20 de març de 2017

Als preveres, diaques i pares provincials religiosos de l’Arquebisbat

Benvolguts, Déu vos guard.

El Sr. Arquebisbe envia una carta a tot el clergat convocant a la Missa Crismal el Dimarts 
Sant, 11 d’abril de 2017, a la Catedral Basílica de Barcelona, i en aquesta mateixa carta invita 
a compartir un àpat fratern. L’Arquebisbat ens obsequia, amb molt de gust, amb aquest dinar.

Així doncs, us prego de tenir presents les indicacions següents, amb vista a l’organització:

- Pel que fa a la Missa Crismal, els preveres que celebren noces d’or i de plata sa-
cerdotals així com tots els pares provincials religiosos han d’anar a revestir-se a la 
Sala Capitular de la Catedral i només cal que portin la seva pròpia alba. En aquest 
cas, us preguem que ho confirmeu a la Secretaria General (*). 

- La resta de preveres cal que portin l’alba i l’estola blanca i han d’anar a revestir-se 
a la capella del Santíssim, no més tard de les 10:45h. En aquest cas també us pre-
guem que ho confirmeu a la Secretaria General per tal de poder fer la reserva del 
vostre lloc a la Catedral de Barcelona (*).

- El dinar serà a les dues del migdia del dimarts 11 d’abril, al Seminari Conciliar. És del 
tot necessari fer la inscripció a la Secretaria General abans del divendres, 7 d’abril (*).

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

(*) El contacte de la Secretaria General on cal que confirmeu en cada cas és: 
- telèfon: 93 270 12 48 
- mail: nvelasco@arqbcn.cat

In pace Christi 
Mn. Josep Maria de Lara Camprodón

Morí a Barcelona el 2 de febrer de 2017 a l’edat de 89 anys. Havia nascut a la mateixa 
ciutat el 21 de setembre de 1927. Essent jove, aspirava aentrar a la Companyia de 
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Jesús. Estigué uns mesos al noviciat de Veruela. La salut nol’acompanyà i hagué de 
deixar el noviciat. En tingué una gran pena,que sempre arrosegà en silenci, com va dir 
el Dr. Ramon Corts en l’homilia de la missa exequial.

Va entrar al nostre Seminari havent cursat els estudis de batxillerat i fou un brillant 
estudiant. Va demanar permís per poder cursar els tres anys de Filosofia –els batxillers 
aleshores només feien un any de Filosofia, però ell va demanar cursar els tres anys- i 
els anys de Teologia, sempre amb les màximes qualificacions. Fou enviat a Roma 
a ampliar estudis i va obtenir la llicenciatura en Teologia a la Pontifícia Universitat 
Gregoriana l’any 1955. Fou ordenat prevere el 8 de desembre de 1954 a Roma. També 
va fer estudis de pastoral catequètica a l’Institut Catòlic de París.

De retorn a la diòcesi, fou nomenat per uns mesos vicari parroquial de Cerdanyola 
(1955), vicari de Santa Maria de Vilafranca del Penedès (1955), vicari de Sant Igna-
si de Loiola, a Barcelona (1957), ecònom de Santa Maria de Corbera de Llobregat 
(1964), ecònom de Santa Maria de La Múnia (1977) i regent de Sant Marçal de Cas-
tellet (1978).

Aquest mateix any de 1978 fou nomenat rector de la basílica de la Mare de Déu de 
la Mercè, a la ciutat de Barcelona, i l’any 1989 fou nomenat rector de Sant Muç de 
Cànoves.

També va tenir una intensa dedicació com a professor de religió, a l’Institut Joan 
d’Àustria. Entre els anys 1975 i 1977 fou també membre de l’equip sacerdotal en-
carregat del Seminari Menor de la Conreria. L’any 1996 fou nomenat capellà de la 
comunitat de monges Caputxines del monestir de l’Assumpció de Maria Santíssima, 
a Mataró, i l’any 1999 passà a integrar-se a l’equip del servei religiós catòlic del Con-
sorci Sanitari del Maresme.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dissabte 4 de febrer de 
2017, a les 10.30h., a la basílica parroquial de la Puríssima Concepció (c. Aragó, 299), 
de Barcelona, que era la parròquia a la qual pertanyia mossèn Lara pe residir en la de-
marcació d’aquesta parròquia. La va presidir el rector, Dr. Ramon Corts i Blay, delegat 
diocesà d’Ensenyament, i varen concelebrar 10 sacerdots: Mn. Ramon Bladé, vicari; P. 
Adriano Skopia, vicari; Mn. Valentí Serra de Manresa, caputxí; Mn. Arturo Migas, ads-
crit; Mn. Amador Roig, de l’Apostolat del Mar; Mn. Francesc Nicolau, professor emè-
rit del Seminari; Mn. Joaquim Monasterio, de la parròquia de Sant Francesc de Sales; 
Mn. Joan Obach, de la parròquia de Sant Oleguer i delegat diocesà de Pastoral Sacra-
mental i Litúrgia; el P. Puigdollers, escolapi, i el rector de Corbera, Mn. Daniel Palau. 

Es varen proclamar aquestes lectures: Apocalipsi 20,11-21 i Evangeli de Sant Mateu 
5, 1-12 (les Benaurances). A l’homilia, el Dr. Ramon Corts va comentar les lectures i 
va recordar la llarga trajectòria pastoral de Mn. Lara.
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“Mn. Lara –va dir el Dr. Corts- fou un bon cristià i per damunt de tot fou un bon sacer-
dot. Era un home cultivar en diversos camps de la Teologia, de les llengües clàssiques 
i modernes. Al llarg de la seva llarga vida n’aprengué molt bé una d’aquestes ciències, 
molt important: la ‘ciència del patir’, com en l’ensenyà el venerable doctor Torras 
i Bages en la pastoral que porta aquest nom. Fou un home de litúrgia i de pregària. 
Tenia una tendra devoció a la Mare de Déu. Fou també un pastor ple de zel apostòlic 
i aportava a l’apostolat, particularment entre els joves, els mitjans audiovisuals que 
ell creia més convenients de cara a l’apostolat. Aplegà així una gran col·lecció d’en-
registraments electrònics. Organitzà cine fòrum, participant en aquells que es fan en 
aquesta parròquia de la Puríssima Concepció. N’era fill d’aquesta parròquia i l’esti-
mava molt. Quan es retirà de Mataró i passà a viure amb la seva estimada germana 
Ramona, a Barcelona, prenia part en tots els actes i volia venir-hi sempre”.

“Fou també un home de caritat –va afegir el Dr. Corts-. No sols amb aquella caritat 
que es podria relacionar amb l’eutrapèlia, o gentilesa envers el germà, segons els en-
senyaments del Mestre, sinó també i particularment de la caritat en forma d’almoina 
als pobres. Quantes almoines no repartí!”

El rector de la basílica de la Puríssima Concepció, va cloure la seva homilia amb 
aquestes paraules: “Sí, que bé que li escauen, a Mn. Lara, les paraules de la Sagrada 
Escriptura que ell tan medità en el silenci de l’oració i conreà en la seva activitat 
sacerdotal. Que reposi, doncs, em pau, perquè les seves obres l’acompanyen; feliç 
perquè ell fou net de cor, humil, pacífic, perquè plorà amb els qui ploraven i rigué amb 
els qui reien, amb aquell somriure seu tan ample i alegre, perquè repartí els seus béns 
i els donà als pobres”. 

Mn. Joan Masnou Cornet

Morí a Barcelona el diumenge dia 19 de febrer de 2017. Els darrers anys vivia retirat 
a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, on era molt estimat per la seva bondat 
fraternal i el seu bon humor. 

Havia nascut a Barcelona el 12 de novembre de 1931. Tenia 85 anys. Era advocat 
i fou una de les que aleshores eren anomenades “vocacions tardanes”, perquè eren 
joves que no havien passat pel Seminari Menor, sinó que accedien al Seminari Major 
després d’haver cursat el batxillerat i, en alguns cassos com en el seu, després d’haver 
fet estudis universitaris.

Fou ordenat sacerdot l’any 1966 Poc després de la seva ordenació, a través de l’OCS-
HA, marxà a l’Uruguai, a la diòcesi de Canelones, en temps del bisbe Mons. Nutti. 
L’any 1970 va viure una experiència com a capellà obrer que li va comportar conflic-
tes, i això va fer que deixés aquella primera diòcesi i passés a la de Salto, on fou rebut 
pel bisbe Mons. Mendiharat. Treballà a la parròquia de Fray Bentos, amb els sacer-
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dots Sanchis i Pertusatti. A Fray Bentos hi va estar molt anys, repartits en diferents 
períodes. En total, va passar 38 anys a l’Uruguai. També fou rector de Bella Unión 
y vicari parroquial a San José Obrero de Paysandú. “Anava allà on el bisbe li dema-
nava, sempre que no estigués molt lluny del riu Uruguai, on el mossèn anava a nedar 
tots els dies que li era possible”, escriu Mons. Heriberto Bodeant, bisbe de Melo, en 
una llarga carta de condol dirigida a la parròquia de Sant Ildefons de Cornella, escrita 
immediatament després que la notícia de la mort de Mn. Masnou arribés a l’Uruguai.

El seu darrer servei a l’Església de l’Uruguai fou com a sacerdot formador en el Se-
minari Interdiocesà,on era molt estimat i recordat, perquè recomanava als candidats 
al sacerdoci que calia “poner toda la carne en el asador”; és a dir, posar tota la vida en 
mans del Senyor i al servei dels germans i germanes en la fe.

El bisbe de la diòcesi de Melo (Uruguai) Mons. Heriberto Bodeant, en la carta que ja 
hem citat diu que “el particular do de Mn. Masnou eren les seves meditacions bíbli-
ques. Llegia l’Evangeli en grec i cercava sempre de comprendre’n el sentit. Estudiant 
la Bíblia, fins i tot s’oblidava de menjar, perquè posava algun ou al foc, i tot seguit 
es posava a estudiar; i només deixava el llibre quan li arribava l’olor de l’ou cremat, 
perquè la cassola s’havia quedat sense aigua”…

També tenia molta cura de l’atenció religiosa als malalts, afegeix el bisbe de Melo en 
la seva carta: “En els primers anys de sacerdot, precisament a Fray Bentos, vaig estar 
un any amb ell i vaig rebre com a herència la seva ‘pastoral de la salut’, amb equips 
de laics que es dividien les distintes zones de la població, zones que ell mateix havia 
traçat sobre un mapa de la localitat. Aquests laics eren els encarregats de preparar la 
visita als malalts i als ancians, sovint acompanyats pel mateix Mn. Masnou”. 

Mn. Masnou sovint venia a Catalunya, però sempre tornava a l’Uruguai, a la gent 
que ell estimava i pels que fou molt estimat. Finalment, l’any 1986 es va quedar aquí 
treballant pastoralment a les parròquies del Prat de Llobregat, Viladecans i Cornellà 
de Llobregat. En aquesta ciutat treballa`al costat de Mn. Antoni Casas, que fou un bon 
amic i company del mossèn. L’any passat, el bisbe de Melo visità Mn. Masnou a la 
Residència Sacerdotal on havia ingressat, i li va recordar que l’any 1979, Mn. Mas-
nou va anar a la parròquia de Young, el poble del que és natural el bisbe de Melo. Allí 
Mn. Masnou va donar una sèrie de conferències sobre “El Déu dels nostres Pres”. El 
bisbe recorda en la seva carta que les reflexions que va fer Mn. Masnou sobre la figura 
d’Abraham i dels altres patriarques bíblics el va marcar profundament i va motivar 
la seva decisió d’entrar al Seminari. “Como sacerdote y hoy como Obispo –escriu 
textualment en la carta que hem citat-, aprendí en aquellas charlas del P. Juan a vivir a 
sabiendas de que no tenemos aquí una morada permanente, sino que somos peregrinos 
de la Eternidad. Pero el P. Juan tenía muy claras las enseñanzas del Concilio Vaticano 
II y gustaba de repetir lo que enseñó este Concilio: que ‘se equivocan los cristianos 
que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, 
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consideran que pueden descuidar las tareas temporales’ (Gaudium et Spes, 43). En 
sus charlas, de una profunda espiritualidad y hondas raíces bíblicas, nunca estaba 
ausente la exhortación a unir coherentemente la fe i la vida, en todos los aspectos, sin 
descuidar el social”.

El bisbe de Melo acaba la seva carta amb aquestes paraules: “Me uno al recuerdo, a la 
acción de gracias por su vida y a la oración de todos los que le conocimos, para que 
encuentre la Paz del Señor. Doy gracias especialmente por todo lo aprendido y vivido 
con él. Comencé esta carta con una cita de la Carta a los Hebreos, y concluyo con otra: 
‘Acuérdense de sus dirigentes, que les anunciaron la Palabra de Dios y, considerando 
el final de su vida, imiten su fe’ (13,7)”.

A la parròquia de Sant Ildefons de Cornellà es va celebrar una missa en sufragi de la 
seva ànima i a la Residència Sacerdotal es va celebrar la missa funeral el divendres 24 
de febrer a les 11 hores, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach i concelebrada 
amb els mossens de la Residència i altres vinguts de fora, entre els quals Mn. Antoni 
Casas, arxiprest de Cornellà. Hi assistiren el germà del mossèn difunt, la seva cunyada 
i les seves nebodes i nombrosos fidels de les parròquies en les que va treballar pas-
toralment. Es varen proclamar aquestes lectures: Romans 8, 14-23 (“Esperem l’hora 
que el nostre cos serà redimit”), Salm responsorial 22 (“El Senyor és el meu pastor”) 
i Evangeli de sant Joan 12, 23-28 (“El gra de blat”).

A l’homilia, el cardenal va recordar la triple vocació de mossèn Masnou: a la vida 
cristiana, al sacerdoci i a l’acció missionera, amb els seus 48 anys a Uriguai. També 
vas fer una crida vocacional, perquè “algun jove vulgui agafar la torxa que ha deixat 
mossèn Masnou”. No es va celebrar la missa exequial de cos present perquè el mossèn 
va decidir deixar el seu cos a la ciència.

Al final va pronunciar unes paraules Mn. Josep Serra, director de la Residència Sa-
cerdotal, recordant l’apostolat del mossèn a Uruguai i a Barcelona. Finalment, es va 
cantar el Virolai a la Mare de Déu de Montserrat i aquesta poesia que va composar 
Mn. Joaquim Vives en record de Mn. Masnou:

Entre lleis i judicis tan destre,
el bon Déu et cridà a sacerdot
i joiós, i fiant-te del Mestre
vas entrar al Seminari, devot.

A Uruguai vares córrer de pressa.
Seminari, Parròquia… molts anys,
trenta vuit. I el teu cor sempre vessa
l’Evangeli i del Regne els afanys.
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Fa dotze anys vas tornar a Barcelona
ben cansat, somrient, amb enyor.
Cornellà ta bondat acarona
i els companys de les Corts ton humor.

I deixant el teu cos a la ciència,
no t’emportes res més que l’amor
i el treball sempre fet a consciència.
Ai, Adéu! Viu el goig del Senyor.

M. Iltre. Dr. Pere Farnés Scherer

Mossèn Pere Farnés, prevere del nostre Arquebisbat, eminent estudiós de la litúrgia 
i canonge emèrit de la catedral de Barcelona, va lliurar la seva ànima a Déu, a l’edat 
de 91 anys, el dia 24 de març de 2017. El Sr. Arquebisbe i el Sr. Bisbe auxiliar, el Sr. 
Cardenal Arquebisbe emèrit, els preveres i els diaques, en comunicar el seu traspàs en 
els mitjans de comunicació habituals, ho feien saber als fidels de l’Església “perquè 
l’encomanin a la misericòrdia del Senyor”.

Mn. Farnés nasqué a Barcelona el 16 d’agost de 1925. Va fer els estudis eclesiàstics al 
nostre Seminari. L’any 1947 va rebre la primera clerical tonsura i fou ordenat prevere 
el dias19 de març de 1950, a l’església parroquial de Santa Maria del Taulat (Poble-
nou). L’any 1957, a causa del canvi de límits de la nostra diòcesi, va estar incardinat 
un temps a l’arxidiòcesi de Tarragona, però l’any 1966 es va reincorporar al nostre 
presbiteri diocesà. 

El mateix any 1950 fou nomenat vicari de Sant Just Desvern i després de la parròquia 
de la Mare de Déu del Carme (1953). L’any 1954 fou nomenat vicari de la parròquia 
de la Puríssima Concepció i l’any següent fou enviat coma rector a Sant Bartomeu 
de Montferri. L’any 1973 fou adscrit a la parròquia de Sant Ildefons de Barcelona. 
També foucapellà de les Germanetes de l’Assumpció, al carrer Vidal iQuadras (1968) 
i capellà del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (1977). 

Encara ben jove, va ampliar estudis. A Roma es va llicenciar en Teologia a l’Angeli-
cum i després es va diplomar en Litúrgia –la gran especialitat de la seva vida- a l’Ins-
titut Catòlic de París. Posteriorment va obtenir el doctorat a la Facultat de Teologia de 
Catalunya amb una tesi sobre la sagrada litúrgia.

Ja l’any 1967 fou nomenat vicedirector del Centre de Pastoral Litúrgica, creat per 
Mons. Pere Tena i l’any 1968 fou nomenat membre de la Comissió Diocesana de 
Litúrgia. L’any 1973 fou nomenat membre de la aleshores creada Delegació de Pasto-
ral Sacramental i Litúrgia, en la que treballà molt i fou renovat en diverses ocasions. 
L’any 1987 fou elegit com a president del Centre de Pastoral Litúrgica, i l’any 1989 
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fou nomenat professor extraordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya. En 1990 
fou nomenat director de l’Institut de Teologia Espiritual de Barcelona, creat pel carde-
nal Ricard M. Carles i des de 1994 era canonge de la nostra catedral.

El Dr. Farnés fou autor de més de seixanta llibres, entre els que cal destacar el seu 
Calendari de l’any litúrgic, publicat durant molts anys en català i en castellà i molt 
utilitzat per les parròquies i les comunitats religioses. Fou un incansable treballador 
per aplicar la reforma litúrgica del Concili Vaticà II i va donar conferències sobre 
l’aplicació d’aquesta reforma fins i tot el Japó. Heus ací una llista dels seus llibres 
principals (molts dels quals traduïts també al castellà), que mostra l’amplitud dels 
seus coneixements, que el portaren a ser conseller d’ordes i congregacions religioses 
i de moviments laïcals, com el Camí Neocatecumenal: Lectura de la Bíblia en l’any 
litúrgic, Pastoral de l’ Eucaristia, Distribució dels salms en l’Ofici Diví, Celebrar la 
Setmana Santa en les petites comunitats, Construir i adaptar les esglésies (orienta-
cions sobre l’espai celebratiu segons l’esperit del Concili Vaticà II), Celebrar l’any 
litúrgic (directori litúrgic i pastoral adaptat a les diòcesis d’Espanya), Celebrar l’any 
litúrgic (guia i suggeriments per l’Advent-Nadal i Quaresma-Pasqua), Monicions i 
oracions sàlmiques per a Laudes i Vespres de les quatre setmanes del Salteri), Mi-
llorar les celebracions i aprofundir en el seu significat, Viure l’eucaristia que ens 
va manar de celebrar el Senyor, La comunió distribuïda pels laics, entre altres. Els 
mateix títols ja indiquen les seves preocupacions i encara hem de recordar en el seu 
treball anònim en la preparació de textos que han estat incorporats a llibres oficials per 
a l’ús litúrgic, com les Pregàries dels fidels o la Litúrgia de les Hores. Mn. Farnés fou 
un incansable treballador, al que la mort va sorprendre davant l’ordinador corregint 
les proves del seu darrer llibre.

Les seves exèquies es varen celebrar el dimecres 29 de març de 2017, a les 11 hores, 
a la catedral de Barcelona i varen ser presidides pel cardenal i arquebisbe emèrit de 
Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, que va concelebrar l’eucaristia amb Mons. 
Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell i secretari de la Conferència Episcopal 
Tarraconense; el Vicari episcopal de Barcelona Mn. Jesús Sanz; el Secretari general 
i Canceller, Mn. Sergi Gordo; els canonges de la catedral, encapçalats pel seu degà 
president, Dr. Joan Guiteras; professors de la Facultat de Teologia, amb el rector de 
l’AUSP, Dr. Armand Puig; professors de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona 
(ISLB) i membres del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL), del que Mn. 
Farnés fou un dels cofundadors.

El dol familiar estava format per la germana de Mn. Farnés i els seus nebots. Es va fe 
el cànon romà i es va pregar per la difunta sor Clar, beneta de Sant Pere de les Puel-
les, germana del mossèn, i pels seus pares i els altres familiars difunts. Mn. Carles 
Milà, nebot de mossèn Farnés, prevere de la diòcesi de Terrassa, va pronunciar unes 
paraules al final de l’eucaristia i va recordar que el seu oncle fou un gran liturgista i 
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un treballador infatigable. També va recordar que Mn. Farners fou un consultor molt 
apreciat tant per la Congregació romana del Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments 
com per la Conferència Episcopal Espanyola i pels bisbes de les diòcesis catalanes. 
Fou –va dir- un dels grans liturgistes del nostre temps. 

Es varen proclamar aquestes lectures, que Mn. Farnés va escollir per a les seves exè-
quies: Saviesa 2,1-19; Salm responsorial 22; 1 Corintis 15, 20-28; Evangeli de Marc 
15, 33-39 i 16,1-6. A l’homilia, el cardenal Martínez Sistach va dir, entre altres coses, 
“celebrem l’eucaristia per donar gràcies a Déu i avui ho fem pel do que ens ha atorgat 
donant-nos el nostre germà que ha pelegrinat per la nostra Església diocesana i per 
arreu durant la seva llarga vida de 91 anys. Una vida cristiana i sacerdotal i lliurant-se 
en l’exercici del seu ministeri sacerdotal durant 67 anys”.

Després de recordar els càrrecs del mossèn al llarg del seu ministeri, va afegir: 
“El Dr. Farnés era un referent de la litúrgia, però no era només un teòric, sinó que 
celebrava i vivia la litúrgia de l’Església amb l’esperit i el contingut de la consti-
tució Sacrosanctum Concilium, del Concili Vaticà II. Ell, com molts de nosaltres, 
va viure amb intensitat l’assemblea ecumènica i ha treballat moltíssim en la re-
cepció i l’aplicació dels continguts d’aquell document conciliar a la vida litúrgica 
de les parròquies i comunitats sobretot en la redacció de pregàries tant per a la 
celebració de l’Eucaristia com per a la Litúrgia de les Hores. El seu testimoni de 
pastor, catequeta i professor és motiu perquè aquesta Eucaristia, en nom del Sr. 
Arquebisbe Joan Josep i del bisbe auxiliar Sebastià –avui absents tots dos de la 
diòcesi-, donem gràcies a Déu per aquest do que ens ha donat amb la vida i l’ac-
tivitat del Dr. Farnés, manifestació de l’amor diví a tots nosaltres. Hem conegut 
més i millor i hem viscut més i millor la riquesa espiritual de la sagrada litúrgia en 
la celebració de l’any litúrgic”.

El Sr. Cardenal va comentar les lectures que s’havien proclamat, en una celebració 
que va comptar amb els cants gregorians propis de la litúrgia exequial –interpretats pel 
cor de Cambra Francesc Valls, habitual en les celebracions de la catedral- i va cloure 
la seva homilia amb aquestes paraules. “El nostre germà era ben conscient que la li-
túrgia de la terra és pregustació de la litúrgia del cel, tal com proclamà solemnement 
el Concili Vaticà II. Ell diàriament va celebrar la litúrgia de la terra tot pregustant-la, 
la del cel, que se celebra a la ciutat santa de Jerusalem, cap a la qual ens encaminem 
com a pelegrins, on Crist seu a la dreta de Déu, ministre del santuari i de l’autèntic 
tabernacle, cantem l’himne de glòria a Déu amb tot l’exèrcit celestial, venerant la me-
mòria dels sants (Cf. Sacrosanctum Concilium, 8). El Senyor l’ha cridat per celebrar 
ja la litúrgia del cel i a ell ens encomanem perquè intercedeixi prop de Déu per la seva 
família, per la seva Església diocesana i per les vocacions sacerdotals. Ell, que ha tre-
ballat constantment –i molt- al servei de l’Església, que reposi en pau en la Jerusalem 
celestial. Amén.” 
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Religioses difuntes
La Gna. Trinitat VIDAL FARRÉ, Hospitalària de la Santa Creu, va morir el 15 
de març de 2017, als 85 anys d’edat i 62 de vida religiosa. Nascuda a Avellanos 
(Lleida).

La Gna. Mª Amàlia de les Llagues de Jesús ROSÀS i VENTURA, monge car-
melita de la Orde dels Germans de la Benaurada V. Maria del Mont Carmel, va 
morir en el Monestir de l’Encarnació el 25 de març de 2017, als 99 anys d’edat 
i 73 de professió.
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Consell presbiteral
Crònica de la tercera reunió del 

trienni 2016-2019
El dimecres 22 de març de 2017 de les 10.30 del matí fins a l’hora del dinar es reu-
neix el Consell presbiteral (CP) a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva 
tercera reunió. Presideix el Sr. Arquebisbe i hi assisteixen 35 membres del Consell.

1. Pregària, acta i salutació del Sr. Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la reunió anterior, i el Sr. 
Arquebisbe indica que estem avançant en la preparació del Pla Pastoral Diocesà i agraeix 
el treball de tots els que hi col·laboren, sobretot els Missioners de la Misericòrdia. “Hem 
de continuar treballant amb esperança. El món necessita esperança i nosaltres també 
necessitem esperança. Hem de ser testimonis d’esperança. Siguem conscients que el 
qui sembra és el Senyor. Nosaltres hem de treballar el camp i els fruits ja es recolliran”.

2. “La preparació del Pla Pastoral Diocesà”

2.1. Un camí sinodal

Partint de la ponència del P. Josep M. Rambla, SJ, amb motiu de la trobada conjunt 
del CP i del CPD, celebrada el 18 d’octubre de 2016, en ordre a elaborar un futur Pla 
Pastoral Diocesà, som convocats a una etapa de preparació i sensibilització, de discer-
niment, de renovació eclesial, de revisió d’actituds, com ens demana el Papa Francesc 
a Evangelii Gaudium, vivint un camí sinodal, vers una Església “en sortida”, escoltant 
què ens diu l’Esperit Sant. 

Aquesta etapa es proposa que tingui lloc durant la Quaresma d’enguany: recessos dels 
preveres i diaques de les 6 zones pastorals, convocatòria, si s’escau, de trobades a ni-
vell arxiprestal, reflexió amb els fidels de les parròquies, centres de culte, moviments 
evangelitzadors, associacions, fundacions, catequistes, mestres i professors de religió, 
monitors de centres d’esplai, joves, universitaris, etc.

2.2. Intervenció del P. Francesc Riu, SDB, Missioner de la Misericòrdia: “Vers un 
Pla Pastoral Diocesà d’una Església en sortida”

Resum de la ponència del P. Francesc Riu, SDB, “Vers un nou Pla Pastoral Diocesà. 
Les raons que el justifiquen i el camí que hi porta”.
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És un text de 32 pàgines, molt ben ordenat, del que n’oferim un resum, seguint el seu 
mateix esquema.

Introducció: el perquè d’aquesta reflexió.

Recorda les invitacions fetes pel nostre Sr. Arquebisbe a preparar el nou Pla Pastoral 
en el clima espiritual de la cloenda del Jubileu de la Misericòrdia. La nostra manera 
de concebre l’acció pastoral cal que s’adeqüi als missatges que dia rere dia ens adreça 
el papa Francesc. L’actual conjuntura social i eclesial en què es troba la nostra diòcesi 
de Barcelona ens obliga a ser plenament conscients que “no podem restar tranquils 
esperant passivament en l’interior dels nostres temples, i que ens cal passar d’una 
pastoral de mera conservació a una pastoral decididament missionera. Aquesta tasca 
continua sent la font de les alegries més grans per a l’Església” (EG 15). 

1. Les raons que justifiquen un nou Pla Pastoral Diocesà.

Val la pena que recordem uns fets gens irrellevants que marquen el camí que 
ens ha conduït fins al punt on ara som.

1.1. Evolució del concepte d’evangelització en els darrers anys.
Cal esmentar els documents del Concili Vaticà II (1962-1965) i l’exhortació 
apostòlica de Pau VI Evangelii Nuntiandi (1975), amb un concepte molt ric de 
l’evangelització. “El problema de com evangelitzar és sempre actual perquè 
les maneres de realitzar l’acció evangelitzadora canvien segons les diverses 
circumstàncies de temps, lloc, cultura; per això plantegen tot un desafiament 
a la nostra capacitat de descobrir i adaptar. A nosaltres, Pastors de l’Església, 
incumbeix especialment el deure de descobrir amb audàcia i prudència, conser-
vant la fidelitat al contingut, les formes més adequades i eficaces de comunicar 
el missatge evangèlic als homes del nostre temps” (EN 40).

Tanquem aquest apartat amb un acte d’humilitat. Malgrat l’impuls del Concili 
Vaticà II, sembla que en aquells moments els agents pastorals, començant per 
molts bisbes i preveres, no estaven preparats per comprendre i, menys encara, 
per dur a la pràctica les reflexions exposades pel beat Pau VI en l’exhortació 
postsinodal Evangelii Nuntiandi. Hi havia una càrrega de denúncia i de profe-
cia que no va ser digerida com el Papa havia desitjat.

1.2. Proposta d’una nova evangelització en tota l’Església.
Segons Joan Pau II l’evangelització havia de consistir en el mateix anunci de 
l’Evangeli de Jesús, però havia de ser nova en el seu ardor, en els seus mètodes 
i nova en la seva expressió. Al llarg de la primera dècada d’aquest segle XXI, la 
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situació descrita per Pau VI l’any 1975 s’havia agreujat, i el papa Benet XVI va 
considerar necessari insistir en la crida a una nova evangelització en els països 
d’antiga cristiandat; i perquè aquesta crida fos eficaç, va decidir la creació del 
Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització.

1.3. 2012, Canvi de perspectiva en la XIII Assemblea general ordinària 
del Sínode dels Bisbes.
a) Benet XVI en l’homilia de l’acte d’inauguració del Sínode dels Bisbes.

Segons l’explicació del papa Benet, la nova evangelització es diferencia clara-
ment de l’evangelització ordinària, que és una dimensió de l’acció pastoral 
realitzada en les comunitats cristianes ja constituïdes, i de la missio ad gentes, 
adreçada a les persones que encara no han sentit parlar de Jesucrist i del seu 
Evangeli. Vegeu aquest requadre:

b) Benet XVI en l’homilia de l’acte de cloenda del Sínode dels Bisbes.

A banda d’ampliar i enriquir la manera de concebre la nova evangelització, el 
papa Benet va remarcar dos aspectes interessants:

• que el primer anunci també és necessari en els països d’antiga evangelització,

• i que cal emprendre un camí de creativitat pastoral amb la finalitat d’apro-
par-se a les persones que s’han allunyat de l’Església i que cerquen el sentit de 
la vida, de la felicitat i, en definitiva, de Déu.
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1.4. 2013. L’acció pastoral de l’Església en el context de la nova evange-
lització. 
Aquesta nova manera de concebre la nova evangelització ha estat plenament 
assumida pel papa Francesc.

Per fer-nos una idea de la manera de pensar del papa Francesc sobre l’evolució 
del concepte d’evangelització i sobre el canvi de mentalitat del papa Benet 
sobre l’abast, la finalitat i els destinataris de l’anomenada nova evangelització, 
recordem quin era el pensament del cardenal Bergoglio pocs dies abans de ser 
elegit successor de sant Pere com a bisbe de Roma.

a) El cardenal Jorge Mario Bergoglio en la preparació del conclave.

En una de les congregacions generals anteriors al conclave, el cardenal Ber-
goglio va exposar el seu pensament sobre l’evangelització. És un text conegut 
perquè el va donar a l’arquebisbe de La Habana, que li havia demanat (la po-
nència incorpora el text íntegre d’aquesta intervenció, ja divulgada en diversos 
llibres).

És sumament interessant observar que el cardenal Bergoglio va exposar aquests 
pensaments quan no podia imaginar que hores més tard ell mateix seria elegit 
com a successor de Pere. Però ell ja havia expressat el seu desig: ”Que el 
próximo Papa ayude a la Iglesia a salir de sí misma para dirigirse a las 
periferias existenciales, que la ayude a ser madre fecunda que vive ‘la dul-
ce y reconfortante alegría de evangelizar’”

b) El papa Francesc en l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium –L’ale-
gria de l’Evangeli-.
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El papa Francesc, com mostra aquest document, ha assumit plenament la idea 
que un any abans havia estat exposada pel papa Benet en l’homilia de cloenda 
de l’assemblea general ordinària del Sínode dels Bisbes:

- “En primer lloc, mencionem l’àmbit de la pastoral ordinària…”
- En segon lloc, recordem l’àmbit de les ‘persones batejades que no viuen les 
exigències del baptisme…”.
- Finalment, remarquem que l’evangelització està essencialment connectada 
amb la proclamació de l’Evangeli a aquells que no coneixen Jesucrist o sempre 
l’han rebutjat…” (EG 14).

1.5. El papa Francesc a cada Església particular: “Us exhorto a endegar 
un procés decidit de discerniment, purificació i reforma”. 
El papa Francesc ens adverteix que la tasca que ell ens proposa no serà una 
tasca fàcil, sobretot perquè requerirà un notable esforç de conversió pastoral, 
sense la qual la nostra Església no podrà afrontar cap dels reptes que els canvis 
socials i culturals plantegen a l’acció evangelitzadora.

Per tant, ens caldrà superar la tendència a la inèrcia i a l’anar fent. “Espero 
que totes les comunitats procuraran posar els mitjans necessaris per avançar 
pel camí d’una conversió pastoral i missionera que no pot deixar les coses 
com estan. La mera gestió ja no serveix. Constituïm-nos, en totes les regions de 
la terra, en un ‘estat permanent de missió’” (EG 25). 

“Exhorto tothom a aplicar amb generositat i valentia les orientacions d’aquest 
document sense prohibicions ni pors” (EG 33).

“Cada Església particular, que és una porció de l’Església catòlica sota la guia del 
seu bisbe, també està cridada a la conversió missionera. (…) L’Església diocesa-
na és l’Església encarnada en un espai determinat, proveïda de tots els mitjans 
de salvació lliurats per Crist. (…) També exhorto cada Església particular a 
endegar un procés decidit de discerniment, purificació i reforma” (EG 30).

El record d’aquests esdeveniments i de les crides dels darrers papes ens haurà 
fet veure que hi ha RAONS objectives per concloure que és molt oportú que 
la nostra diòcesi de Barcelona hagi decidit preparar-se per elaborar i aplicar un 
PLA PASTORAL DIOCESÀ que ens permeti respondre als nous desafiaments 
d’acord amb les orientacions i propostes contingudes en l’exhortació apostòli-
ca Evangelii Gaudium del papa Francesc.

2. El CAMÍ que ha de conduir a l’elaboració i l’aplicació d’un NOU PLA 
PASTORAL DIOCESÀ.
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En un primer moment, fixarem la mirada en algunes de les ACTITUDS que 
hem d’adoptar per poder avançar en la direcció adequada. En un segon moment 
analitzarem alguns dels CONDICIONAMENTS que segons el papa Francesc 
dificulten la renovació de l’Església i que haurem de superar.

2.1. ACTITUDS que ens cal adoptar per avançar vers el nou Pla Pastoral 
Diocesà:

a) D’una actitud de conservació a una Església en missió (EG 15). El papa 
Francesc ens ho ha dit amb molta claredat: la nostra actitud conservadora s’ha 
de convertir en una actitud decididament missionera. Aquest és el punt de par-
tida necessàriament. Ens podem fer aquestes dues preguntes: En quines actua-
cions concretes es manifesta l’actitud conservadora en la nostra acció pastoral? 
Hem fet algun exercici de discerniment per descobrir quines coses fem que 
ja no responen a la finalitat que anys enrere potser les va justificar i que ja no 
tenen raó de ser?

b) Assumpció generosa de la proposta d’una ‘Església en sortida’ (EG 24). 
L’Església que surt és la comunitat de deixebles missioners que primeregen, 
que s’involucren, que acompanyen, que fructifiquen i que festegen (fan festa). 
Preguntem-nos: Quines de les accions pastorals que nosaltres duem a terme, 
podem dir que són expressió d’una “Església en sortida”? Quines accions pas-
torals hem programat amb la manifesta finalitat de proposar el missatge de 
l’Evangeli als qui viuen en alguna de les “perifèries existencials”? 

c) Acceptació cordial de les reformes necessàries (EG 27-28). La conversió 
pastoral comporta autocrítica i reformes. La pastoral en clau de missió pretén 
abandonar el còmode criteri del “sempre s’ha fet així”. Ens podem preguntar 
si compartim l’opció del papa Francesc quan afirma que “tota reforma de 
l’Església ha d’estar orientada a la missió, per tal de no caure en una intro-
versió eclesial? Quines reformes imaginem com a necessàries en la nostra 
diòcesi? Què en pensem del model de parròquia que Francesc ha descrit? En 
quina situació es troben les parròquies que coneixem? Quin tipus de reformes 
necessiten?

d) Conversió personal permanent i canvi de mentalitat (Discurs 22-12-2016). 
La reforma –ha recordat el Papa parlant a la Cúria romana- tan sols i únicament 
serà eficaç si es realitza amb homes renovats i no simplement amb homes nous. 
No hi haurà canvis en l’Església si els qui la formem no canviem. El papa Fran-
cesc, per això, insisteix en la necessària conversió de les persones i, per tant, en 
la urgència d’un canvi de mentalitat.
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e) Fidelitat al que és essencial i pertany al cor de l’Evangeli (EG 34-36). Per 
tant, potser hem d’estar més habituats a recordar “el cor de l’Evangeli” i a no posar 
l’accent en aspectes accessoris que els temps i els costums adquirits han afegit 
als autèntics missatges de Jesús. Ens podem preguntar si tenim prou en compte 
els criteris que ens dóna el Papa a Evangelii Gaudium quan transmetem el mis-
satge de l’Evangeli als fidels que freqüenten les nostres celebracions litúrgiques.

f) Flexibilitat i creativitat davant els canvis culturals (EG 41-43). Francesc 
ens invita a adaptar-nos als canvis socials i culturals i, per tant, a alliberar-nos 
de costums i pràctiques que són propis d’altres èpoques i que no deriven del 
contingut nuclear de l’Evangeli. Ens podem preguntar: Com hem d’adaptar 
les celebracions litúrgiques i les catequesis, tant les d’infants com les d’adults, 
per tal que reflecteixin més fidelment el missatge de l’Evangeli i siguin de més 
fàcil comprensió per part dels fidels que hi participen? Què hem estat capaços 
de fer perquè els adolescents i joves d’avui es trobin còmodes en les iniciatives 
pastorals obertes a tothom, i no en fugin perquè no els interessen?

g) Acolliment amarat de misericòrdia. (EG 37-44). Cal acompanyar amb mi-
sericòrdia. Unes preguntes possibles. A la nostra diòcesi de Barcelona, quines 
han estat les iniciatives més reeixides al llarg de l’Any jubilar de la misericòr-
dia? Han respost a les expectatives que el papa Francesc havia manifestat en 
la butlla Misericordiae Vultus? Pel que fa al sagrament de la Reconciliació, a 
quines conclusions hem arribat després de l’estudi del capítol vuitè d’Amoris 
Laetitia? Quines dificultats hem hagut de superar en el confessionari?

h) ‘Portes obertes’ a tothom i a totes hores. (EG 47-49). Ens podem preguntar 
amb quins signes concrets la nostra diòcesi hauria de fer palesa la seva voluntat 
de ser una Església de portes obertes a tothom i a totes hores. ¿Tenim motius 
per pensar que la nostra diòcesi, o algunes de les seves institucions han emma-
laltit “pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats”, com 
s’ha expressat el papa Francesc?

2.2. CONDICIONAMENTS que ens cal superar perquè frenen la reno-
vació de l’Església:

a) Manca d’una profunda i sòlida espiritualitat missionera (EG 79-80). El 
papa Francesc ha escrit: “Encara que preguin, en molts agents evangelitzadors 
podem advertir una accentuació de l’individualisme, una crisi d’identitat i una 
davallada del fervor. Són tres mals que s’alimenten entre sí”.

b) Egoisme i accídia pastoral (EG 82-83). La desil·lusió davant la realitat, amb 
l’Església o amb nosaltres mateixos, podem experimentar la temptació a una dè-
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bil malenconia que ens pot portar a fixar la mirada en els aspectes només negatius 
de la realitat. Fins a quin punt l’accídia pastoral pot condicionar l’elaboració i 
l’aplicació d’un nou Pla Pastoral Diocesà? Quins recursos tenim al nostre abast 
per posar-hi remei? Quins d’aquests recursos haurien de ser prioritaris?

c) Pessimisme que frena la contínua renovació (EG 84-86). El papa Francesc 
insisteix que els mals d’aquest món, i també els de l’Església, no haurien de ser 
excuses per disminuir el nostre compromís i el nostre fervor. Preguntes que ens 
podem fer: Quins signes de pessimisme podem observar en la nostra diòcesi? A 
què pot ser degut? Som prou conscients del perill que suposa? Què podem fer 
per superar el pessimisme pastoral?

d) Resistències a establir nous tipus de relacions (EG87-92). És evident que no 
totes les persones tenim les mateixes possibilitats d’augmentar i canviar les nostres 
relacions interpersonals en un món en el que la tecnologia de les comunicacions s’ha 
fet present amb conseqüències que fa molts pocs anys no podíem imaginar. És un fet 
indiscutible que avui no en podem prescindir. Però l’acció pastoral sempre es fona-
menta en les relacions interpersonals. Quina és avui la realitat de les relacions inter-
personals en les nostres comunitats cristianes? Què podem fer en els nostres ambi-
ents per establir els nous tipus de relacions dels que ens ha parlat el papa Francesc?

e) Afany d’èxit i de benestar personal –mundanitat espiritual- (EG 93-97). El 
papa Francesc es mostra molt dur i incisiu quan es refereix a un dels pecats més 
greus que els homes d’Església podem cometre: !”no cercar la glòria del Se-
nyor, sinó l’èxit personal i el propi benestar” (EG 93). En les institucions de la 
nostra diòcesi, hem observat comportaments que responen a la descripció que 
fa Francesc de la “mundanitat espiritual? Quines poden ser les conseqüències 
d’aquest desordre en l’acció pastoral d’una diòcesi?

f) Tendència a fer grups i capelletes que divideixen i separen (EG 98-101). 
Francesc ha deixat escrit: “La mundanitat espiritual porta alguns cristians 
a estar en guerra amb altres cristians que s’interposen en el seu afany de 
poder, prestigi, plaer i seguretat econòmica” (EG 98). Correm aquest risc 
en la nostra Església diocesana? Podem evitar-ho d’alguna manera?

g) Excés de clericalisme i marginació dels laics i de les dones (EG 102-104). 
Ens podem preguntar què és el que dificulta la participació activa dels laics, 
en general, en les nostres comunitats cristianes i en particular la participació 
activa de les dones. Què ens cal fer en aquest punt?

h) Dificultat de comprensió del món dels joves. (EG 105-107). És un fet 
inqüestionable que el papa Francesc té facilitat per connectar amb els joves. 
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Preguntem-nos quines accions pastorals són necessàries avui perquè els joves 
se sentin acollits i s’impliquin d’alguna manera en la vida de l’Església?

CONCLUSIÓ 

Hem fet un ràpid repàs de les ACTITUDS que ens cal adoptar per poder avan-
çar en el procés d’elaboració d’un NOU PLA PASTORAL, i també dels CON-
DICIONAMENTS que observem en la nostra Església i que hem de ser capa-
ços de superar perquè dificulten aquest procés.

En aquesta reflexió no hem fet res més que endinsar-nos en la reflexió que el 
papa Francesc ens ha ofert en els capítols primer i segon de l’exhortació apos-
tòlica Evangelii Gaudium. Aquesta exhortació és l’eix entorn del qual giren 
totes les iniciatives que ell mateix ha estat impulsant en els primers anys del 
seu pontificat, com a forma pràctica de dur a terme la nova evangelització que 
l’Església necessita i que ja havia esta objecte d’atenció preferent en els ponti-
ficat de sant Joan Pau II i del papa Benet XVI.

Tant de bo que l’adopció d’aquestes ACTITUDS i la superació d’aquests CON-
DICIONAMENTS ens preparin per elaborar i dur a la pràctica el NOU PLA 
PASTORAL que la nostra diòcesi de Barcelona necessita en l’actualitat.

2.3. Diàleg obert amb el ponent

Diverses intervencions agraeixen la ponència del P. Riu, SDB i plantegen, entre altres, 
aquests punts de reflexió:

• Fa temps que es parla de fer canvis, però en la pràctica no fem sinó una pas-
toral de manteniment, sense acabar de mirar encara les perifèries.
• A l’encíclica Redemptoris Missio (1990) es parla de tres nivells de perifèria: 
àmbit de la pastoral ordinària, àmbit de batejats però allunyats, àmbit dels qui 
no coneixen Jesucrist o l’han rebutjat. El papa Francesc ens invita, per una 
banda, a ser Església en sortida, en el sentit d’hospital de campanya, i per altra 
banda, a centrar-nos en el nucli essencial de la fe (EG nn. 35-39). L’Església 
com a políedre.
• Caldria fer una anàlisi del per què els allunyats s’han allunyat. Potser ens hem 
preocupat de batejar sense evangelitzar prou…
• La presentació de la ponència és molt general i potser s’hauria d’haver fet 
abans de la del P. Rambla, SJ i de les altres. Caldria concretar com es té que 
aplicar a la nostra diòcesi de Barcelona.
• Això de l’Església en sortida és quelcom fantàstic, però com podem fer-ho?
• El P. Riu, SDB respon que aquest és el repte que tenim. Però tenim l’exemple 
del papa Francesc, que s’acosta a la gent…
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2.4. Intervenció del Sr. Arquebisbe

• El Sr. Arquebisbe expressa el seu agraïment al P. Riu, SDB. No podem que-
dar-nos en la temptació del que hem de fer; entre tots i també cadascú hem de 
trobar el camí. En el treball per al Pla Pastoral Diocesà no estem encara en el 
moment dels objectius i concrecions, sinó en un primer moment en el que ens 
preguntem què ens demana Déu per fer un canvi d’actituds.
• Es recorda als membres del CP que s’ha editat un opuscle amb “Orientacions per 
al treball als arxiprestats i àmbits funcionals”. És un fulletó amb materials i qüesti-
onaris per a la reflexió i consulta a l’arxidiòcesi sobre el futur Pla Pastoral Diocesà.

3. Consulta sobre les agrupacions de parròquies. Diàleg i lliurament de les respostes 
obtingudes als arxiprestats i àmbits funcionals, tenint en compte els documents:

* Canvis pastorals i reestructuració parroquial. Criteris per a la realització i aplica-
ció del mapa pastoral de l’Arquebisbat (de 25/10/2002). Cal sobretot llegir el tercer 
apartat (pp. 10-19).
* Decret 01/15. Aprovació de 25 agrupacions de parròquies (de 19/01/2015).
* Decret 15/15. Normes i orientacions pastorals per a les agrupacions de parròquies 
(de 03/07/2015).

En diverses intervencions, els consellers proposen aquests suggeriments, entre altres:
• Aquests documents encara són vàlids, però cal que la gent vagi prenent cons-
ciència de les agrupacions, tot i que al principi és quelcom que no agrada als 
feligresos. Caldria treballar la corresponsabilitat dels laics.
• Tenint present el punt 3.7 del document, cal preocupar-se per la formació de 
laics amb responsabilitats pastorals.
• Com cal ajuntar l’economia de les diverses parròquies agrupades…
• Caldria definir la qüestió jurídica segons el Dret Canònic. I també si hi ha un 
sol rector o és com una federació. Potser caldria revisar els arxiprestats i les 
zones pastorals.
• A l’hora de fer agrupacions caldria tenir el compte el centres de culte que no 
són parròquies.
• Moltes agrupacions s’han fet per necessitat, seria interessant treballar en fa-
vor d’una pastoral de conjunt més que no per necessitat.
• El Sr. Arquebisbe comenta l’experiència de les diòcesis on ell ha estat. Cer-
tes dificultats són de mentalitat i estan en nosaltres. A la llarga, la vida ens hi 
obligarà.

4. Consulta als membres del CP sobre el culte i l’acció pastoral que s’escau a la 
Basílica de la Sagrada Família. Lliurament de les respostes obtingudes als arxi-
prestats i àmbits funcionals
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En diverses intervencions, s’indiquen aquests suggeriments:
• Es demana que a la basílica hi hagués un espai d’acolliment pastoral, on les 
persones trobin un interlocutor per ‘parlar’ (o eventualment confessar-se…).
• Les visites de parròquies i escoles més que no pas turístiques haurien de ser 
catequístiques.
• Es proposa uns horaris d’obertura i unes misses amb pluralitat d’idiomes, 
sense tenir que mostrar una “invitació” per accedir al temple.
• Es manifesta un desacord amb el sistema actual i es diu que “cal cercar la 
identitat de la Sagrada Família… A més de l’eucaristia, es podrien celebrar 
altres sagraments i actes de relacions fe-cultura.
• Es proposa crear una comissió basílica-parròquia que estudiï els problemes 
actuals. No es veu clara la distinció entre parròquia i basílica.
• El Sr. Arquebisbe agraeix les intervencions. Cal anar veient què cal fer. No es 
pot oblidar el problema de la vigilància i la seguretat…

5. Propera reunió del CP

Serà el dimecres 17 de maig de 2017.

6. Informacions diocesanes

• Diumenge 26 de març de 2017, a les 17 h., a la Basílica de la Sagrada Fa-
mília: Eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe amb motiu de la Jornada per la 
Vida. Organització: delegacions diocesanes de pastoral familiar de les diòcesis 
amb seu a Catalunya.
• Dissabte 1 d’abril de 2017, a les 18 h., a la Basílica de la Sagrada Família: 
Concert de Setmana Santa. Les set paraules de Crist a la Creu, de Dubois, 
interpretat per la Capella Davídica de la Catedral de Menorca. Organització: 
Fundació de la Junta Constructora de la Basílica de la Sagrada Família.
• Diumenge 9 d’abril de 2017, a les 12 h., a la Basílica de la Sagrada Família: 
Eucaristia amb motiu del Diumenge de Rams presidida pel Sr. Cardenal Ar-
quebisbe Emèrit. Organització: Arquebisbat de Barcelona en coordinació com 
cada any amb la comunitat de la parròquia de la Sagrada Família.
• Dimarts 11 d’abril de 2017, a les 11 h., a la Catedral de Barcelona: Missa 
Crismal i dinar sacerdotal posterior al Seminari Conciliar de Barcelona.

7. Precs i preguntes

• A una pregunta sobre possibles canvis o nomenaments diocesans, el Sr. Ar-
quebisbe respon dient que durant abril o maig farà arribar als preveres un escrit 
sobre la seva experiència en aquest primer any entre nosaltres, i també que 
farà una consulta sobre possibles canvis i demanarà que les respostes li siguin 
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dirigides directament a ell, sense intermediaris.
• Es demana uns aclariments sobre el canvi de les paraules sobre el calze en la 
consagració del vi.
• També es demana informació sobre la trobada a Barcelona del Consell de 
Conferències Episcopals d’Europa (CCEE) per parlar dels joves, l’Església i 
les vocacions, i sobre altres qüestions.

Es clou la reunió amb la pregària de l’Angelus, dirigida pel Sr. Arquebisbe i amb el 
dinar al menjador del Seminari Conciliar.
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Organismes diocesans

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar: 
L’alegria de l’amor es viu en família. 

La vida com un do.
Barcelona, 15 de març de 2017. 

Cada any les diòcesis amb seu a Catalunya, durant l primera setmana del mes de març, 
celebren la Setmana de la Família. Enguany el lema de la setmana és “L’alegria de 
l’amor es viu en família”.

Fer l’apologia de la família i dels valors que comporta no ha passat de moda; és més 
necessari que mai en els moments actuals. Sense l’experiència de l’amor no hi ha crei-
xement de la persona i de la família. Tanmateix, avui no tothom entén de la mateixa 
manera què és estimar.

El papa Francesc en l’exhortació Amoris laetitia descriu que és estimar i com viure-ho 
cada dia en la vida conjugal i familiar. La joia de l’amor rau a fomentar el projecte fa-
miliar de comunió, tot superant els entrebancs que sorgeixen perquè les persones són 
limitades. Estimar comporta esforçar-se a comprendre l’altre, a acceptar-lo tal com és, 
valorar les coses petites, cercar la seva felicitat i gaudir-la en la joia i intimitat de la 
pròpia família. Per als cristians, hi ha un ideal d’amor i de vida familiar: donar-se un 
mateix a imatge de Jesucrist i crear una vida de comunitat, de mutu servei, segons la 
família de Natzaret.

Avui la família té dificultats: les trencades, les que pateixen per causa de l’atur, les 
que han d’emigrar fugint de la fam o de la violència i no troben acolliment com a re-
fugiades, les abandonades injustament, etc. La llista és llarga. Les causes són moltes: 
l’egoisme, l’individualisme, les estructures injustes, els interessos polítics, l’hedonis-
me, la manca de responsabilitat davant de les dificultats, etc., són les causes de dolor 
i angoixa en què es troben immerses moltes famílies.

L’exhortació del Papa Amoris laetitia vol oferir un missatge al món, perquè les famí-
lies es renovin en l’amor veritable. 

Mn. Manuel Claret
Delegat de Pastoral Vocacional
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Delegació diocesana de Pastoral 
sacramental i Litúrgia.

Barcelona, 1 de març de 2017

Als preveres, diaques i comunitats religioses, associacions i moviments.

Benvolguts i benvolgudes,

Com bé sabeu, el primer diumenge de Quaresma, dia 5 de març, entra en vigor el text 
oficial de la nova edició del “Misal Romano en lengua española” (Tercera Edició, 
d’acord amb la reforma litúrgica del Concili Vaticà II), aprovada per la XCIV As-
semblea plenària dels bisbes de la CEE celebrada del 19 al 23 d’abril de l’any 2010 
i que ha obtingut la necessària “recognitio” de la Congregació per al Culte Diví i la 
Disciplina dels Sagraments el dia 8 de desembre de 2015.

Properament es publicarà la tercera edició del Missal en llengua catalana, per la qual 
cosa, el text vigent en català continua sent el corresponent a l’actual edició. 

Pel que fa al nou text en castellà, no es tracta simplement de substituir una edició per 
una altra mes moderna o actualitzada sinó de fer un exercici de recepció conscient i 
responsable del llibre que ens ofereix l’Església, dipositària i transmissora del “Sa-
grament de la nostra fe”, perquè complim el manament del Senyor, que el va instituir 
(cf. 1 Co 11, 23-26). 

Per tal de conèixer i estudiar més a fons aquesta nova edició del Missal en castellà, i 
aprofundir en els canvis introduïts, us convido a llegir, a part de l’Ordenament Gene-
ral del Missal Romà, tercera edició típica, de l’any 2008 (que trobareu també en les 
primeres pàgines de la nova edició en castellà), els textos següents, que són una bona 
aportació per a un ús més conscient, afavorint així una participació més plena, activa 
i fructuosa del Poble de Déu en la celebració de l’eucaristia, font i cimal de la vida 
cristiana (cf. Sacrosanctum Concilium n.10):

- “Una nueva edición del «Misal Romano» en castellano” del Dr. José Antonio Goñi 
(Article de Revista Liturgia y Espiritualidad, CPL, Febrero 2017, 72-79)

- “La nova traducció del «pro multis»” (Article de Missa Dominical. Ministeris n.26, 
CPL, 2017/04)

- “Acollir un nou Missal”, del Dr. Jaume González Padrós, (Article de Catalunya 
Cristiana a la Secció Litúrgia, 5 de març de 2017)
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Esperant que rebreu amb veritable esperit eclesial la nova edició del Missal en caste-
llà, i que aquesta esdevingui un motiu de redescobriment de les riqueses que brollen 
de les celebracions eucarístiques, us desitjo fraternalment una Quaresma ben viscuda 
i de preparació per a la gran joia pasqual. Fraternalment,

Mn. Joan Obach Baurier
Delegat diocesà de Pastoral sacramental i Litúrgia de Barcelona

Barcelona, 2 de març de 2017

Als preveres, diaques i comunitats religioses, associacions i moviments.

Benvolguts i benvolgudes,

Amb l’entrada en vigor de la tercera edició oficial del “Misal Romano en castellano” 
el proper diumenge, primer de Quaresma, progressivament s’aniran acomodant els 
diversos llibres litúrgics a la versió continguda en la citada edició.

Per a la vostra informació us anuncio que acaba de ser editat i estarà disponible en les 
llibreries, el subsidi per a la concelebració eucarística, que recull els gestos i paraules 
dels concelebrants en la celebració eucarística, tal com es troben en la tercera edició 
del Misal Romano en lengua castellana.

Concretament, la publicació recull la part corresponent als concelebrants de totes les 
pregàries eucarístiques (de la primera a la quarta, les dues de la reconciliació i les 
quatre per motius diversos) així com la musicalització d’aquestes parts a les pregàries 
eucarístiques I, II III.

El nou llibre de la concelebració segueix els criteris d’edició ja continguts en el “Misal 
Romano”, en ordre a facilitar el seu ús, maneig i lectura; i, com correspon, ha anat a 
càrrec de l’Editorial “Libros Litúrgicos” de la Conferència Episcopal Espanyola.

Properament, us avanço, sortirà publicat l’extracte del Ritual de Exequias, el Subsi-
dio para la Misa Crismal, i la Lectura de la Pasión (ciclo A). De tot això, us anirem 
informant en el seu moment.

Amb el desig d’anar informant sobre les qüestions relacionades amb els llibres litúr-
gics, en llengua castellana i catalana, i amb la pastoral litúrgica en general, rebeu una 
fraternal salutació,

Mn. Joan Obach Baurier
Delegat diocesà de Pastoral sacramental i Litúrgia de Barcelona
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Barcelona, 4 de març de 2017

Benvolguts,

A petició dels bisbes amb seu a les diòcesis catalanes, teniu a continuació la Nota de 
la Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense, sobre el Decret de la Concre-
gació del Culte i la Disciplina dels Sagraments (3 de març 2017) amb el qual s’aprova 
la traducció al català “per molts” de l’expressió “pro multis” en les paraules damunt 
el calze, de la consagració del vi, per a la 3a edició del Missal Romà (de propera pu-
blicació en la versió catalana)

Nota de la Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense

Canvi en les pregàries eucarístiques en llengua catalana

En el dia d’avui, 3 de març de 2017, els Bisbes de Catalunya han tingut coneixement 
de l’aprovació per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments 
de la fórmula “per molts” per a la consagració del calze, substituint l’expressió “per 
tots els homes”, en les pregàries eucarístiques (anàfores) en llengua catalana. La co-
municació del Cardenal Prefecte porta data d’avui mateix dia 3 de març. Havia estat 
demanat aquest canvi el juliol de 2014, però s’ha esperat a la renovada petició del ge-
ner de 2017 on el Cardenal President de la CEE ho demanava també per a les anàfores 
traduïdes a les llengües gallega i basca.

Tenint en compte que perquè sigui obligatori el canvi convé que cada Bisbe el pro-
mulgui públicament a la seva Diòcesi, amb temps oportú perquè tots se’n puguin as-
sabentar, els Bisbes de les Diòcesis amb seu a Catalunya han cregut oportú que sigui 
el proper Diumenge de Rams, dia 9 d’abril de 2017, la data perquè entri en vigor de 
forma conjunta aquest canvi en les anàfores en llengua catalana. Així serà establert en 
els corresponents Decrets de cada Bisbe per a la seva Diòcesi.

Els Delegats diocesans de Litúrgia ja han ofert i oferiran subsidis i explicacions adi-
ents sobre el sentit i el valor d’aquest canvi en les pregàries eucarístiques, que en 
res no minva la salvació universal que ens ha obtingut Jesucrist amb el seu sacrifici 
redemptor, així com sobre la responsabilitat de tots els preveres i sobre l’amor i la 
centralitat de l’Eucaristia, font i cimal de tota la vida cristiana.

Tarragona, 3 de març de 2017

Per a més informació, i a fi que pugueu aprofundir sobre aquesta quëstió i fer-ne una 
bona catequesi, us ajuntem un arxiu amb la Carta que Benet XVI va adreçar al presi-
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dent de la Conferència Episcopal Alemanya, el 12 d’abril de l’any 2012 i que podeu 
trobar també a:

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/letters/2012/documents/hf_ben-xvi_
let_20120414_zollitsch.html

Així mateix, si us és d’utilitat, us exposo molt suscintament, una senzilla catequesi so-
bre el canvi en la traducció de l’expressió “per tots els homes-por todos los hombres” 
a “per molts-por muchos”. 

Cal tenir en compte tres aspectes principals:

• 1. Aquest canvi no altera el sentit que l’entrega de Jesús va ser per tota la 
humanitat. En altres llocs de l’Escriptura ja s’afirma això: Déu va entregar el 
seu Fill “per tots nosaltres” (Rom 8,32); “ell ha mort per tots” (2Cor 5,14); 
Jesús “es donà a si mateix com a rescat per tothom” (1Tm 2,6). 
• 2. Tanmateix, aquest canvi es fa perquè les diverses traduccions siguin li-
teralment fidels a les paraules mateixes de Jesús, tal com ens han arribat dels 
evangelis, i com les ha va recollir la litúrgia de l’Església, amb la fórmula llati-
na “pro multis”, que n’és l’oficial. En efecte, a Mateu i Marc, literalment es diu 
“que serà vessada per molts” (“το περι πολλων εκχυνοµενον”: Mt 26,28; Mc 
14,23); i a Lluc i Pau es diu “per vosaltres” (“το υπερ υµων εκχυνοµενον”: 
Lc 22,20; 1Cor 11,24).
• La Congregació, seguint la Instrucció Liturgiam Authenticam (2007), va 
demanar als bisbes que es mantingués la traducció literal, i no es fes una tra-
ducció interpretativa, com s’havia fet en algunes llengües (i no en totes, per 
exemple, en la llengua francesa, es va traduir des del començament amb l’ex-
pressió “pour vous et pour la multitude”).
• 3. Aquesta traducció literal a les paraules de Jesús, que l’Església ha conser-
vat en la litúrgia, pot ajudar-nos a entendre millor el misteri de la redempció de 
Jesús, que en la intenció és per tota la humanitat, però que cadascú en la seva 
llibertat pot acollir o refusar. Així ho diu la mateixa Congregació Pontifícia: 
• “ “Per molts-por muchos” és una traducció fidel de “pro multis” mentre que 
“per tots-por todos” és més aviat una explicació més adequada a la catequesi. 
L’expressió “per molts”, mentre roman oberta a la inclusió de cadascun dels 
éssers humans, manifesta a més el fet que aquesta salvació no és quelcom auto-
màtic, sense el desig o la participació voluntària de cadascú; al contrari, el cre-
ient és convidat a acceptar per la fe el do que li és ofert, i a rebre la vida sobre-
natural que és donada als qui participen del misteri, vivint-lo en les seves vides 
de manera que siguin part del nombre dels “molts” a que es refereix el text”.
• Us convido doncs a viure aquest petit canvi, i els altres que ofereix la 
nova edició del “Misal Romano”, amb la disposició d’acollida en fidelitat 
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i comunió amb l’Església, dipositària i transmissora del “Sagrament de la 
nostra fe”, perquè complim el manament del Senyor, que l’ha instituït (cf. 1 
Co 11, 23-26) i des del qual es lliura per a la salvació del món i de cadascú 
de nosaltres.

Cordialment,

Mn. Joan Obach Baurier
Delegació diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia
Arquebisbat de Barcelona

Barcelona, 31 de març de 2017

A totes les parròquies i centre de culte de l’arxidiòcesi

Benvolguts,

Em plau fer-vos arribar el Decret signat pel Sr. Arquebisbe de Barcelona, Mons. 
Joan Josep Omella, el passat 20 de març, sobre la modificació que cal fer en les 
paraules sobre el calze en la fórmula de la consagració del vi en el text del Missal 
en català.

Tal com indica el Decret, el canvi entrarà en vigor el proper diumenge de Rams, dia 
9 d’abril de 2017.

Acollim amb fidel sol·licitud aquest Decret del nostre Pastor Diocesà, en comunió 
amb totes les Esglésies amb seu a les diòcesis de Catalunya.

Amb el desig que les celebracions eucarístiques, per al bé i profit de les comunitats 
que ens han estat encomanades, ens preparin a celebrar amb una fe ben animosa les 
festes de Pasqua que s’acosten, us saludo fraternalment en Crist, 

Mn. Joan Obach Baurier
Delegació diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia

Nota: Així mateix, a fi d’ajudar-vos a tenir cura de la dignitat del llibre litúrgic, us fem 
arribar també uns adhesius que hem preparat, ajustats a la mida i a la lletra, perquè els 
pugueu enganxar en l’edició actual del Missal en català, damunt la part corresponent 
a les paraules sobre el calze en la fórmula de la consagració del vi, a les diverses pre-
gàries eucarístiques
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Delegació Diocesana d’Ensenyament: Carta 
als arxiprestos i als rectors sobre el període de 

preinscripció escolar.
Barcelona, 2 de març de 2017

A l’atenció dels arxiprestos i rectors 

Estimat mossèn,
Ens plau posar-nos en contacte novament amb vostè per tal de comunicar-vos que del dia 23 
de març fins el 4 d’abril, tindrà lloc l’anomenat «període de preinscripció» en què les fa-
mílies podran sol·licitar plaça per als seus fills en centres docents sostinguts amb fons públics.

Sabeu que, en sol·licitar plaça per a un fill o filla en una escola concreta, els pares tenen l’opor-
tunitat d’indicar, segons la legislació vigent, si desitgen que hi rebi formació religiosa catò-
lica, d’acord amb el currículum proposat per l’episcopat. Ara és el temps de demanar-la.
Si no hi ha classe de religió en algun centre de la vostra demarcació parroquial, 
la Delegació us explicarà els passos que cal fer i estarà al vostre costat. Primer de tot, 
caldria trobar eventuals pares interessats a demanar la Religió ja sigui de la cate-
quesi (de Comunió o Confirmació) o que conegueu.

Us preguem sobretot que feu el que estigui al vostre abast per recordar als pares i mares 
amb fills en edat escolar, ja des d’Educació Infantil (3-5 anys) que tenen relació amb 
la vostra parròquia, que sol·licitin que en les escoles respectives rebin l’ensenyament 
de la religió catòlica. Paga la pena que en parleu a l’homilia, esmentant l’oportunitat de 
fer la inscripció a la classe de Religió, explicant també als catequistes, etc…

Aquest ensenyament no és, ja ho sabem, la catequesi que fem a les parròquies, però 
pot ser-ne un òptim complement. El material que us donem pot servir molt si en 
parleu i el difoneu. En trobareu més a la Delegació.

Per altra banda, per tal de millorar la comunicació amb els docents de Religió Catò-
lica de la vostra demarcació parroquial, us farem arribar un document-guia amb 
l’adreça i el telèfon corresponent. De la mateixa manera, enviarem el document als 
docents perquè tingui les dades de la Parròquia.

Gràcies per tot el que pugueu fer.

Afectuosament en Crist,

Ramon Corts i Blay
Delegat diocesà d’Ensenyament
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Crònica

Eucaristia amb els joves a la Sagrada Família 
amb motiu de l’inici de la Quaresma.

Els joves abracen la creu de Lampedusa en una eucaristia ambientada en el sofriment 
dels refugiats

Uns 2.500 joves, arribats de diferents parròquies, moviments i escoles de tota la nos-
tra arxidiòcesi, varen participar en una celebració de l’eucaristia el dia 5 de març de 
2017,primer diumenge de Quaresma, en una cerimònia celebrada ala basílica de la 
Sagrada Família a les 18 hores, i centrada en la Creu de Lampedusa, que el dissabte 
anterior havia arribat al port de Barcelona, portada a Catalunya per fer un recorregut 
en diverses diòcesis catalanes.

Aquesta creu va fer un recorregut per diverses diòcesis –Barcelona, Girona, Tarra-
gona, Tortosa, Urgell, Vic…- durant la Quaresma de 2017. A Barcelona feia molt 
de temps que no s’aplegaven tants joves en un sol acte, convocat pel Sr. Arquebisbe 
mitjançant una carta els joves de la diòcesi i amb el lema dels cartells que deia: 
“Sent la creu”, en un acte promogut per la Delegació diocesana de pastoral de joven-
tut, que porta Mn. Bruno Bérchez. El diari “L’Osservatore Romano” (6/7 de març 
de 2017, pag. 7) va publicar una informació titulada “La croce di Lampedusa nella 
Sagrada Familia”.

La presència de la creu de Lampedusa aquí va ser possible gràcies a la Fundació Casa 
de l’Esperit i de les Arts, del milanès Arnoldo Mosca Mondadori, poeta i editor, que 
ja va venir a Barcelona en una ocasió anterior i va participar en el sopar de la darrera 
edició de “La nit de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel”. Aquesta fundació també va 
portar a Barcelona centenars de formes que van ser consagrades a l’eucaristia de la 
Sagrada Família, amb la particularitat que han estat elaborades per presos de Milà, 
”un signe de comunió amb els nostres germans presos”, va dir Mons. Omella.

El primer viatge del papa Francesc va ser a l’illa de Lampedusa, el 8 de juliol del 
2013. En aquella jornada històrica, el Sant Pare posava la base de la seva denúncia 
profètica del drama dels immigrants que moren el Mediterrani en un intent desesperat 
d’arribar a Europa. “Hem caigut en la globalització de la indiferència”, va dir el Papa 
en l’homilia de la missa celebrada al camp d’esport Arena de Lampedusa. L’altar da-
vant del qual va oficiar la missa el va fer l’artesà Franco Tuccio amb fustes tretes de 
les pasteres en què s’havien enfonsat molts immigrants.
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L’acte central de l’acollida de la creu a Barcelona fou el del 5 de març. Era la primera 
vegada que aquesta Creu sortia d’Itàlia. És una creu feta amb trossos de fusta de les 
pasteres que han arribar a l’illa siciliana de Lampedusa, i fou feta pel fuster d’aquesta 
illa Franco Tuccio, i fa 2.80 metres d’alta per 1.50 metres d’ampla i pesa uns 60 qui-
los. El 9 d’abril del 2014 la van regalar al papa Francesc, que després de beneir-la va 
demanar que es portés a tots els racons per recordar el dolor dels qui pateixen i així 
s’ha fet. Ha esdevingut un signe del sofriment dels refugiats i de la solidaritat amb 
aquestes persones.

La creu ha recorregut mig Itàlia a les espatlles de pelegrins que han arribat a pu-
jar-la a una muntanya de 1.900 metres. Aquesta creu romandrà a Catalunya fins al 
18 de maig, quan sortirà cap a Caravaca (Múrcia). El Museu Britànic de Londres va 
adquirir una rèplica d’aquesta creu com una manera d’ajudar també als objectius de 
la fundació italiana 

El nostre Sr. Arquebisbe la va rebre el 5 de març en aquest acte a la Sagrada Família. 
Mons. Omella ja l’any passat va rebrer com a obsequi de la fundació italiana citada 
una petita creu feta amb els mateixos materials.

Recepció de la creu i testimonis del sofriment

Sota les impressionants voltes de la basílica gaudiniana, prop de tres mil joves de 
l’arxidiòcesi observaven la creu de fusta, d’un blau cel descolorit, dos taulons clavats 
amb claus, que recordava la nuesa de la creu de Crist i el sofriment de les més de 5.000 
persones que –segons xifres de l’ACNUR- van morir ofegades al Mediterrani al llarg 
de l’any 2016 intentant arribar a Europa. L’arquebisbe va concelebrar amb el bisbe 
auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, amb el Secretari general i Canceller, Mn. Sergi 
Gordo; amb el delegat de Pastoral de Joventut, Mn. Bruno Bérchez, i amb un nombrós 
grup de preveres, amb la col·laboració de diversos diaques. 

Un grup de Scouts d’Europa va portar la creu a l’inici de l’acte, quan ja es va fer un 
primer moment d’adoració, amb meditació, musica i presentació de testimonis joves. 
Després de la missa presidida pel nostre Arquebisbe es va tornar a alçar la creu davant 
l’altar i els joves van poder passar a adorar-la “Cal tocar la creu de Crist, besar-la, 
abraçar-la, “perquè si no toquem la creu mai podrem ser cristians de debó”, va dir amb 
el seu estil directe i franc el nostre Arquebisbe.

Van prendre la paraula quatre nois i noies per donar el seu testimoni sobre moments 
de patiment. Una jove va narrar com va passar per una forta depressió i fins i tot in-
tent de suïcidi, fins que amb l’ajuda de diverses persones i de la fe va descobrir com 
Déu també estava present enmig del dolor i de la foscor. Una noia d’Hondures, que 
fa quatre anys que és a Barcelona, va explicar com el seu pare i dos germans seus van 
ser assassinats per la màfia del narcotràfic. “És on l’oració on trobo la pau”, digué. 
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Un noi de 26 anys va donar el seu testimoni després d’haver patit durant cinc anys 
un càncer molt agressiu a la medul·la i ara és voluntari al Cottolengo del pare Alegre. 
Finalment, també va donar el seu testimoni un senegalès musulmà que va explicar la 
seva peripècia per poder arribar a Europa. ”Un cop a Espanya, va ser la Comunitat de 
Sant’Egidio qui em va estendre la mà i em va acollir com si fos de la seva família amb 
una amistat sincera”, manifestà.

Un signe de comunió entre els grups de joves cristians

L’homilia de Mons. Omella va ser molt directa i ambientada en la severitat que impo-
sa la creu i el temps de Quaresma. Es pot llegir a la secció del Prelat, en aquest mateix 
número del BAB. Es va mostrar especialment agraït per l’organització d’aquest acte, 
però sobretot per haver posat les bases per treballar en la comunió entre els diferents 
grups de l’arquebisbat. “Aquesta cerimònia és un signe de fraternitat, és la creu de 
Jesús qui ens aplega”, va afirmar.

En aquest sentit, aquest signe de comunió, que era la missa entorn de la creu de Lam-
pedusa, tindrà continuïtat amb un pelegrinatge al santuari de Núria el proper 13 de 
maig (el centenari de les aparicions de Fátima) i la primera setmana d’agost amb un 
altre pelegrinatge a Santiago de Compostel·la seguint una etapa del Camí de Sant 
Jaume. Totes dues activitats estan pensades per reforçar la comunió entre diferents 
realitats de la pastoral de joves a Barcelona.

Tota la tarda d’aquell diumenge va tenir un clima de pregària, de silenci i de 
meditació, acompanyats els joves per la música de diferents grups de la diòcesi, 
entre els quals hi havia els de la parròquia de Santa Agnès, els del Camí Neocate-
cumenal i els de la comunitat filipina. Ja acabada la missa, en una llarga cua que 
recorria el passadís central de la basílica, els joves van esperar pacients a poder 
adorar la humil creu de Lampedusa, que sens dubte els portava també el record 
del papa Francesc i del sofriment dels refugiats que moren en el nostre mar per tal 
d’assolir una vida millor.

Roda de premsa sobre l’elaboració 
del Pla Pastoral Diocesà.

El dimarts 7 de març de 2017, a dos quarts de dotze el Sr. Arquebisbe de Barcelona, 
Mons. Joan Josep Omella, va presidir una roda de premsa a la sala de reunions de 
l’Arquebisbat per tal d’informar sobre el seguiment del procés per elaborar el nou 
Pla Pastoral Diocesà. El varen acompanyar en la tula presidencial Mons. Sebastià 
Taltavull, Bisbe auxiliar i Vicari general de l’arxidiòcesi, i Mn. Ramon Ollé, diaca 
permanent i delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social.
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Mons. Omella va dir que era el seu propòsit elaborar un nou Pla Pastoral donat que 
l’anterior, preparat en el pontificat del cardenal Martínez Sistach, havia acomplert el 
període pel que fou redactat i que, per coordinar el procés de la preparació del nou Pla 
Pastoral s’havia constituït una comissió que presideix el Sr. Bisbe auxiliar. “Aquest 
Pla Pastoral –va dir el Sr. Arquebisbe- ha de ser la nostra resposta a la insistent invi-
tació del papa Francesc a dur a la pràctica les orientacions exposades a l’exhortació 
apostòlica Evangelii gaudium”. També va dir que desitjava la màxima participació 
dels diocesans en aquest treball conjunt fet amb esperit de comunió.

Mons. Taltavull va definir un Pla Pastoral com “un instrument al servei de l’acció 
pastoral de l’Església diocesana que inclou aquests tres elements, que no han d’anar 
separats, sinó ben units: l’anunci de l’Evangeli, la celebració de la fe i l’exercici de 
la caritat. Un Pla Pastoral demana sobretot una actitud interior: un sentit evangèlic i 
un esperit de comunió amb tota l’Església. El cardenal Bergoglio, essent arquebisbe 
de Buenos Aires, va demanar tot un any de reflexió i de pregària abans de preparar el 
nou Pla Pastoral; nosaltres volem fer una cosa semblant aquí, com a camí sinodal per 
a preparar el nostre nou Pla Pastoral”.

Mons. Taltavull també va dir que s’havia preparat per als informadors un dossier en el 
que hi havia un opuscle de 80 pàgines en edició bilingüe, en català i en castellà, que 
inclou els següents elements:

-Una oració a l’Esperit Sant per pregar abans del treball de reflexió i diàleg de les 
persones individuals o els grups que facin les seves aportacions per a preparar el nou 
Pla. Totes les aportacions seran tingues en compte per la comissió ja citada.

-“Vers un nou Pla Pastoral Diocesà. És el text d’una carta de Mons. Omella a tots els 
diocesans presentant l’instrument de treball (Aquesta carta s’ha `publicat al BAB del 
mes de gener de 2017, pp. 42 i 43).

-La ponència del P. Josep Rambla, SJ, titulada “Qui tingui orelles, que escolti què diu 
l’Esperit a les Esglésies” (Aquesta ponència, fou presentada EL 18 d’octubre de 2016, 
a la trobada conjunta dels consells diocesans; a més d’estar inclosa en l’opuscle ara 
preparat, es va publicar íntegrament al BAB del mes d’octubre de 2016, pp. 622-638, 
i és el text bàsic per al treball de reflexió sobre el nou Pla Pastoral).

-Una síntesi de la ponència del P. Rambla que, en vint breus punts, dóna les pautes 
per als treball dels grups que preparin les seves aportacions per a la redacció del nou 
Pla Pastoral Diocesà. (Aquesta síntesi, fins ara no publicada al BAB es publica al final 
d’aquesta crònica).

-Un “Qüestionari”, que és una pauta per al treball dels grups i que també es publica 
íntegrament al final d’aquesta crònica. Aquest qüestionari s’estructura en cinc apartats 
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que foren explicats a la roda de premsa per Mons. Taltavull (El text es publica també 
al final d’aquesta crònica).

-En el dossier per als periodistes també s’hi va incloure un exemplar del Full Do-
minical extraordinari, distribuït el diumenge dia 12 de març de 2017, que inclou els 
següents escrits tant en català com en castellà: la carta del Sr. Arquebisbe del 12 de 
gener de 2017, ja esmentada, l’article del Sr. Bisbe auxiliar titulat “Entre Quaresma i 
Pasqua, preparant el nou Pla Pastoral” (el text íntegre es troba en la secció del Vicariat 
General, en aquest mateix número del BAB), la pregària a l’Esperit Sant i el Qüestio-
nari per al treball de grups. 

El resultat de les reflexions, com es diu en l’opuscle titulat “Procés participatiu d’ela-
boració del nou Pla Pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona. Instrument de treball”, 
s’ha d’enviar als respectius responsables de cada organisme diocesà; Consell Pres-
biteral, Consell Pastoral Diocesà, Arxiprestos -els quals recolliran les aportacions 
dels consells parroquials amb tots els organismes que inclouen- i Delegats diocesans 
- els quals recolliran les aportacions de les comunitats de Vida Consagrada, les Asso-
ciacions, moviments i entitats del seu àmbit pastoral. Aquests organismes diocesans 
ho faran arribar a la Secretaria General de l’Arquebisbat de Barcelona i a la Comissió 
de seguiment de preparació del Pla Pastoral abans del 30 d’abril de 2017, secgral@
arqbcn.cat. 

Vers un nou Pla Pastoral Diocesà

«Qui tingui orelles, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies» (Ap 2,7.11.17.29; 
3,6.13.22)

Síntesi de la reflexió sobre «La preparació del Pla Pas- toral Diocesà», a càrrec de 
Josep M. Rambla, S.J. preparat amb motiu de la trobada conjunta dels consells dio-
cesans celebrada el 18 d’octubre de 2016 al Seminari Conciliar de Barcelona.

Introducció

1. Canvi d’època
Vivim un canvi d’època, no simplement un canvi de període històric; és un canvi axi-
al, com el que la humanitat va viure uns quants segles abans de Crist.
Això ens fa pensar que hem de viure una espiritualitat molt radical, d’història de 
la salvació; amb les orelles del cor ben obertes a escoltar «què diu l’Esperit a les 
Esglésies».
El papa Francesc ha escrit: «L’escolta de l’Esperit ens ajuda a reconèixer comunitàri-
ament els signes dels temps» (EG 14).
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2. Petit ramat
L’observació de les nostres parròquies, moviments, comunitats i ordes religiosos, 
i també la reflexió dels teòlegs, ens indiquen que avancem cap a una Església de 
‘petits ramats’.
És un desafiament que ens invita a fixar l’atenció en allò que és l’ànima de l’Església, 
i a maldar per envigorir-la retornant al que és essencial: l’experiència de Déu en Crist, 
en l’esperit de les Benaurances.

3. Temps de gràcia
Sigui com sigui el temps que vivim, aquest és ‘el nostre temps’ i no en tenim pas cap 
altre; aquest, precisa- ment aquest, és «el temps de gràcia, l’hora favorable» (2Co 6, 2).
És l‘avui’; i avui se’ns exhorta a escoltar la veu del Senyor: és doncs, un temps de joia, 
perquè Déu segueix al costat nostre.

4. El papa francesc
Com a membres de l’Església, tenim la gràcia de comptar amb la crida i les orienta-
cions del papa Francesc, sobretot en les expressades en l’Evangelii Gaudium, que té 
caràcter programàtic (25).
Francesc ens ajuda a «perfilar un determinat estil evangelitzador», un «renovat esperit 
missioner» que comporta renunciar a criteris i pràctiques propis d’altres èpoques.
El criteri pastoral del ‘sempre ho hem fet així’ ja no serveix (33).

I. Escoltar què diu l’esperit

5. Déu i el seu regne ens desborden
Urgeix una planificació pastoral que comporti acollir l’amor de Déu a la humanitat, el 
seu Regne. Aquesta opció ens exigeix una actitud de despullament personal i d’ober-
tura total a la iniciativa de l’amor gratuït de Déu.
Sant Tomàs ens ho ha advertit: «Un error sobre el món pot repercutir en un error sobre 
Déu». El Regne de Déu transcendeix les mediacions humanes; aquestes mediacions 
són necessàries, però no suficients.

6. La música de l’esperit
L’Esperit que ens cal escoltar és més una música que no pas una lletra; amb el conei-
xement de la lletra de l’Evangeli, no en tenim pas prou. Ens cal copsar-ne l’aire, la 
inspiració i el per què de tot plegat, amb la finalitat d’avançar en la direcció correcta.
No es tracta d’adquirir coneixements, sinó d’augmentar la saviesa i canviar la nostra 
sensibilitat espiritual, fent-la més evangèlica.

7. La melodia de la Misericòrdia
Avui, i sempre, la sensibilitat evangèlica es concreta i manifesta en la misericòrdia, 
feta vida en la persona de Jesús; Ell n’és el ‘rostre’ (Misericordiae Vultus).



[82] març -BAB 157 (2017)252

La misericòrdia no és quelcom propi i exclusiu d’un Any Jubilar; per tant, no pot 
ser una experiència esporàdica en la vida de l’Església, sinó que ha de conformar-la 
totalment. Totes les persones i totes les institucions hem de ser «misericordiosos com 
el Pare». Sempre.

8. Advertiment del papa Francesc
«No hem de tenir dubtes ni calen explicacions que afebleixin aquest missatge tan 
clar: Avui i sempre els pobres són els destinataris privilegiats de l’Evangeli; l’evan-
gelització adreçada gratuïtament als pobres és signe del Regne que Jesús ha vingut a 
portar-nos. Cal dir sense embuts que existeix un vincle irrompible entre la nostra fe i 
els pobres» (24).

9. Simpatia amb el món
D’acord amb el Concili Vaticà II, la nostra mirada ha de ser una mirada de simpatia 
envers la humanitat, una mirada que no ens hi faci descobrir enemics, sinó persones 
que han de rebre la Bona Notícia; primer de tot, amb fets visibles; i, quan sigui oportú, 
també amb la Paraula.
El coneixement, l’empatia i la compassió han de precedir la nostra acció evangelitza-
dora. Com Jesús ens va ensenyar a fer-ho.

10. Obertura a la revisió
Francesc ens invita a alliberar-nos de costums i pràctiques que són propis d’altres 
èpoques i que no deriven del nucli de l’Evangeli. Ens dol observar que alguns hagin 
arrelat a fons al llarg de la història de l’Església. Avui són autèntics obstacles que ens 
impedeixen d’avançar.
Alguns d’aquests costums i pràctiques «poden ser molt bonics, però ara ja no ens ser-
veixen per a la transmissió de l’Evangeli. No tinguem por de revisar-los» (43).

11. Els nostres condicionaments (debilitats)
El papa Francesc ha advertit que ens cal estar molt atents, perquè la nostra manera de ser 
i d’actuar sovint ens condiciona i fins i tot ens impedeix d’avançar pel camí correcte:
•  l’afany per l’organització i la simple administració, en detriment de la missió (25);
•  la tendència a frenar propostes noves i la por d’equivocar-nos (33);
•  l’al·lèrgia a embrutar-nos les mans si sortim al carrer i ens apropem a la gent (49);
•  l’obsessió per les finalitats i els objectius, i la lentitud en arribar a concrecions (33);
•  la dificultat a adaptar-nos a les necessitats i els ritmes de les persones (44);
•  la ignorància de la motivació evangèlica del servei preferent als més pobres (48);
•  el desconeixement del món real dels més necessitats (52);
•  la recerca de l’èxit i del benestar personal per damunt de l’evangelització (93);
•  l’afició a predicar què cal fer, sense decidir-nos a fer-ho personalment (96);
•  la tendència a fer grups i capelletes que divideixen i separen (98);
•  la preocupació per la instrucció moral per damunt de l’experiència de Déu (165);
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•  l’excés de clericalisme i la marginació dels laics en la vida de l’Església (102-103);
•  l’adopció d’una vida retirada i individualista (262);
•  el refugi en la tradició per la dificultat d’evangelitzar avui i aquí (262);
•  l’argument del ‘sempre s’ha fet així’ i la resistència al canvi (33);
•  el criteri de l’eclesiocentrisme, que ens impedeix la conversió en una Església de 
portes obertes i ‘en sortida’ (20-24), etc.

12. La temptació de l’accídia (cansament, apatia, desgana)
Tendim a sentir-nos fatigats, desil·lusionats i amb poca empenta per afrontar un futur 
que ja és aquí. Correm el risc de convertir-nos en ‘mòmies de museu’, que sempre fan 
‘cara de quaresma’ i que manifesten problemes derivats més aviat d’una ‘psicologia 
de tomba’ (cf. EG 6, 9, 83).
Ens cal posar la confiança en el Déu que fa créixer la llavor que hem plantat per en-
càrrec seu; i, per damunt de tot, no perdem el sentit de l’humor, expressió de ‘la joia 
de l’Evangeli’.

II. Cultivar les actituds per a renovar l’impuls missioner

13. Necessari punt de partida
Ens cal llegir a poc a poc el capítol primer de la Evangelii Gaudium, i fer-lo objecte 
de reflexió personal i comunitària. És una exigència ineludible. És el fonament dels 
capítols que segueixen a continuació.
«Invito cada cristià, en qualsevol lloc i situació en què es trobi, a renovar ara mateix 
el seu trobament personal amb Jesucrist o, almenys, a prendre la decisió de deixar-se 
trobar per Ell, d’intentar-ho cada dia sense descans» (3).

14. Experiència espiritual evangèlica
Els missatges que el papa Francesc ens transmet en el capítol cinquè seran de gran 
ajuda en la fase prèvia a l’elaboració del Pla Pastoral Diocesà.
«L’Església necessita imperiosament el pulmó de la pregària», però «correm el risc de 
convertir els moments de pregària en excusa per a no lliurar la nostra vida a la missió».
«Des del punt de vista de l’evangelització, les propostes místiques no serveixen si no van 
acompanyades d’un fort compromís social i missioner; i tampoc no serveixen els dis- 
cursos i les accions socials o pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor» (262).

15. Trobada amb l’amor de jesús
«La primera motivació per evangelitzar és l’amor amb què Jesús ens ha estimat; aques-
ta experiència d’haver estat salvats per Ell és la que ens mou a estimar-lo cada dia més.
Tanmateix, quin amor és aquest que no sent la necessitat de parlar de l’ésser estimat, 
de mostrar-lo als altres, de fer-lo conèixer a tothom»? (264).
«Tot cristià és missioner en la mesura en què s’ha trobat amb l’amor de Déu en Crist 
Jesús» (120). Aquesta és una condició indispensable.
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16. El gust de ser poble
Si la nostra Església diocesana ha de ser una Església «en sortida», «cap enfora», 
també ha de ser una Església «experta en humanitat». Cal que el poble, i la gent del 
poble, siguin una escola d’aprenentatge imprescindible per a nosaltres.
Francesc ens empeny a «ser amb la gent». Això vol dir compartir la vida amb la gent 
tant com puguem i, sobretot, descobrir com són els homes i les dones d’avui, què fan i 
per què ho fan; escoltar el que ells ens diuen, tant amb paraules com amb el llenguatge 
no oral; dialogar més que imposar… (269).

17. Creure en la creu i la resurrecció
El Regne de Déu comença com un gra de mostassa, i és Déu qui el fa créixer; però, si 
volem que creixi, ha de passar per la Creu.
D’una concepció merament messiànica del cristianisme i de la pastoral, que posa la 
seguretat en els recursos humans i materials, les planificacions i les lluites internes 
entre persones i grups, ens cal passar a una concepció cristològica que es fonamenti 
en el seguiment radical de Crist, pel camí de la Creu i la Resurrecció.

18. La força missionera de la intercessió
La intercessió comporta mirar les persones i les coses amb els ulls de Crist; és posar 
Crist entre la germana i el germà i jo, entre els problemes i jo.
Com devien ser aquelles nits en què Jesús es retirava per pregar, sobretot en els mo-
ments decisius del seu ‘pla pastoral’, com ara l’elecció dels dotze, el comiat final, o 
davant l’horitzó de la Creu?
La intercessió brolla de la comunió; i créixer en comunió no implica pas uniformitat, 
sinó coneixement mutu, acceptació i confiança, comunicació i conversa.

Conclusió: joia i fervor

19. L’exemple del papa Francesc
Entre moltes més, dues paraules identifiquen l’estil espiritual i pastoral del papa Fran-
cesc: joia i fervor.
La JOIA és a dir, l’alegria interior, no és un sentiment superficial; és el test d’una vida 
evangèlica, la vida que Jesús ens proposa quan ens diu: «Tot això, us ho he dit perquè 
la meva joia sigui també la vostra, i la vostra joia sigui completa» (Jn 15,11). La joia de 
l’Evangeli és una alegria «que ningú no ens la prendrà» (Jn 16,22).
El FERVOR té a veure amb l’escalf i el bull. El fervor és l’amor que vessa, que es des-
borda generosament. Pau escriu als cristians de Filips: «Que el vostre amor creixi cada 
dia més, fins a vessar». Segons Francesc, el fervor és la font de la veritable alegria.
«La nostra tristesa infinita sols es cura amb un amor infinit» (265).

20. Un pla pastoral d’avui mirant al demà
El nostre Pla Pastoral haurà de néixer del goig d’haver trobat i haver assaborit, una ve-
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gada i una altra, l’Evangeli del Regne de Déu, que és l’experiència d’un Déu que estima 
i salva. També haurà de ser una invitació a tots els cristians a créixer en aquest goig que 
neix d’un amor que vessa, de manera que siguem sal i llum en la nostra societat.
En començar l’Exhortació Evangelii Gaudium, el papa Francesc ens ha dit: «Exhorto 
tothom a aplicar amb generositat i valentia les orientacions d’aquest document, sense 
prohibicions ni pors» (33).

Qüestionari. Propostes per a la reflexió i el diàleg
Aquest qüestionari és prou ampli i detallat com per a que cada grup el pugui 
respondre en la seva integritat o en aquells apartats que més li concerneixin. Es 
recomana respondre-ho en grup. Aquest diàleg serà ja en si mateix un exercici 
de camí conjunt, de sinodalitat. D’altra banda, el conjunt de respostes i suggeri-
ments que es recullin de ben segur aportaran una alenada d’idees, «mocions» i 
propostes que podran orientar el camí de l’Església a Barcelona els propers anys. 
Així el nou Pla Pastoral Diocesà podrà motivar un tram d’aquest camí.

1. Partim del que ja fem

Segons els números 7 i 9 de la síntesi:
• Quina experiència tenim, personalment i comunitàriament, de posar en pràctica 

les obres de misericòrdia, tant les corporals com les espirituals?
• Quines dificultats experimentem?
• Quins resultats, ni que siguin parcials o provisionals, ob- tenim?
• Què és el que més ens manca: gent? ganes? idees? comunió? formes concretes de 

realitzar-ho? recursos econòmics? revisió autocrítica?

2. Activem l’anàlisi i l’escolta dels signes dels temps a) Segons el número 9 de la 
síntesi:
• Quins són els missatges de la cultura dominant avui en el món i com ens condici-

onen també a nosaltres els cristians?

b) Segons el número 8 de la síntesi:
• Quins són els pobres d’avui entre nosaltres? Quins tipus de pobreses reclamen la 

nostra atenció?

c) Segons els números 1 i 16 de la síntesi:
• Quines necessitats, expectatives, i demandes (materials, morals i espirituals) ma-

nifesten les persones amb les que convivim a la feina, al barri, poble o ciutat? I en 
els diversos tipus de grups en els quals participem?

3. Reconeixem mocions interiors
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a) Segons els números 11 i 12 de la síntesi:
• Quins condicionaments pesen més en la nostra vida personal i comunitària? Com 

ens afecten?

b) Segons els números 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 i 16 de la síntesi:
• A quina conversió mental i a quin canvi d’actituds ens sentim cridats a conse-

qüència de la reflexió realitzada?

4. Valorem les nostres motivacions més fondes

Tenint en compte la invitació del papa Francesc a renovar la nostra adhesió personal a 
Jesucrist (EG 3) i la necessitat de mostrar-lo als altres (EG 120 i 264):

a) Segons els números 13 i 15 de la síntesi:
• Quina qualitat té l’adhesió personal a Jesucrist i a l’acció evangelitzadora dels 

membres del nostre grup o comuni- tat? Dèbil, intermitent, intensa?

b) Segons el número 18 de la síntesi, i conscients que el fet de formar part d’algun 
tipus de comunitat és inherent a la vivència de la fe cristiana (EG 49):
• Com valorem la qualitat de vincle comunitari existent en el grup del qual formem 

part (parròquia, comunitat religiosa, associació, moviment, institució educativa o 
pastoral)? Dèbil, intermitent, intensa?

c) Segons els números 2 («Anar a l’essencial»), 6, 13, 15, i 17 de la síntesi:
• Quines crides sentim a intensificar la qualitat de la nostra adhesió personal a Je-

sucrist? Com? Quan? Amb quines ajudes?
• Quines crides sentim a reforçar el nostre vincle comunitari? Com? Quan? Poten-

ciant què?
• Quines crides sentim a fer més audaç i decidida la nostra acció evangelitzadora? 

Com? Quan? Amb quines mediacions?

5. Imaginem propostes concretes

El papa Francesc sol usar unes expressions molt significatives: «Església en sortida» 
(EG 20), «primerejar» (EG 24), «Església hospital de campanya», «Església en estat 
permanent de missió» (EG 25), etc.

• Quines accions concretes ens suggereixen aquestes expressions?
a) A nivell del grup del qual formen part (parròquia, comunitat religiosa, associació, 
moviment, institució educativa o pastoral)?
b) A nivell d’arxiprestat?
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c) A nivell d’arxidiòcesi?
d) En aquells àmbits on es forja la cultura i la mentalitat social d’avui: xarxes socials, 
mitjans de comunicació social, ambients juvenils, centres de debat cultural, iniciati-
ves d’emprenedoria, iniciatives en l’àmbit de la dona, treball social, associacionisme 
en general…
e) En les instàncies que determinen més les condicions de vida i treball de les persones: 
compromís polític i sindical, noves formes de participació ciutadana i de solidaritat…

(Deixem volar la imaginació i provoquem una «pluja d’idees». No es tracta de dur a 
la pràctica aquestes accions de forma immediata, sinó de pensar en possibilitats a tenir 
en compte en l’elaboració del futur Pla Pastoral Diocesà).

Eucaristia i ordenacions diaconals 
amb motiu del Dia del Seminari.

El Sr. Arquebisbe presidí a la Sagrada Família l’ordenació com a diaques dels semina-
ristes Pere Alavedra, Iñaki Marro, Alberto Moreno-Palancas i Josep Roca 

El 19 de març de 2017, a les 18 hores, coincidint amb el III Diumenge de Quaresma 
i la festa de Sant Josep, patró del nostre Seminari Conciliar, el Sr. Arquebisbe, Joan 
Josep Omella, va predidir l’eucaristia a la basílica de la Sagrada Família, en la que 
reberen l’ordenació diaconal quatre seminaristes que ja estan fent l’etapa pastoral 
en diversdes parròquies. Els nous diaques eren: Pere Alavedra Granero, Iñaki Marro 
Sánchez, Alberto Moreno-Palancas Fernández i Josep Roca Taxonera. 

“Déu us ha triat a cadascun de vosaltres”

La celebració ha comptat amb la presència del bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Se-
bastià Taltavull, també del rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Mn. Josep M. 
Turull, i d’un nombrós grup de pop de 150 preveres concelebrants, amb dos diaques 
assistents, Mn. Ramon Ollé i Mn. Jordi-Albert Garrofé, de la Delegació Diocesana de 
Mitjans de Comunmicació Social. Els fidels omplien la basílica de gom a gom. 

En la seva homilia, l’Arquebisbe de Barcelona va mostrar la seva satisfacció per ser 
el pastor d’una arxidiòcesi que té un Seminari que funciona, amb un total de 30 se-
minaristes, i també la seva acció de gràcies a Déu i la seva satisfacció de comptar 
amb quatre joves que decidien en aquella eucaristia deixar el seu futur en les mans 
de Déu. “És un dia per donar gràcies a Déu pels seminaristes que tenim; per aquests 
joves que han dit sí a la crida de Déu”, començà dient Mons. Omella. També els va 
invitar a “estar sempre disposats i disponibles per a tot el que us demani l’Església, 
perquè fareu vostres les paraules de Jesús […] Déu us ha triat a cadascun de vosaltres 
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lliurement. Sigueu conscients d’això. És Ell qui us ha cridat, perquè Ell us estima i us 
estima molt”.

El text de l’homilia del Sr. Arquebisbe es publica íntegrament a la secció del Prelat, en 
aquest mateix número del BAB. 
Al finqal de la celebració, un dels ordenats, Mn. Iñaki Marro Sánchez, va donar les 
gràcies, en nom de tots els ordenats. 

Celebració de la Jornada per la Vida a la basílica 
de la Sagrada Família.

El diumenge 26 de març a les 18 hores a la basílica de la Sagrada Família es va cele-
brar l’eucaristia amb motiu de la Jornada per la Vida i com a culminació de la Setmana 
de la Família. La celebració va tenir un caràcter interdiocesà de totes les diòcesis amb 
seu a Catalunya. La va presidir el Sr. Arquebisbe Mons. Omella, que va concelebrar 
amb els bisbes i amb nombrosos preveres, entre els quals hi havia els delegats de Pas-
toral Familiar. (L’homilia de Mons. Omella es troba a la secció del Prelat. 

Monició introductòria
“Benvolguts tots. En motiu de la festivitat de l’Encarnació del Fill de Déu en les 
entranyes de Maria, ens reunim per agrair i contemplar tan gran esdeveniment. Déu 
ha participat i ha enlairat la naturalesa humana, portant l’obra de la creació a la seva 
màxima dignitat en Jesucrist. Ell s’ha introduït en la història fent-se un de nosaltres 

“Per aquest motiu celebrem el Dia de la Vida. L’Església estima la vida. Tota vida. 
Defensa la vida. Darrera d’ella hi ha sempre un misteri d’amor. La vida demana ser 
acollida, potenciada, defensada perquè des del seus inicis hi ha un ser humà. L’amor 
de Déu s’introdueix i es fa present en la vida de cada home. En cada home i dona hi 
ha una realitat i un misteri d’amor.

“Avui posen la nostra mirada en Maria que acollí, enmig de dificultats la responsabi-
litat de servir a la Vida d’Aquell que portà de missatge de vida, misericòrdia i amor a 
tota la humanitat.

“Avui són presents en aquesta Basílica representants de Famílies de totes les diòcesis 
amb seu a Catalunya. Tarragona, Vic, Solsona, Girona, Lleida, La Seu d’Urgell, Tor-
tosa i Barcelona. Tots ens unim a la pregària en favor de les nostres famílies per a que 
siguin de veritat comunitats de vida i amor.

“Pregarem per a que siguem comunitats acollidores amb totes aqueles que per di-
versos motius han hagut de marxar dels seu països en la recerca de pau, benestar i 
seguretat. Pregarem també per aquelles que es troben amb dificultats d’acollir i servir 
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a la vida. Per a que trobin la comprensió, l’ajut veritable i incondicional per a portar 
endavant el procés iniciat de la vida present en les seves entranyes.

“Anem a començar l’eucaristia. Que el Senyor escolti la nostra pregària”.

Es varen proclamar aquestes lectures: 1 Samuel 1, 6-7. 10-13. Salm responsorial 22, “El 
Senyor és el meu pastor”. Segona lectura; Efesis 5, 8-14. Evangeli de sant Joan 9, 1-41.

Pregària dels fidels

Preguem pel Papa Francesc i pels nostres bisbes de les l’Arxidiòcesi de Barcelona i 
Tarraconense. Que la seva acció pastoral ajudi a tots els fidels a comprendre i practicar 
l’evangeli de Jesucrist.

Pels cristians de les diòcesi en seu a Catalunya. Que sàpiguen respondre a la crida de 
viure “La joia de l’Evangeli” i “La alegria de l’amor” en les seves respectives famílies.

Per les mares que esperen un fill. Que com Maria meditin en el seu cor el misteri de la vida 
que porten en les seves entranyes amb un amor que les disposi a servir-la incondicionalment.

Per les mares que tenen dificultat per portar endavant el seu embaràs. Que pugin tro-
bar les forces per estimar els seus fills. Que trobin l’ajut humà i espiritual que neces-
siten. Que no les i manqui la fortalesa de ser generoses.

Per les famílies que han d’emigrar dels seus països. Que trobin acolliment i resposta 
a les seves necessitats, i l’ajut per a mantenir-se unides. Que sigui possible la pau dels 
seus països d’origen per a poder retornar amb seguretat i dignitat.

Per totes les famílies que pateixen els efectes de la crisi a nivell econòmic, manca de 
treball, tensions per causa de la inseguretat per la seva situació. Que puguin acomplir 
el dret a un treball digne que respongui a les necessitats de les seves famílies.

Per les famílies que tenen membres malalts. Que juntament amb la tendresa, l’amor 
l’oferiment de mitjans materials que necessiten, no oblidin oferir els mitjans espiritu-
als que donen la pau, la fortalesa i comunió amb Jesucrist.

Monició final de la missa

A la fi de la celebració es va distribuir un opuscle que reproduïa el capítol quart de 
l’exhortació pontifícia Amoris laetitia i es va pronunciar aquesta monició:.

“El Papa Francesc ha escrit l’exhortació Amoris laetitia com a conseqüència dels dos 
Sínodes de la Família. És un document sobre l’amor. L’amor és joiós, alegre, respon 
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als desitjos més profunds de la persona. L’amor, té el seu fonament en la profunditat 
de la persona, però necessita mitjans per a créixer, madurar, i cal ajudar-lo per a que 
no es confongui què es estimar amb sentiments emotius, amb experiències hedonistes 
immediates que mirem més al propi jo, que al dinamisme de la donació personal en 
la recerca del bé incondicional tan propi com dels altres. L’amor és l’ideal que ha de 
viure tot cristià: estimeu-vos com jo us he estimat” va dir Jesús.

“L’escola de l’amor és la família perquè és el lloc de la vida, de la generositat, de la 
donació gratuïta, del servei, del despreniment, del compartir. Valors i actituds que no-
més es troben en l’escola de la família. La labor del pare i de la mare, la convivència, 
presència i treball diari amarat d’amor no tenen cap altra mitja que els pugui substituir 
amb la mateixa eficàcia.

“Els canvis socials ha comportat seriosos canvis en la vida de família. No sempre es 
troba valorada suficientment com si altres alternatives, des del respecte que mereixen, 
oferissin un futur millor. 

“Pertany a la societat i l als seus responsable que valori i protegeixi la família com a 
primera institució. D’aquesta, de la seva salut material i espiritual, en depèn la ma-
teixa pau social, i el bé individual de les persones. Tanmateix actualment la família 
pateix i no troba el reconeixement i l’ajut que necessita. 

“L’exhortació Amoris laetitia obra les portes de l’Església, per fidelitat a evangeli a 
tots els qui volen fonamentar la seva vida en el veritable amor perquè tots hi puguin 
tenir el seu lloc. Tots som fills de Déu i en estima a tots. L’Exhortació crida des de 
la reflexió i a donar una resposta en consciència a viure amb intensitat i sinceritat el 
veritable amor.

“Per aquest motiu, us oferim el llibret amb el capítol. 4 de l’exhortació per a que us 
animi a viure en l’amor de cada dia la vida conjugal familiar”.
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