
Nombrosos joves van assistir a l’Eucaristia commemorativa dels 800 anys de 
l’Orde de la Mercè, que va presidir el P. José Juan Galve.

En el moment de l’ofertori, uns joves van oferir el pa i el vi, unes cadenes, signe 
d’alliberament i la bandera de la Mercè.

Celebració dels 800 anys de l'Orde de la Mercè



Els joves es van unir a la commemoració fent la “ruta de Pere Nolasc”, que va 
anar des de Sant Ramon fins a la Catedral, passant per Montserrat.

Joves assistents i religioses mercedàries es van fer una foto-record a la Cripta de 
Santa Eulàlia.
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Celebració dels 800 anys de la Fundació de l’Orde 
de la Mercè (1218-2018)
El dia 10 d’agost de 2018 es va celebrar una missa solemne a la nostra catedral que 
presidí el provincial de l’Orde de la Mercè, P. José Juan Galve Ardid

L’Orde de la Mare de Deu de la Mercè celebrà els 800 anys de la seva fundació a la 
catedral de Barcelona. La fundació es va produir el dia 10 d’agost de 1218. Per aquest 
motiu, el passat 10 d’agost, a les 11 hores del matí, es va celebrar una solemne euca-
ristia en acció de gràcies per aquests obra nascuda a la nostra ciutat i avui present amb 
les seves obres als cinc continents.

Presidí l’eucaristia el Rvd. P. José Juan Galve, provincial de l’Orde de la Mercè a Ca-
talunya i Aragó, que va concelebrar amb vint preveres mercedaris de diversos països i 
amb una representació del Capítol de canonges de la nostra seu i del clergat adscrit a 
la catedral. Hi varen participar representants dels religiosos i religioses que s’inspiren 
en el carisma de la Mercè, un carisma de redempció i d’alliberament de tots els escla-
vatges que humilien els fills i filles de Déu, i molts seglars –dones i homes- activament 
vinculats a les obres mercedàries.

També era molt significativa la presència de joves de les províncies mercedàries 
d’Aragó, Castella i Itàlia, molts dels quals culminaven la ruta mercedària que 
feren durant cinc dies, anomenada “El Camí de Nolasc”, en el que varen recórrer 
uns cent quilòmetres des del santuari de Sant Ramon -a la localitat del mateix 
nom, situada prop de Cervera, on hi ha el noviciat dels Pares Mercedaris-, pas-
sant pel santuari de Montserrat i fins a la nostra catedral, on varen arribar el dia 
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9 d’agost. Els varen acompanyar un grup de joves religiosos mercedaris sobretot 
del nostre país i d’Itàlia.

Les lectures proclamades a la celebració de l’eucaristia del dia 10 d’agost a la nos-
tra catedral varen tenir un to molt mercedari. La primera fou el fragment del llibre 
de l’Èxode en el que Déu diu: “He vist l’aflicció del meu poble i l’he alliberat”. La 
resposta al salm responsorial deia: “El Senyor ha enviat la redempció al seu poble”. 
La segona lectura era el fragment de la carta de Sant Pau als Colossencs en el que 
els recomana que visquin “la misericòrdia entranyable” i els demana “que la pau de 
Crist habiti entre vosaltres”. I l’Evangeli foren les paraules de Jesús a la sinagoga 
de Natzaret: “L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit. M’ha 
enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat i als cecs 
el retorn de la llum, a posar en llibertat els oprimits, a proclamar l’any de gràcia 
del Senyor”.

Després de l’homilia del Pare Provincial, els religiosos i religioses mercedaris 
presents varen fer la renovació dels vots de pobresa, castedat i obediència i el 
vot mercedari.

En la pregària dels fidels es varen utilitzar el català, el castellà i l’italià i de mane-
ra especial es va pregar “per l’Orde de la Mercè, que avui celebra amb joia l’octau 
centenari de la seva fundació visqui amb agraïment i fidelitat la crida divina que l’ha 
convocat, sota el patrocini de Maria, per a l’exercici de la caritat redemptora”.

En el moment de les ofrenes, amb el pa i el vi de l’eucaristia, els joves varen oferir 
unes cadenes, “signe d’alliberament i del compromís de portar Déu als mes pobres 
entre els pobres, els captius”. També varen oferir la bandera que és la insígnia de l’Or-
de de la Mercè, “i juntament amb ella oferim les vivències, experiències i sofriments 
d’aquests dies” i un hàbit, en record de l’hàbit lliurat per la Verge Maria a Sant Pere 
Nolasc, demanant “que l’Orde de la Mercè continuï creixent en nombre i santedat”. 
I finalment oferiren un exemplar de les Normes i Constitucions “que són el mitjà i la 
guia per al mercedari que segueix Jesucrist dins de l’Orde i per fer present la redemp-
ció dins del món”.

La celebració es va cloure, com és tradició dels Pares Mercedaris, amb el cant de la 
Salve Regina en llatí.

El diumenge 12 d’agost de 2018, molts dels joves mercedaris presents a la celebració 
de l’eucaristia varen participar en la missa en diverses llengües que se celebra cada 
diumenge a les 9 hores a la basílica de la Sagrada Família.

El text de la profunda homilia del Rev. Pare José Juan Galve es publica a continuació 
d’aquesta crònica.
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Homilía en la Eucaristía de acción de gracias por el 800 aniversario 
de la Orden Mercedaria

Queridos hermanos sacerdotes y religiosos, queridas hermanas mercedarias, queridos 
jóvenes que habéis hecho la dura peregrinación del Camino de Nolasco, queridos 
amigos de la Merced, sed todos bienvenidos a una celebración tan importante para 
nosotros como es esta Eucaristía de Acción de Gracias por los 800 años de la Funda-
ción de la Orden de la Merced.

Tal día como hoy, hace 800 años, Pedro Nolasco y sus compañeros, con la protección 
del joven rey Jaime I, y el amparo del obispo de la Ciudad de Barcelona, D. Berenguer 
de Palou, daban inicio a nuestra querida Orden de la Merced. Durante estos 800 años 
la familia ha crecido. Tantos años después estamos aquí reunidos religiosos y religio-
sas venidos de todos los lugares del mundo.

Quiero hacer una mención especial a las hermanas Mercedarias Misioneras de Bar-
celona, que están celebrando su Capítulo General y han hecho un alto en su actividad 
para poder estar presentes y acompañarnos en esta Eucaristía tan especial. También 
quiero destacar a este grupo de 90 jóvenes de nuestras parroquias de las provincias 
europeas (Aragón, Castilla e Italia) que han recorrido durante 5 días más de 100 km 
en peregrinación haciendo el Camino de Nolasco.

El otro día cuando nos reunimos en el Santuario de San Ramón para celebrar la Ora-
ción de Inicio de la Peregrinación, decíamos que estábamos en “Tierra Sagrada”, ya 
que allí descansan los restos de San Ramón y por la fe de los innumerables fieles que 
han pasado y siguen pasando por allí elevando sus súplicas, sus peticiones y sacrifi-
cios al buen Dios.

Hermanos, aquí también estamos en Tierra Sagrada. Por aquí han pasado San Pedro 
Nolasco y todos los grandes Santos y redentores de nuestra historia con intercesiones, 
súplicas, sacrificio y sangre, sangre por Cristo y por los hermanos, por eso decimos 
también que estamos en Suelo Sagrado.

Queridos jóvenes, en el fondo la peregrinación no deja de ser un pequeño o gran cami-
no interior que debemos hacer en el que nos vamos descubriendo a nosotros mismos. 
Tras 40, 50 o 100 km se convierte en una peregrinación hacia nuestro interior, donde 
descubrimos nuestra relación con Dios, donde luchan nuestras fortalezas y nuestras de-
bilidades, donde aparece lo mejor de nosotros mismos y a veces también lo que no nos 
gustaría que apareciera. No deja de ser una lucha personal de superación y esfuerzo.

Cuantas veces cuando viene el cansancio y no puedes más, y lloras de desesperación 
e impotencia, y viene un compañero a darte ánimos; “¡Va tranquilo, que estamos lle-
gando, que tu puedes!” y se queda a tu lado y te ayuda con la mochila.
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Nuestra vida de fe es lo mismo. No siempre somos fuertes e invencibles, no siem-
pre podemos con el camino. A veces necesitamos recuperar fuerzas, que alguien 
nos ayude a cargar esa pesada mochila, que alguien nos ofrezca un poco de agua 
o frutos secos.

Pero sobre todo necesitamos la compañía del hermano, que te diga: “Venga, va, 
aguanta, no pasa nada, tú puedes”. Necesitamos esas palabras de aliento y de ánimo. 
Entonces te enjugas las lágrimas, agarras la mochila, te pones en pie, y continúas el 
camino. Es una experiencia de humildad, de cercanía con Dios.

La palabra de Dios hoy es mercedaria 100%. “He visto la opresión de mi pueblo”, 
le dice Yahvé a Moisés. “He visto la opresión y sufrimiento de mis paisanos”, le 
dice María de la Merced a San Pedro Nolasco. Y hemos de intervenir. Hemos de 
tomar conciencia de cuál es la situación de injusticia y cautividad que vive la so-
ciedad que nos rodea.

Qué mensaje tan mercedario: tomar conciencia de los problemas de los demás, inten-
tar solucionarlos. ¿Pero cómo hemos de hacerlo? En la lectura de la carta del apóstol 
San Pablo a los colosenses nos dice que hemos de hacerlo con “misericordia entraña-
ble, bondad, humildad, dulzura y comprensión”.

Si de esto hacemos una vestidura mercedaria, todo quedaría ceñido con un cinturón 
que sería el amor, la caridad. Es decir, nuestra forma de trabajar debe ser con humil-
dad, con dulzura, con dignidad, con comprensión, y sobre todo, con amor.

Nos dice Jesús en el evangelio de Lucas: “El espíritu del Señor está sobre mí” y 
sin él no podemos hacer nada… El otro día veíamos en las noticias como todos los 
políticos corrían a hacerse la foto con los inmigrantes que llegaban en el barco de 
Open Arms. ¿Dónde están ahora que empiezan a llover las críticas? Después de la 
foto todos han desaparecido.

Es el Espíritu de Dios el que fortalece las obras y hace que se mantengan. Muchos de 
los que me escucháis, que estáis trabajando y colaborando como voluntarios en las 
prisiones, pisos de acogida, pisos de inmigrantes, podéis aguantar 3, 4, 5 meses con 
vuestras labores en el campo social…pero una vez que pasa la novedad, si no es el 
Espíritu la que lo sustenta, este compromiso termina muriendo.

Tenemos ONG y Fundaciones que trabajan tanto o incluso mejor que nosotros. Es 
importantísima la obra social que realizamos, pero la Merced es mucho más. Me 
gustaría recordaros las palabras que nos dirigió el cardenal Amato el pasado 17 de 
enero en la Basílica de San Pedro de Roma con motivo de la inauguración del jubi-
leo Mercedario, donde nos decía que la Merced es un camino de santidad, de llegar 
a ser mejores personas.
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Podemos estar trabajando en la obra social 10, 20, 30, 50 religiosos de nuestras pro-
vincias, pero no olvidemos que tenemos cientos y miles de religiosos, la mayoría 
anónimos, que son santos.

Hemos de tener claro que a pesar del trabajo enorme social que está llevando a 
cabo la Merced, y muy necesario, la merced sigue siendo un camino de acerca-
miento a Dios. “Sed santo como vuestro padre celestial es santo” dice Jesús en el 
evangelio (Mt, 5’48).

Me gustaría terminar con unas palabras que el santo padre dirigió a la Orden la Mer-
ced con motivo del presente año jubilar. El Santo Padre, con la sencillez que le carac-
teriza, nos insistía en tres sencillos puntos:

Ser fieles a nuestras raíces. Confianza en María y dejarse amar por Dios. Tenemos que 
ser fieles a nuestras raíces a nuestro carisma y tener claro cuáles eran las preferencias 
y la opción de san Pedro Nolasco.

Confianza en María. Han sido varias las veces que hemos estado a punto de desapa-
recer, y sin embargo seguimos aquí porque María con su manto sigue protegiendo a 
sus hijos. No es una obra nuestra, es una obra de ella. La Merced es una obra de Dios.

Dejarse amar por Dios. A veces las cosas no salen como teníamos previsto. Debemos 
aceptarlas. Dejemos que “Dios sea Dios”, que no se cumpla nuestra voluntad sino la 
suya. Debemos aceptar con alegría y con gozo ese proyecto que Dios tiene para cada 
uno de nosotros.

Que estos 800 años de la Merced sean una doble celebración interior y exterior. In-
terior madurando como cristianos comprometidos con nuestra sociedad, y exterior 
participando y dando a conocer los diferentes actos que se han programado siempre 
para la mayor gloria de Dios.

Que así sea.

P. José Juan Galve Ardid
Provincial de la Merced de Aragón
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Prelat

Decrets
DECRET 12/18.- Barcelona, 9 de juliol de 2018

Havent estat acceptada la instància presentada per la Fundació Pia Autònoma OR-
GANISME BENÈFICO-ASSISTENCIAL (OBA) amb la petició d’aprovació de la 
modificació parcial dels seus estatuts canònics;

Havent emès informe favorable a la seva aprovació tant la Secció Jurídica de l’Oficina 
de Transparència, Suport Jurídic i Retiment de Comptes sobre entitats sotmeses a la 
Jurisdicció Episcopal, així com el M. I. Sr. Promotor de Justícia;

Atès, doncs, que els nous estatuts de la Fundació compleixen els requisits establerts 
en la disciplina vigent de l’Església d’acord amb el cànon 1303 &1 del Codi de Dret 
Canònic;

PEL PRESENT decret aprovem els nous estatuts de l’ORGANISME BENÈFICO-
ASSISTENCIAL (OBA).

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 13/18.- Barcelona, 9 de juliol de 2018

Havent estat acceptada la instància presentada pel president executiu de la Pia Funda-
ció Autònoma OBRA BENÈFICO-SOCIAL “NEN DÉU” amb la petició d’aprovació 
de la modificació parcial dels seus estatuts canònics, que inclou el canvi de nom, i que 
fou aprovada pel seu Patronat per unanimitat el 30 de maig de 2018;

Havent emès informe favorable a la seva aprovació tant la Secció Jurídica de l’Oficina 
de Transparència, Suport Jurídic i Retiment de Comptes sobre entitats sotmeses a la 
Jurisdicció Episcopal, així com el M. I. Sr. Promotor de Justícia;
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Atès, doncs, que els nous estatuts de la Fundació compleixen els requisits establerts en la 
disciplina vigent de l’Església d’acord amb el cànon 1303 &1 del Codi de Dret Canònic;

PEL PRESENT decret aprovem els nous estatuts de l’esmentada Fundació, que a par-
tir d’ara s’anomenarà FUNDACIÓ NEN DÉU.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 14/18.- Barcelona, 9 de juliol de 2018

Havent estat acceptada la instància presentada per l’Associació Privada de Fidels PIA 
UNIÓ DE LA SANTA FAZ amb la petició d’aprovació de la modificació de l’article 
2 dels seus estatuts vigents, referent al domicili social d’aquesta;

Havent emès informe favorable a la seva aprovació tant l’Oficina de Transparència, 
Suport Jurídic i Retiment de Comptes sobre entitats sotmeses a la Jurisdicció Episco-
pal, així com el M. I. Sr. Promotor de Justícia;

PEL PRESENT decret, d’acord amb el cànon 299, aprovem la modificació de l’article 
2 dels estatuts de la Pia Unió de la Santa Faz.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 15/18.- Barcelona, 11 de juliol de 2018

Havent estat acceptada la instància presentada pel president de la FUNDACIÓ PIA 
AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI amb la pe-
tició d’aprovació de la modificació parcial dels seus estatuts canònics;
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Havent emès informe favorable a la petició tant la Secció Jurídica de l’Oficina de 
Transparència, Suport Jurídic i Retiment de Comptes sobre entitats sotmeses a la Ju-
risdicció Episcopal, així com el M. I. Sr. Promotor de Justícia;

Atès, doncs, que els nous estatuts de la Fundació compleixen els requisits establerts 
en la disciplina vigent de l’Església d’acord amb el cànon 1303 &1 del Codi de Dret 
Canònic;

PEL PRESENT decret aprovem els nous estatuts de la FUNDACIÓ PERE TARRÉS.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 16/18 - Barcelona, 18 de juliol de 2018

PEL PRESENT document, d’acord amb el cànon 131 §1 del Codi de Dret Canònic, en 
el cas d’absència nostra, dels Srs. Bisbes Auxiliars i Vicaris Generals, i del Provicari 
General, concedim potestat ordinària delegada per a l’àmbit de tota l’arxidiòcesi als 
vicaris episcopals, encomanant-los les facultats delegades per dispensar dels impedi-
ments matrimonials (c. 1078 §1) i de la forma canònica (c. 1127 §2) en casos determi-
nats, així com també per concedir a preveres i diaques la facultat d’assistir matrimonis 
en cada cas. També els correspon resoldre les qüestions referents a les inscripcions de 
les partides sacramentals en els llibres parroquials de bateigs i matrimonis.

Cadascun d’ells podrà exercir les facultats concedides per aquest decret mentre vigei-
xi el respectiu nomenament de vicari episcopal.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera
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DECRET 17/18.- Barcelona, 23 de juliol de 2018

Atès que habitualment, en el calendari laboral oficial de Catalunya, el dia 25 de juliol, 
festa de Sant Jaume, és dia feiner, quan no coincideix amb diumenge;

Atenent la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església i preveient les 
dificultats que, per causa del treball, puguin tenir els fidels per celebrar-la;

PEL PRESENT decret disposem, d’ara endavant i mentre no canviïn les circumstàn-
cies que motiven aquesta decisió, el següent:

1. En les poblacions on s’hagi triat aquesta data com a festa local i, en conseqüència, 
sigui dia festiu, es manté la festa de Sant Jaume com a dia de precepte;

2. En les poblacions on no sigui dia festiu, queda dispensada l’obligació de participar 
en la celebració eucarística, així com també queden dispensades les altres obligacions 
derivades de les festes declarades de precepte.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

Cartes
Barcelona, 31 de juliol de 2018

Intencions de pregària en la commemoració del 1er aniversari dels atemptats 
terroristes de Barcelona i Cambrils del proper 17 d’agost de 2018, per incorpo-
rar a la pregària dels fidels a les misses del dia

Benvolguts germans en Crist,

Aquest agost farà un any dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Per això, enco-
mano a tots els diocesans que en les Eucaristies (*) que se celebrin el divendres 17 d’agost 
a l’arxidiòcesi es pregui per tots els afectats d’aquesta barbàrie succeïda l’estiu passat.

Vull fer realitat, un cop més, el que proclama el Concili Vaticà II en la Constitució 
sobre l’Església en el món actual: «El goig i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels 
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homes del nostre temps, sobretot dels pobres i de tots els afligits, són també el goig, 
l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels deixebles de Crist i no hi ha res de veritable-
ment humà que no tingui ressò en el seu cor.» (GS 1)

Per aquest motiu, a continuació es mostra el contingut íntegre amb les intencions de 
pregària que proposo a tots els diocesans i diocesanes:

«En acomplir-se el primer aniversari dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils 
preguem avui per tots els afectats. Pels difunts, pels ferits, pels familiars i amics, i pels 
membres dels cossos de seguretat, bombers i serveis sanitaris, que continuïn sempre 
desenvolupant la seva tasca amb voluntat de servei a la societat. Preguem al Senyor.

Preguem per tots aquells que, arreu del món, causen el terror amb atemptats i guerres. 
Preguem perquè converteixin els seus pensaments i accions en camins de Pau i diàleg. 
Preguem al Senyor.»

Amb el meu afecte i benedicció,

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

(*) A la pregària dels fidels de l’Eucaristia, a la pregària de vespres de la litúrgia de les 
hores i també en l’oració personal.

Homilies i al·locucions
Homilia en la cloenda del Congrés Internacional dels Pueri Cantores

Basílica de la Sagrada Família (Barcelona), 15 de juliol de 2018.

És un goig per a tots nosaltres poder celebrar l’Eucaristia en un lloc tan bonic, tan 
magnífic, com la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Quina obra tan bella ens 
va deixar el gran arquitecte Antoni Gaudí!

La música i l’art són fonamentals per al cristianisme, perquè no només acaricien i 
fan vibrar les cordes profundes de l’home, sinó també perquè, quan són destinades a 
la litúrgia, ajuden a expressar el cor de l’esdeveniment cristià, és a dir, l’encarnació.

Mirad, Gaudí supo unir la fe, el arte, la liturgia y la caridad. Quiso que quien contemplase 
esta maravillosa obra de arte pudiese hacer una experiencia interior de silencio, de admi-
ración por la obra de la creación, plasmada en las fachadas de la basílica, «la Biblia de los 
Pobres», como decía él, y experimentase también el amor de Dios, que se hace presente en 
la celebración litúrgica y en el encuentro con los hermanos, especialmente los más pobres.
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¿No notáis paz en el fondo de vuestro corazón, admirando estas bellas columnas, con-
templando la luz del sol que reflejan las vidrieras? ¿No sentís que se hacen realidad las 
palabras de san Pablo pronunciadas en la segunda lectura: «Bendito sea Dios, Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda 
clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes 
de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor»?

E a questo insieme di bellezza e leggiadria si aggiungono le voci di tutti voi, i Pueri 
Cantores del mondo. Sì, i vostri canti, vicini a quelli degli angeli, elevano il cuore e 
l’anima per dire a Dio che Egli è grande e meraviglioso, che siamo felici del suo im-
menso amore e che non smetteremo mai di cantare le sue meraviglie.

I salmi sono queste stupende poesie oranti messe in musica dagli uomini, con cui 
diciamo a Dio, come abbiamo fatto oggi nel salmo responsoriale: «Mostraci, Signore, 
la tua misericordia e donaci la tua salvezza».

Amici, Dio ci ama, Dio ama te e me. Non è bellissimo? È vero, possiamo avere 
mille problemi nella vita, possiamo sentirci piccoli e insignificanti e pensare che 
tutto ci vada storto, ma non possiamo, non dovremmo mai dubitare che Dio ci 
ama ed è misericordioso con noi. San Paolo ci dice che Dio ci ha scelto, ovvero 
ci ha amato.

Oggi, riprendendo le parole pronunciate da Papa Francesco il 31 dicembre 2015, 
«vi ringrazio per la vostra presenza qui, mi piace ascoltare i vostri canti e, come 
Sant’Agostino, vi dico che la vita cristiana consiste nel: ‘Cantare e camminare’. Sì, 
«la musica ha la capacità di unire le anime e unirci al Signore».

Chers amis, vous êtes appelés à être la lumière du monde, la question que nous 
tous posevous nous poser est de savoir comment l’être, comment le faire; regar-
dez, nous pouvous tous être lumière et espérance au milieu du monde, si nous 
sommes unis au Seigneur, si nous sommes dépourvus de nombreux ustensiles et 
breloques et si nous comptons sur le Seigneur et non sur nos forces. Il y a un beau 
chant de Taizé dans notre langue catalane qui dit: «El Senyor és la meva força. El 
Senyor el meu cant. Ell m’ha estat la salvació. En Ell confio i no tinc por, en Ell 
confio i no tinc por.»

Oui amis Pueri cantores du monde, chantez, louez le Seigneur, dites des merveilles 
de Dieu, de ce Dieu qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous et qui nous appelle à 
être ses témoins, ses ambassadeurs au milieu du monde. Ne laissez pas le malin voler 
votre joie, voler votre espoir, voler la joie d’être missionnaires.

Et n’oubliez pas que les beaux chants, avec de belles paroles et une vie sainte, guéris-
sent l’environnement, aident à vivre la fraternité et la paix.
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Et laissez-moi vous demander d’être des bâtisseurs de paix et d’union dans cette vi-
eille Europe et dans ce monde occidental avec des signes de fatigue. Cette Europe a 
besoin de gens comme vous, pleins d’illusion, de vie et désireux de vivre la commu-
nion au-dessus des différences.

Que el Senyor us beneeixi i us guardi sempre en la seva pau. Amén.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals
«Respecte pels teus germans» (1 de juliol de 2018)

Aquesta setmana començo amb una dada trista que afecta moltes famílies. La mortali-
tat per accidents de trànsit va augmentar prop d’un 8% durant l’any 2017; un total de 
248 persones van perdre la vida a Catalunya. Darrere de cada víctima hi ha una família 
trencada, uns pares o uns fills que pateixen, una amistat esquinçada i, en definitiva, 
molt dolor.

La majoria dels sinistres es produeixen durant les vacances, quan les carreteres s’om-
plen de vehicles. Ara que comença l’estiu, hauríem de ser més cívics que mai a l’hora 
d’agafar el cotxe, respectant les normes de trànsit i conduint amb prudència i amb 
solidaritat envers els altres conductors.

Aquesta és la finalitat de la Jornada de Responsabilitat en el Trànsit que promou l’Es-
glésia catòlica el primer diumenge de juliol, en la proximitat de la festa de Sant Cristò-
fol, patró dels automobilistes, que se celebra el proper dia 10. El lema escollit enguany 
s’inspira en la frase final de l’Evangeli de Sant Mateu que diu Jesús ressuscitat als 
deixebles a Galilea, abans de tornar al Pare: «Jo soc amb vosaltres dia rere dia fins a la 
fi del món» (Mt 28,20). Aquesta afirmació ens ha d’omplir de confiança i de pau. Ell 
és amb nosaltres cada dia. Ell també és amb nosaltres en els nostres viatges. Per això 
us convido a iniciar qualsevol dels vostres desplaçaments amb una pregària i a fer una 
acció de gràcies quan arribeu a la vostra destinació.

Enguany el departament de Pastoral de la Carretera, de la Comissió Episcopal de Mi-
gracions de la Conferència Episcopal Espanyola, fa 50 anys. Durant aquest temps, ens 
ha ajudat a prendre consciència de la responsabilitat que tenim quan conduïm, per tal 
que ho fem amb la màxima prudència i pensant en els altres.

La majoria d’accidents de circulació són causats per actes imprudents: manipulació 
del mòbil, velocitat excessiva, avançaments prohibits, incompliment dels senyals de 
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trànsit, manca de descans, consum d’alcohol, drogues, etc. No hi ha dubte que conduir 
malament, imprudentment o en males condicions físiques o psíquiques és una patent 
d’homicida o de suïcida.

És evident que quan conduïm no ho fem aïllats. Ho fem alhora amb altres conductors. 
Som, doncs, responsables de la nostra vida i també de la dels altres. Tant la nostra vida 
com la del proïsme pertanyen a Déu. Per això, conduir bé i amb respecte és un deure 
cívic i d’amor.

La vida i la salut són béns preciosos confiats per Déu. El Catecisme de l’Església 
Catòlica, quan parla del respecte a la vida corporal, afirma que «els qui en estat d’em-
briaguesa, o per gust immoderat de la velocitat, posen en perill la seguretat dels altres 
i la seva mateixa a les carreteres, al mar o a l’aire, es fan greument culpables».

És bo que invoquem la protecció de sant Cristòfol, però alhora cal que siguem con-
ductors (i vianants!) responsables i prudents. Fer camí amb Jesús ens porta a respec-
tar-nos i estimar-nos com a germans.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Una nova economia és possible» (8 de juliol de 2018)

Fa uns mesos un periodista va preguntar al cardenal Lluís F. Ladaria com se sentia 
ocupant la responsabilitat de prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, 
càrrec que havia ocupat el cardenal Ratzinger, i el jesuïta mallorquí va respondre que 
ell només era «un modest professor de la Universitat Gregoriana, mentre que el carde-
nal Ratzinger era l’autor d’un cos doctrinal i teològic mundialment reconegut». Doncs 
bé, aquest «modest professor» –que, per cert, va pronunciar una profunda lliçó de te-
ologia en l’acte del 50 aniversari de la Facultat de Teologia de Catalunya– ha tingut el 
coratge d’atrevir-se no només a denunciar les injustícies financeres, que van provocar 
l’última crisi econòmica, que tant mal ha causat i segueix causant a tanta gent; sinó 
també a oferir algunes mesures de regulació del sistema financer, que promoguin més 
benestar a tots els ciutadans i ciutadanes del món.

En efecte, el 17 de maig de 2018 el cardenal Lluís F. Ladaria i el cardenal Peter Turk-
son, prefecte del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, presen-
taven als mitjans de comunicació un document de l’Església titulat: «Oeconomicae 
et pecuniariae quaestiones. Consideracions per a un discerniment ètic sobre alguns 
aspectes de l’actual sistema economicofinancer». Aquest document és la proposta de 
l’Església per a una nova economia financera que redundi en benefici de tots i no 
només d’uns quants.
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Precisament, uns dies després, es publicava un informe del Banc d’Espanya, «La desi-
gualtat de la renda, el consum i la riquesa a Espanya», en què s’aborda com ha afectat 
la crisi econòmica la renda i la riquesa de les famílies. Aquest informe conclou que la 
desigualtat va créixer de manera significativa durant la crisi, de manera que el 10% 
dels espanyols més rics han passat d’acumular el 44% de la riquesa a acumular el 53%.

Aquest no és un fet exclusiu d’Espanya, sinó que el tema de la desigualtat té una 
dimensió mundial. El document pontifici identifica les causes que han conduït a 
aquesta situació i mostra alguns aspectes del sistema financer actual que segueixen 
accentuant la desigualtat. Afortunadament, no es queda en la denúncia, sinó que 
proposa algunes mesures de política fiscal i financera que facin possible la correcció 
d’aquest creixent desequilibri.

Per a l’Església és un deure clamar per una ètica dels intercanvis econòmics i finan-
cers, perquè s’hi juga el futur no només dels més pobres, sinó també de la classe 
mitjana. L’Església no pot mai oblidar-se d’ells, sobretot, tenint en compte que repre-
senten la gran majoria de la població mundial. El document reconeix que «el benestar 
econòmic global ha augmentat en la segona meitat del segle XX en mesures i rapidesa 
mai abans experimentades, però al mateix temps han augmentat les desigualtats entre 
els diferents països i dins d’ells. El nombre de persones que viuen en pobresa extrema 
segueix sent enorme».

Per tot això, l’Església s’atreveix a proposar «una ètica de certs aspectes de la in-
termediació financera, perquè aquesta, desvinculada dels fonaments antropològics i 
morals apropiats, no només ha produït injustícies i abusos evidents, sinó que s’ha 
demostrat també capaç de crear crisis sistèmiques a tot el món».

Benvolguts germans i germanes, prego a Déu que aquest document pontifici capti 
l’interès dels agents econòmics, polítics i socials que incideixen en la marxa del sis-
tema financer de l’economia mundial. Que la seva lectura atenta porti a un debat a 
nivell mundial que es concreti en la presa de decisions que assegurin una distribució 
digna i honrada de la riquesa, que eviti el sofriment de tantes persones i els possibles 
conflictes socials que aquesta situació pugui provocar.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«El secret de la felicitat» (15 de juliol de 2018)

Aquests dies d’estiu he recuperat un conte preciós sobre la felicitat que voldria com-
partir amb vosaltres. És la història d’una nena que va sortir a fer un passeig. En el camí 
es va trobar amb una papallona, presa entre els esbarzers, que agitava les delicades 
ales sense aconseguir alliberar-se’n.
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La nena va agafar amb cura la papallona i la va deixar anar. Ja lliure, la papallona 
es va convertir en una fada, que, agraïda, va dir a la nena: «Vull agrair-te la teva 
bona acció. Demana’m el desig que més vulguis; te’l concediré. Digues-me, què és 
el que més desitges?».

Obrint els ulls, sorpresa, la nena va dir: «Vull ser feliç. Digues-me quin és el camí de la 
felicitat». La fada li va xiuxiuejar a cau d’orella el secret de la felicitat, i va sortir volant.

Des d’aquest moment la nena va començar a ser una altra; sempre estava alegre. 
Ningú al poble era tan feliç com aquella nena. La gent va començar a interessar-se 
i encuriosida li preguntava contínuament per què era tan feliç. Però la nena evadia 
sempre la resposta, dient que era un secret, el secret de la fada.

Així va arribar a velleta i seguia sent la persona més feliç del poble, tot i que en la seva 
vida, no van faltar les dificultats i contratemps.

Temorosos que morís i s’emportés el secret a la tomba, la gent del poble li insistia, 
més que mai, que revelés la fórmula de la felicitat. Per fi, un dia, la velleta, somrient, 
va accedir a compartir el secret. El que li va explicar la fada era molt senzill, però 
havia estat el motiu de la seva felicitat al llarg de tota la seva vida.

La fada li havia dit a cau d’orella: «Encara que les persones semblin autosufici-
ents… No t’ho creguis! Tots et necessiten». La velleta va afegir que sempre havia 
viscut amb la seguretat que tots la necessitaven: «m’he donat a ells, i això m’ha 
fet feliç».

Aquest conte ens ensenya que per ser feliços no necessitem aconseguir grans coses ni 
costoses adquisicions. Aquest relat ens mostra com ens necessitem els uns als altres. 
Que important és fer el bé i ajudar-nos mútuament! És bo i necessari que reconeguem 
el do que Déu ens ha donat per compartir-lo amb els altres. El temps de vacances pot 
ser el moment oportú per demanar a Déu que ens ajudi a descobrir els dons que hem 
rebut. El papa Francesc ens diu: «Solament a partir del do de Déu, lliurement acollit i 
humilment rebut, podem cooperar amb els nostres esforços per deixar-nos transformar 
més i més» (Gaudete et Exsultate, 56).

Benvolguts germans, l’estima entre nosaltres, la fraternitat entre els membres d’un 
mateix poble, és signe i força de la comunitat cristiana. L’amor de Déu ens supera 
infinitament; no pot ser comprat per nosaltres amb les nostres obres i solament pot ser 
acollit com un regal de la iniciativa del seu amor.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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«Tomàs More i el bon humor» (22 de juliol de 2018)

En un dels llibres-entrevista fet al papa Francesc, concretament el que porta per títol 
Déu és jove (Ed. Columna), que recull les declaracions fetes al periodista i escriptor 
Thomas Leoncini, el Papa apunta dues de les qualitats que necessàriament hauríem de 
demanar a Déu. Aquestes són l’entusiasme i l’alegria.

«Per poder respirar –diu el papa Francesc- és fonamental el sentit de l’humor, que 
està connectat a la capacitat de gaudir i entusiasmar-se. Tenir sentit de l’humor ajuda 
també a estar de bon humor i, quan estem de bon humor, és més fàcil conviure amb 
els altres i amb nosaltres mateixos». Tot un programa de vida que podria transformar 
la nostra existència i la dels qui ens envolten.

El Sant Pare, citant un pensament de l’escriptor anglès G. K. Chesterton, ens recorda: 
«La vida és una cosa massa seriosa per prendre-se-la seriosament». En aquest context, 
el Papa fa aquesta confessió a l’entrevistador i a cada un de nosaltres: «Cada dia, des 
de fa quasi quaranta anys, demano al Senyor aquesta gràcia i ho faig amb una oració 
que va escriure sant Tomàs More». Es diu la Pregària del bon humor:

Dona’m, Senyor, una bona digestió
i, no cal dir-ho, alguna cosa per digerir.
Dona’m la salut del cos
i el bon humor que ens cal per mantenir-la.
Dona’m una ànima sana, Senyor,
que tingui sempre davant dels ulls allò que és pur i bo,
perquè no s’escandalitzi davant del pecat,
sinó que trobi la manera de remeiar-lo.
Dona’m una ànima, Senyor, que no conegui l’avorriment,
ni el remugueig ni el ploricó ni la queixa,
i no em deixis prendre gaire seriosament
aquesta cosa que es fica per tot arreu
que anomenem el Jo.
Dona’m, Senyor, el sentit de l’humor:
Fes-me capaç de riure d’un acudit,
perquè sàpiga treure una mica d’alegria de la vida
i la pugui compartir amb els qui m’envolten. Amén.

Sant Tomàs More és el patró dels polítics. Ell, com a canceller del rei Enric VIII, va 
viure la glòria i també el pes de la responsabilitat d’exercir un alt càrrec públic. És un 
màrtir de la fe i un testimoni de fidelitat a la pròpia consciència, perquè per desaprovar 
el nou matrimoni del seu rei fou condemnat a mort, acusat d’alta traïció. Aquest sant, 
malgrat les dificultats i pressions que va patir al llarg de la vida, va fer tot el possible 
per no perdre mai el bon humor. És un testimoniatge preciós, que ens recorda com el 
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bon humor és un do que hem de demanar a Déu, però que també necessita la nostra 
col·laboració i esforç.

Era tal la seva voluntat de no perdre mai el bon humor que, fins i tot en el moment dra-
màtic de pujar al cadafal, va demanar que l’ajudessin a pujar-hi i va afegir: «Baixar-ne 
ja ho faré jo sol». I no només això, sinó que davant del botxí, mentre s’apartava la 
barba del coll perquè no la hi fessin malbé amb la decapitació, va dir: «La meva barba 
no ha ofès el rei i, per tant, no cal tallar-la».

Benvolguts germans i germanes, ¿per què no viure a l’estil de sant Tomàs More? ¿Us 
animeu a seguir el papa Francesc dient cada dia aquesta preciosa Pregària del bon 
humor? Bon diumenge i bona setmana a tots.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Conèixer-nos és estimar-nos» (29 de juliol de 2018)

Molts de vosaltres, en la consulta prèvia a la redacció del nou Pla pastoral de la diò-
cesi, assenyalàveu la necessitat de fomentar la relació i la comunió entre les persones, 
comunitats i grups en el si de l’Església. Fèieu una crida a superar o relativitzar les 
diferències, d’idees i de maneres de fer, en la pastoral. Consideràveu que un dels rep-
tes dels propers anys era afavorir un clima de consens i comunió que fes possible una 
evangelització més eficaç. És cert, és molt més el que ens uneix que el que ens separa. 
És Crist qui ens agermana.

De vegades, ens hem centrat més aviat en la comunicació ad extra, cap enfora, amb el 
món que ens envolta. Això és molt important i no ho podem deixar de banda. Ara bé, en 
aquests propers anys us convido a treballar la comunicació ad intra, cap endins, en el si 
de l’Església diocesana de Barcelona. Cal, doncs, que ens enriquim amb el coneixement 
mutu. Fem possible aquesta trobada entre les diverses realitats eclesials de la nostra 
estimada arxidiòcesi, així coneixerem millor el que fan els altres. Aquesta trobada farà 
possible la relació i, amb la relació, ens posarem nom i, a poc a poc, naixerà l’amistat. 
L’amistat ens enriquirà interiorment i farà possible la col·laboració i, amb la col·labo-
ració entre nosaltres, l’Esperit Sant farà possible la comunió. Aquesta comunió farà que 
siguem atractius als ulls d’un món sovint marcat per la divisió i per la fractura.

Somio una Església diocesana en què l’empatia, la comprensió i la confiança mútua 
guiïn les relacions entre nosaltres, més enllà del grup, moviment, comunitat o parròquia 
a què pertanyem. Aquesta comunió és possible. La comunió la vol fer realitat l’Esperit 
Sant. Demanem-li i facilitem-li aquesta tasca, afavorint la cultura de la trobada i el co-
neixement mutu. No tinguem por a qui és diferent de nosaltres. La trobada i la comunió 
entre diverses realitats eclesials són sempre una font d’enriquiment i de creixement.
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Per assolir aquesta fita, els bisbes, preveres i diaques tenim un rol particular, ja que 
hem rebut del Senyor la missió d’edificar la comunió. Si us plau, fem tots l’esforç 
de no catalogar les persones. Sé que no és fàcil, però amb l’ajuda de Déu tot és pos-
sible. No hem de permetre que les etiquetes i els prejudicis ens privin de conèixer 
l’altre. Tampoc hem de recórrer a la frase típica: «És bona persona, però m’han dit 
que és de tal grup…»

El nou Pla pastoral porta per títol «Sortim». Doncs avui us convido i em convido a 
sortir cap als germans i les germanes de les altres realitats eclesials. Fem l’esforç de 
sortir de nosaltres mateixos, de la nostra comoditat, de les nostres pors, per descobrir 
en l’altre la presència de Déu que em parla. Tant de bo la comunitat cristiana pugui ser 
testimoni d’una bona comunió en la diferència.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Donar el millor d’un mateix» (5 d’agost de 2018)

Iniciem el mes d’agost, el temps de vacances per excel·lència. Ara bé, no ho és per a 
tothom. Hi ha un sector de la nostra població que aquests dies reinicia la seva activitat. 
No em refereixo als qui tornen de vacances, sinó als esportistes que inicien la pre-
temporada amb els seus respectius equips. Molts aficionats han viscut atents als nous 
fitxatges. L’esport ens envolta i mou els ànims d’una part significativa de la societat i 
l’Església n’és molt conscient.

Per tot això, avui he volgut dedicar aquesta reflexió dominical a l’esport. El títol 
d’aquesta glossa el prenc del nom del document pontifici que el passat mes de juny 
va presentar el Dicasteri per als laics, la família i la vida. És la primera vegada que la 
Santa Seu publica un document exclusivament dedicat a oferir una perspectiva cristi-
ana de l’esport i de la persona humana.

El prefecte de l’esmentat dicasteri, el cardenal Kevin Farrell, ha participat en la pre-
sentació pública del nou document, que pretén ajudar el lector a «entendre la relació 
entre donar el millor d’un mateix a l’esport i viure la fe cristiana en tots els aspectes 
de la nostra vida».

El papa Francesc hi acompanya una carta, a manera de pròleg, que ens diu: «Cal apro-
fundir en l’estreta relació que existeix entre l’esport i la vida, per tal que es puguin 
il·luminar recíprocament, perquè l’afany de superació en una disciplina atlètica ser-
veixi també d’inspiració per millorar sempre com a persona en tots els aspectes de la 
vida. […] L’esport és una riquíssima font de valors i virtuts que ens ajuden a millorar 
com a persones. […] La pràctica esportiva ens ajuda a donar el millor de nosaltres 
mateixos, a descobrir sense por els propis límits i a lluitar per millorar cada dia». Per 
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tant, ben orientat, l’esport és una eina molt important per al nostre creixement físic, 
humà i espiritual.

L’esport s’assenta en el valor de l’esforç i del sacrifici, en la idea de superar els propis 
límits treballant amb intensitat, sense trampes, perseguint la victòria -tot i que no a 
qualsevol preu i respectant les normes- i, alhora, aprenent a gestionar la derrota sense 
deixar-se abatre. Tant de bo algun dia puguem dir amb sant Pau: «He lliurat un bon 
combat, he acabat la cursa, he conservat la fe.» (2Tm 4,7)

¿Com ha de viure un cristià la pràctica de l’esport? El Papa mira de respondre a aques-
ta pregunta dient-nos que: «Per a l’esportista cristià, la santedat és viure l’esport com 
un mitjà de trobada, de formació de la personalitat, de testimoni i d’anunci de l’alegria 
de ser cristians amb els que l’envolten».

Deixeu-me acabar amb unes paraules del Papa que lliguen l’esport i la vida. Desitjo 
que us agradin tant com a mi i que pugueu meditar-les i utilitzar-les en la pregària:

«Poseu-vos en joc tant en la vida com en l’esport. Poseu-vos en joc en la recerca del 
bé, en l’Església i en la societat, sense por, amb valentia i entusiasme. Poseu-vos en 
joc amb els altres i amb Déu; no us acontenteu amb un empat mediocre, doneu el mi-
llor de vosaltres, dediqueu-vos al que veritablement val la pena i dura per sempre. No 
us acontenteu amb aquestes vides tèbies, vides mediocrement empatades. No, no… 
Aneu endavant i cerqueu sempre la victòria.»

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«La Mare de Déu d’Agost» (12 d’agost de 2018)

Enmig de l’estiu, el 15 d’agost, s’escau la solemnitat de l’Assumpció de Maria, una 
festa profundament arrelada a la tradició popular en què moltes poblacions de Catalu-
nya celebren la festa major.

Maria és el nom de la Mare del Fill de Déu. És un nom molt freqüent a casa nostra, 
com a expressió de la devoció mariana i de les moltes ermites que estan dedicades a 
la Mare de Déu amb diverses advocacions. Abans de morir, Jesús, penjat a la creu, ens 
va regalar a tots santa Maria com a Mare.

L’Assumpció de Maria al cel és un dogma que va proclamar el papa Pius XII l’any 
1950. Aquesta veritat de fe va ser recollida pel Concili Vaticà II, que expressa així la 
fe de l’Església: «La Verge Immaculada que havia estat preservada de qualsevol taca 
de pecat original, acabat el curs de la seva vida terrenal, va ser emportada en cos i 
ànima vers la glòria del cel i exaltada per Déu en qualitat de Reina de l’univers, perquè 
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tingués una més plena semblança amb el seu Fill, Senyor dels senyors i vencedor del 
pecat i de la mort.» (Lumen Gentium, 59)

La festa de l’Assumpció de Santa Maria proporciona als cristians una ocasió molt 
propícia per reflexionar sobre el futur de la nostra existència, en el més enllà, en el cel 
nou i la terra nova de què parla la revelació. Allà, després de la mort i purificat de tota 
culpa, l’home trobarà la seva glorificació definitiva en Déu.

Maria, amb el seu amor matern, té cura dels seus fills que encara peregrinen i es 
troben en perills i angoixes, fins que siguin conduïts a la pàtria benaurada. La Mare 
de Jesús, glorificada en cos i ànima al cel, és una imatge i un començament de 
l’Església que ha d’arribar a la plenitud en la glòria futura. Per això, Maria és un 
signe d’esperança ferma i de consol per al poble de Déu en marxa, fins que arribi 
el dia del Senyor.

El Catecisme de l’Església Catòlica exposa tot això bellament amb aquestes pa-
raules: «La Santíssima Verge Maria, acabat el curs de la seva vida terrenal, va ser 
enduta a la glòria del cel en cos i ànima. Allí ja participa en la glòria de la Resur-
recció del seu Fill, anticipant la resurrecció de tots els membres del seu cos.» (cf. 
CEC, 966).

Benvolguts germans, Déu ens espera i en Ell trobarem la bondat de la Mare, els nos-
tres familiars i amics, l’amor etern, la vida eterna i plena. Déu ens espera: aquesta 
és la nostra alegria i la gran esperança que neix justament d’aquesta festa. Maria, ja 
assumpta al cel, s’ha avançat a tots nosaltres, però no ens deixa orfes sinó que vetlla 
per tots i per cada un de nosaltres.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«L’Evangeli de la família» (19 d’agost de 2018)

Dimarts vinent s’iniciarà la IX Trobada Mundial de les Famílies, que s’organitza a 
Dublín, Irlanda, i que té com a lema «L’Evangeli de la família, joia per al món». Hi 
assistiran un bon nombre de famílies de la nostra arxidiòcesi.

Les Trobades Mundials de les Famílies es fan cada tres anys i congreguen famílies 
d’arreu del món per celebrar, pregar i reflexionar sobre la importància del matrimoni 
i de la família com a pedra angular de la nostra vida, de la societat i de l’Església. 
La Trobada Mundial de les Famílies és convocada pel Sant Pare i promoguda pel 
Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida de la Santa Seu. Aquestes trobades van ser 
instituïdes l’any 1992 pel papa sant Joan Pau II, que va proclamar: «En la família es 
forja el futur de la humanitat».
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Diverses ciutats del món han acollit aquestes trobades internacionals de la família: 
Roma, Rio de Janeiro, Manila, València, Ciutat de Mèxic, Milà i Filadèlfia. El tema 
sempre l’escull el Papa. En aquesta ocasió, amb l’elecció de «L’Evangeli de la famí-
lia, joia per al món», ens convida a reflexionar sobre un tema que va ser central per 
al procés sinodal que va conduir a la seva exhortació apostòlica postsinodal Amoris 
Laetitia –la joia de l’amor-, sobre l’amor en la família.

Si bé no tenim una definició exacta del terme «l’Evangeli de la Família», sí que, a 
la llum dels documents preparatoris del Sínode de Bisbes de 2014, podem parlar al-
menys de tres sentits en què es pot entendre aquesta expressió relativament nova en 
la tradició de l’Església:

· La proposta cristiana per a la família forma part del pla de Déu i és també una 
bona notícia per al món. La família és un regal per a tothom. És una font d’alegria 
per als esposos, és un do per als fills, és un regal per als familiars i amics, i és també 
una garantia per a la societat.
· La família ofereix l’Evangeli als seus membres. Com a primera escola de fe i amor, 
és sovint en la família cristiana on per primera vegada coneixem Jesús i el seu amor.
· La família proclama l’Evangeli al món. Gràcies al seu testimoniatge de vida i a 
l’amor de Jesús, la família és un agent principal de l’evangelització en el món.

Per això, el papa Francesc es desplaçarà aquesta setmana a la capital d’Irlanda per tro-
bar-se amb famílies cristianes d’arreu del món: per confortar-les i animar-les a viure 
amb joia i esperança l’amor conjugal i familiar. Ens vol ajudar a descobrir com aquest 
amor és capaç d’oferir alegria profunda, sentit de vida i plenitud existencial. Les cri-
sis, que afecten tard o d’hora les famílies, són també una bona oportunitat per créixer 
en l’amor. Cal acompanyar i acompanyar-nos. Ajudem-los i ajudem-nos.

Benvolguts germans, preguem, si us plau, pels fruits d’aquesta Trobada Mundial de 
les Famílies.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Tenir cura de la casa comuna» (26 d’agost de 2018)

El papa Francesc va instituir fa tres anys la Jornada Mundial de Pregària per la Cura 
de la Creació. Es va sumar així a una iniciativa que ja celebrava l’Església ortodoxa. 
Des d’aleshores, cada u de setembre ens unim en la pregària per una qüestió cabdal 
per a la humanitat com és la sostenibilitat del planeta.

És ben cert que el nivell de vida d’avui fa que el medi ambient se’n ressenti molt 
més que abans per l’ús i, no cal dir-ho, pel mal ús que se’n fa. No hi ha dubte que el 
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deteriorament de la natura és també conseqüència del consumisme i del caràcter de-
sordenat del nostre desenvolupament i progrés.

El Sant Pare assenyala que la història del món «revela un escenari moralment deca-
dent en què la nostra actitud i comportament envers la creació enfosqueix la nostra 
vocació com a cooperadors de Déu […] Ja no ens relacionem amb la natura per 
sostenir-la, sinó que la dominem per sostenir les nostres invencions» (Missatge del 
papa Francesc per a la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, 1 de 
setembre de 2017).

L’objectiu d’aquesta Jornada Mundial és ajudar-nos a canviar la percepció que tenim 
del món per així modificar la manera com ens hi relacionem. També vol servir per 
expressar l’agraïment a Déu pel gran do de la creació i el compromís en la seva cura i 
preservació per al bé de les generacions futures.

A la carta encíclica del papa Francesc Laudato si’, sobre «la cura de la casa comuna», 
el Sant Pare ens recorda que per als cristians «res d’aquest món ens resulta indife-
rent», i que ens sentim «cridats a ser els instruments del Pare Déu perquè el nostre 
planeta sigui allò que ell va somiar en crear-lo i respongui al seu projecte de pau, 
bellesa i plenitud» (LS, 53). En aquest sentit, el Papa ens fa «una invitació urgent a un 
nou diàleg sobre la manera com estem construint el futur del planeta […] Necessitem 
els talents i la implicació de tothom per reparar el dany causat per l’abús humà a la 
creació de Déu» (LS, 14).

El Sant Pare també expressa un missatge esperançador dient que «l’ésser humà encara 
és capaç d’intervenir positivament» perquè «com que ha estat creat per estimar, enmig 
dels seus límits broten inevitablement gestos de generositat, solidaritat i cura» (LS, 
58). Afegeix que l’Església no pretén definir les qüestions científiques ni substituir la 
política, però convida a un debat honest i transparent, perquè les necessitats particu-
lars o les ideologies no afectin el bé comú (cf. LS, 188).

Germans i germanes, el proper u de setembre som convidats a invocar l’ajuda del 
Senyor per a la protecció del medi ambient i per demanar la seva misericòrdia pels 
pecats comesos contra el món en què vivim. Tant de bo que aquesta pregària com-
porti una conversió de vida. Estimem de paraula i amb obres la casa comuna i tin-
guem-ne cura cada dia.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Notes de premsa
Acollint a qui cerca refugi: Resposta a la crisi humanitària de la 
Mediterrània

Barcelona, 6 de juliol de 2018.- Davant de la situació d’emergència que vivim al Me-
diterrani, Càritas Diocesana de Barcelona i l’Arquebisbat de Barcelona volen posar 
de manifest el patiment de les persones que arriben a casa nostra. Ens congratulem 
per l’arribada a Barcelona d’una seixantena de persones durant aquesta setmana que 
es trobaven en alta mar, i esperem que accions com aquesta puguin ser un exemple 
per la resta de ciutats que vulguin acollir. Segons la Organització Internacional de 
les Migracions, en aquest primer semestre de l’any s’ha registrat l’entrada pel Me-
diterrani de 42.845 persones, en contrast amb les 85.751 en el mateix període del 
2017, per tant, han disminuït les entrades per mar.

Les migracions són un fenomen global, però tenen una dimensió local. Afirmem que les 
persones no marxen dels seus països de manera voluntària, sinó que són expulsats dels 
països d’origen perquè els hi és impossible viure amb dignitat. Els acords inacceptables 
que la Unió Europea (UE) ha portat a terme amb països com Turquia i Líbia per exter-
nalitzar fronteres només fan que agreujar el drama humà d’aquestes persones. A més, no 
s’han promogut vies segures i legals, cosa que ha provocat que les persones arrisquin la 
seva vida al mar i posar-se en mans de xarxes de tràfic de persones. En aquest aspecte, 
l’acció de les entitats socials és essencial per protegir les vides de persones que fugen de 
la guerra i de la pobresa. Aquestes persones necessiten vies legals i ports segurs, i rebre 
una acollida i una atenció adequada i digna.

En aquest context i per petició expressa del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Càri-
tas Diocesana de Barcelona va posar en marxa el setembre de 2015 el Servei d’ajuda 
a les persones refugiades, un programa complementari al Pla Estatal de Refugi que 
actualment està atenent a 104 procedents de països que poden optar a asil o refugi. 
Aquestes persones s’agrupen en 17 famílies i són acollides en pisos de Càritas Dio-
cesana de Barcelona, de parròquies, ordres religiosos o de particulars.

Càritas cobreix aquells buits legals que hi ha en el sistema d’acollida de refugiats a mitjà 
i llarg termini. Les persones recorren als nostres serveis quan finalitzen el Pla Estatal de 
d’Acollida a Refugiats, que garanteix una atenció d’un any i mig (dos anys en els casos 
més vulnerables), però fins i tot hi ha persones que mentre estan dins del Pla Estatal, 
recorren a Càritas ja que no troben feina ni un habitatge. També atenem aquelles perso-
nes que durant el període que estan en el Pla no se’ls reconeix la condició de refugiat, i 
per tant, queden en una situació administrativa irregular. Constatem que aquest sistema 
d’acollida és deficitari en recursos i no ofereix una resposta adequada a les persones. El 
termini és insuficient per considerar que la persona podrà iniciar una nova vida sense cap 
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ajuda social. Les famílies refugiades necessiten més temps per conèixer la llengua, trobar 
una feina estable i comptar amb un habitatge digne.

Les famílies acollides per CDB compten en tot moment amb un acompanyament so-
cial per part de l’equip de professionals i voluntaris de Càritas, sense terminis i amb 
la finalitat que puguin conèixer la llengua per mitjà de cursos, realitzar orientacions 
laborals o comptar amb suport jurídic. També se’ls ajuda amb aliments, roba, suport 
en el pagament d’habitatge o en la recerca de feina.

Des de Càritas Diocesana de Barcelona i l’Arquebisbat de Barcelona ens fem nostres 
les paraules del Papa Francesc, que ha volgut fer valer l’arribada de migrants i refugi-
ats com a oportunitat per construir una societat més justa, una democràcia més plena i 
un món més fratern. Acollir, protegir, promoure i integrar són els quatre verbs que han 
de guiar la nostra feina en favor de migrants i refugiats. En aquest context, demanem 
als països de la Unió Europea (UE) en general i al Govern Espanyol en concret el 
compliment dels següents compromisos;

-Garantir la protecció de la vida, tal com estableix el dret internacional del mar que 
imposa deures jurídics a tots els estats membres
-Garantir el dret a l’asil, que implica unes condicions dignes d’acollida, l’accés als 
serveis bàsics i el suport de professionals qualificats en l’atenció a migrants i refugiats
-Destinar més recursos al Sistema d’Acollida d’Emergència i comptar amb un Pla 
Estatal de Refugi que treballi amb processos vitals i no amb terminis rígids de 18 
o 24 mesos
-Ampliar les vies legals i segures a Europa per mitjà de visats humanitaris, corredors 
humanitaris, el reagrupament familiar o els programes de patrocini comunitari
-Garantir que les institucions de la UE i els Estats membres no penalitzin a les ONG 
que donen suport als migrants, tant en el mar com en terra ferma

L’arquebisbe de Barcelona prega pels estudiants assassinats a Nicaragua

Barcelona, 17 de juliol de 2018.- El cardenal Joan Josep Omella prega pels dos estu-
diants assassinats a l’interior de l’església de la Divina Misericòrdia a Nicaragua, que 
ahir van rebre sepultura.

L’arquebisbe de Barcelona resa pels dos joves difunts i per totes les víctimes mortals 
d’aquest conflicte, i se sent consternat per la situació que es viu al país centreamericà: 
«Reso pel poble nicaragüenc i em sumo a la crida pel diàleg i per la concòrdia, que 
han fet els seus bisbes.»

El cardenal Omella subscriu el missatge pastoral emès aquest diumenge per la Confe-
rència Episcopal de Nicaragua en què es demana que s’aturi la repressió i la violència 
que exerceixen forces paramilitars contra la població civil.
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«Són condemnables jurídicament i moral els atacs perpetrats per les forces de seguretat 
de l’Estat, per grups paramilitars pro-governamentals i torbes atiades per agredir i sem-
brar terror al poble que es manifesta cívicament. Igualment és condemnable tot acte de 
profanació sacrílega contra l’Església, ja sigui als seus consagrats o als seus temples.» 
(Fragment del missatge pastoral de la Conferència Episcopal de Nicaragua, del 15 de 
juliol de 2018)

L’arquebisbe de Barcelona prega per les víctimes de l’incendi de Grècia

Barcelona, 25 de juliol de 2018.- El cardenal Joan Josep Omella prega pels 74 morts 
i els prop de 200 ferits que ha causat l’incendi forestal sufocat ahir a Grècia. 

Davant la notícia d’aquesta tragèdia, que ha sembrat de mort i dolor la regió grega de 
l’Àtica, propera a la capital de la República Hel·lènica, l’arquebisbe de Barcelona vol 
expressar el seu condol per les 74 víctimes que han perdut la vida i ofereix sufragis pel 
seu repòs etern. Davant d’aquest terrible succés, vol fer arribar el seu suport i escalf 
als nombrosos ferits, a les seves famílies i a tota la societat grega.

L’Església Arxidiocesana de Barcelona recorda les víctimes dels 
atemptats de Barcelona i Cambrils

Barcelona, 16 d’agost de 2018.- El cardenal Joan Josep Omella i els seus bisbes auxili-
ars, Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell, participaran a l’acte de demà divendres a 
dos quarts d’onze del matí convocat a Plaça Catalunya per l’Ajuntament de Barcelona.

El dia que es celebrarà el primer aniversari dels atemptats terroristes de Barcelona i 
Cambrils, el cardenal Joan Josep Omella ha encomanat a tots els diocesans que a les 
Eucaristies diàries que es celebrin aquest divendres 17 d’agost a l’arxidiòcesi es pre-
gui per tots els afectats de la barbàrie succeïda l’estiu passat.

A continuació, es mostra el contingut íntegre amb les intencions de pregària que l’ar-
quebisbe de Barcelona ha demanat, a totes les parròquies de l’arxidiòcesi, que s’intro-
dueixi a la pregària dels fidels de l’Eucaristia, a la pregària de vespres de la litúrgia de 
les hores, i també en l’oració personal durant el dia de demà:

«En acomplir-se el primer aniversari dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils 
preguem avui per tots els afectats. Pels difunts, pels ferits, pels familiars i amics, i pels 
membres dels cossos de seguretat, bombers i serveis sanitaris, que continuïn sempre 
desenvolupant la seva tasca amb voluntat de servei a la societat. Preguem al Senyor.

Preguem per tots aquells que, arreu del món, causen el terror amb atemptats i guer-
res. Preguem perquè converteixin els seus pensaments i accions en camins de Pau i 
diàleg. Preguem al Senyor.»
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Vicariat General

Festa sexennal de Morella
Homilia a l’església basílica de Santa Maria de Morella (Castelló)
Dissabte 25 d’agost de 2018

Benvolgut Sr. Arxipreste de Morella i bon amic Mn. Josep Àngel Pitarch, 
germans preveres i diaques concelebrants,
Sr. Alcalde i autoritats de la ciutat de Morella,
Subsecretari d’Estat de Cultura,
Sr. President i membres del Gremi del Comerç i Turisme de Morella.
Germans i germanes tots en el Senyor.

Us agraeixo ben de cor la invitació que m’heu fet, com a bisbe auxiliar de Bar-
celona, per tal que avui presideixi aquesta Solemne Missa amb motiu del 54è Se-
xenni de les festes extraordinàries que celebreu cada sis anys en honor a la Verge 
de Vallivana. Aquesta ocasió em permet ser avui amb vosaltres i amb vosaltres 
podré veure in situ els elements processionals característics del Sexenni, i els 
magnífics tapissos de paper arrissat confeccionats exclusivament cada sis anys 
per a aquestes festes.

La meva enhorabona a tots i a totes per la celebració d’aquests actes tan transcendents 
per a Morella, i el meu encoratjament a tots, però avui especialment a tots els mem-
bres que formeu el Gremi del Comerç i Turisme i que amb tanta il·lusió organitzeu 
aquest setè dia del Novenari.

Amb vosaltres dono gràcies al Senyor i a la Mare de Déu perquè cada morellà poseu 
tot el vostre cor i tot el que podeu per fer realitat el millor Sexenni: preparació de 
l’ornamentació dels carrers, dels diferents actes de festes, les danses tradicionals, les 
processons, l’Eucaristia del novenari i el retaule.

Avui celebrem el setè dia del novenari. Avui, en concret, amb el quadre bíblic format 
per les xiquetes i el xiquet que representen el rei David i heroïnes bíbliques com la 
reina Esther, Judit, Joel, Betsabé, Sara, Maria Salomé, Abigaïl, Rut, Rebeca, Raquel 
i Sèfora, personatges tots ells de l’Antic Testament que van prefigurar la figura de 
Maria de Natzaret, la Mare de Déu.

Sota el seu mantell, en efecte, ens emparem i fem com aquells morellans del 1672 
que van cercar ajut en la Mare de Déu de Vallivana degut a una important pesta. I la 
Mare de Déu mai no desatén els seus fills. El fet és que els malalts van ser guarits i 
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el contagi de la pesta que omplia de dolor i de mort aquesta ciutat va remetre fins a 
desaparèixer del tot.

Els morellans i morellanes, ben agraïts, van instituir a perpetuïtat les festes sexennals 
en honor a la Mare de Déu amb un novenari de pregària i de festa.

Per iniciativa de tots els estaments de Morella així es va decretar solemnement:

“El Justícia, Jurats i Consell de Morella, tenen a bé donar gràcies a la Imperatris de 
totes les creatures i Sempre nostra la Verge de Vallivana ara i en tot temps en un nove-
nari de sis en sis anys pel benefici de la salut alcançada l’any passat”. 

És preciós contemplar avui Morella, un poble agraït amb la seva patrona. Maria de 
Vallivana ens presideix i ens mostra Jesús.

La reina Esther i la resta d’heroïnes bíbliques representatives del vostre gremi repre-
senten aquelles dones que van precedir la Verge en el servei al poble.

Els qui formeu part del Gremi del Comerç i Turisme sentiu també la crida a realitzar 
no només una feina, un treball, un mitjà de vida, sinó també un compromís d’atenció 
i d’acollida cordial a tots aquells que visiten Morella, fent del turisme un mitjà de 
bona convivència entre les persones i de promoció de la nostra bona cultura popular, 
història i tradicions, que ens uneixen fent de nosaltres un sol poble.

I amb joia ho celebrem i fem festa grossa! Amb alegria!

Parlar d’alegria pot semblar insultant o obscè al costat d’un mediterrani convertit en 
cementiri, en una Europa amb les portes barrades als refugiats, amb una escandalosa 
desigualtat entre uns pocs rics i una majoria de pobres.

Tanmateix, tots portem dins nostre un anhel de joia que no és fàcil ni lícit ofegar.

I, a més, rebem moltes invitacions a l’alegria. El Papa Francesc és reiteratiu en aquest 
punt en els seus documents i discursos: “L’alegria de l’Evangeli”, “L’alegria de 
l’amor”, “Alegreu-vos i celebreu-ho” Gaudete et exsultate!

S’ha dit fins i tot que l’alegria, essent central en el missatge de Jesús, és una as-
signatura pendent dels cristians. I tanmateix hauria de ser la nostra gran oferta a 
la humanitat.

Quan ara fa un any em van dir que triés un lema per a la meva nova missió episcopal 
no m’ho vaig pensar dues vegades, i vaig dir: Serviu el Senyor amb alegria! Servite 
Domino in laetitia! (salm 99,2).
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En qualsevol cas, totes les reserves a l’alegria esmentades ens han de servir per no 
deixar-nos enlluernar amb els molts succedanis d’alegria que se’ns ofereixen.

La veritable alegria arrela en la fraternitat i a fer fora tota pesta, tot mal, com va fer 
l’any 1672 la Mare de Déu aquí a Morella.

Aquesta alegria és do i és tasca, és festa i compromís. Fent cas a Maria, sempre atenta 
i perspicaç, com aquell dia a Canà de Galilea, no passem de llarg despistats, fem el 
que Jesús ens digui i visquem també, com ja feu des de l’any 2000, el sexenni solidari.

Ens crida sempre l’atenció la perspicàcia de la Mare de Jesús, que sempre s’adona on 
són les dificultats. 

A l’inici de la vida pública del seu fill, és ella qui l’empeny a actuar.

Sembla com si Jesús fos “reticent” i és ella la que pren la decisió. “Feu el que ell us 
digui.” Fixeu-vos en Jesús. Estiguem atents a la seva Paraula.

Maria ens mena vers Jesús. Ell és l’important. Ell és el centre de les nostres vides.

Aquesta perspicàcia de Maria em crida l’atenció precisament perquè nosaltres tenim 
una gran facilitat per no estar assabentats d’aquelles coses que ens poden comportar 
haver d’actuar de manera diferent de la que habitualment actuem.

Per exemple, procurem no saber dels veïns, no sigui que algun dia ens demanin un 
favor. Procurem no saber massa dels amics, no sigui que algun dia ens demanin ajuda.

Maria es va adonar del problema: “No tenim vi.” En canvi, els apòstols, amb el re-
bombori de la festa, no se n’havien adonat.

El “rebombori de la festa”, el soroll, impedeix que algú s’adoni que hi ha algú que ho 
està passant malament.

Davant de tant soroll, la nostra oïda es torna insensible davant del clam de qui està 
patint.

El fet que se’ns repeteixin mil vegades segons quines notícies de fam al món, guerres, 
atemptats, etc., ens va fent insensibles i impermeables davant cap patiment.

Per exemple, el primer aturat ens trencava el cor. Ara ens sembla que és una qüestió 
de mala sort, què hi farem. El primer drogoaddicte, el primer malalt de la sida, el pri-
mer afectat per un atemptat, ens trenca el cor. Però després ens protegim i marquem 
distància davant les necessitats dels altres. 
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Maria, en canvi, s’adona del patiment de la gent que està al seu costat. La joia de la 
festa no li impedeix sentir-ho, percebre-ho, adonar-se d’això.

Maria és com la imatge de l’Església, de la humanitat, és com si fos la nostra veu, que 
li diu a Déu que sí, que necessitem la seva salvació, que necessitem el seu vi nou que 
ens tregui de la mort en la qual vivim, la desesperança, que sense la seva gràcia estem 
perduts, sense el seu amor som nàufrags a la deriva.

Així doncs, tal com la Mare de Déu va escoltar les necessitats d’aquells nuvis a Canà, 
o d’aquells morellans del segle XVII, també els morellans d’avui hem d’escoltar el 
clam de tanta gent que pateix explotació i pobresa, treball precari o atur. En aquest 
sentit és magnífic que enguany la campanya solidària es destini a la reconstrucció de 
l’escola Primero de Mayo a Inhambane (Moçambic), dirigida per les Germanes de la 
Consolació. Ja se les va ajudar a la construcció d’aules i serveis durant el 53è Sexenni, 
però un huracà va destruir teulades i altres construccions que ara cal tornar a construir. 
Gràcies per endavant per tanta generositat i implicació solidària dels morellans! Que 
el Senyor us beneeixi sempre.

Que per intercessió de la Mare de Déu de Vallivana, el Senyor ens ompli de la seva 
veritable alegria, l’escampem a Morella i anem fent fora tota pesta, tot mal, tot dolor, 
perspicaços com Maria a Canà de Galilea, i atents als més necessitats, compromesos 
i solidaris.

Mare de Déu de Vallivana, “Imperatris de totes les creatures” i Senyora Nostra, pre-
gueu per nosaltres.

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe Auxiliar de Barcelona

Ofici solemne de Festa Major de Sant Fèlix, màrtir
Dijous 30 d’agost de 2018, 10 h.

Homilia a la basílica Santa Maria de Vilafranca del Penedès

Benvolgut rector, vicari episcopal, preveres i diaques concelebrants, seminaristes i 
escolans,

benvolguts administradors i administradores de la Festa Major d’enguany,
benvolguts amics i amigues de Vilafranca i comarca, germans i germanes tots en el 
Senyor:
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Amb molta emoció, ben a prop de la imatge del nostre “gloriós Sant Fèlix que de Vilafranca 
n’és patró”, recordo que com diu el poema de l’enyorat poeta vilafranquí Antoni Massanell

a Sant Fèlix,

“Com a bon vilafranquí,
les matinades l’encisen
Mes, com a bon feligrès
encara més l’oir missa
i, si pot ser, de matí
allà al recer de la Cripta.”1

Des d’una de les catacumbes de Roma (“A Roma on vós nasquéreu”) les relíquies de 
Sant Fèlix foren traslladades a la petita catacumba de la cripta d’aquesta basílica de 
Santa Maria.

Han passat segles!

I ara, Fèlix, des de la cripta, com el gra de blat que colgat a terra dona molt de fruit, 
vetlla per la nostra vila, a voltes potser distreta, i algun cop inconscientment passant 
de llarg davant el sepulcre del nostre sant patró.

Però ell no, que no passa mai de llarg de nosaltres, sinó que amb la seva imatge passa 
tres dies pels nostres carrers i places bo i beneint la nostra vila i comarca. Fèlix surt 
fora. No queda reclòs, ni tancat, sinó que és signe d’una Església “en sortida”, missi-
onera, com ens demana insistentment el Papa Francesc (Evangelii Gaudium 20-24).

I de festa en festa major, any rere any, entra a les llars dels administradors i admi-
nistradores de torn com un convilatà més, compartint “goigs i esperances, tristeses i 
angoixes” (Gaudium et spes 1), estimant fer festa grossa, ensenyant-nos el camí que 
va fer Jesús i que duu a la vida i ens fa cantar com al salmista: “joia i festa a desdir a 
la vostra presència Senyor, al costat vostre, delícies per sempre”. (Salm 15)

Al costat seu, aquí sota, a la cripta, les seves relíquies no estan soles, l’acompanyen 
com sabeu el monumental sepulcre de Jesús, meravellosa obra d’art obsequi del vene-
rable bisbe Dr. Torras i Bages, fill de les Cabanyes, il·lustríssim penedesenc.

I és que, com afirma el Dr. Manuel Trens, prevere vilafranquí, a la seva coneguda 
Novena, “la Passió de Crist i la del màrtir (Sant Fèlix) és la mateixa”2.

1 ANTONI MASSANELL I ESCLASSANS, “Sant Fèlix i Vilafranca”, dins 30 d’agost. Palma, 
gralla, dansa, crit. –versos de Festa Major–, Vilafranca, Vilatana, 1992, pàgina 11.
2 MANUEL TRENS i RIBAS, Novena de Sant Fèlix, patró de Vilafranca del Penedès, Vilafranca 
del Penedès, Impremta Esteva, 1959, pàgina 24.
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No és la passió masoquista, no, perquè el mal no té mai la darrera paraula sempre que 
la nostra mirada sigui la mirada esperançada que tenia Jesús de Natzaret. És la passió 
de l’amor fins a l’extrem, com Jesús donant la vida. Sant Fèlix i tots els màrtirs són 
“foc i embranzida” i ens conviden a tu i a mi a donar i lliurar la vida per amor, amb 
alegria, amb goig, amb joia plena.

L’alegria, essent central en el missatge de Jesús, potser és una assignatura pen-
dent dels cristians quan, en canvi –com li agradava remarcar a Mn. Frederic 
Ràfols en els seus sermons de Festa Major– hauria de ser la nostra gran oferta, la 
nostra gran proposta.

La Paraula de Déu que acabem de proclamar ens hi esperona:

• El llibre de la Saviesa (3,1-9) diu que Déu dona “una felicitat immensa”.
• Al Salm hem cantat: “Serviu el Senyor amb alegria” (Salm 99,2) que he volgut 

escollir com el meu lema episcopal.
• El vident de l’Apocalipsi, constatant el testimoniatge dels màrtirs exclama: 

“Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu.” (Ap 12,10-12a)
• I finalment, Jesús ens ha dit a l’Evangeli segons Sant Joan: “El vostre cor s’ale-

grarà, amb una alegria que ningú no us podrà prendre.” (Jn 16,20-22)

Parlar d’alegria pot semblar insultant o obscè al costat d’un Mediterrani con-
vertit en cementiri (on més que un “Mare Nostrum” sembla que sigui un “Mare 
mortum”), en una Europa amb les portes barrades als refugiats, que ens impulsa 
a cridar: “Un altre món és (o hauria de ser!) possible!”, i més des de l’alegria de 
l’Evangeli de Jesús.

La seva alegria no és pas tova ni ingènua, com si fos una mena “d’aigua destil·lada 
sentimental” –com recordo que una vegada va dir Mn. Jaume Medina.

La seva alegria no és pas enganyosa, superficial ni falsa.

La veritable alegria de Jesús, de Sant Fèlix i de tots els testimonis i màrtirs arrela en la 
fraternitat sense oblidar mai els nostres drames i sofriments, sinó integrant-los.

No podem oblidar que Jesús va prometre l’alegria quan estava a punt de ser 
lliurat a la mort, o que Sant Francesc d’Assís va compondre el seu bell càntic de 
les criatures enmig d’una dolorosa malaltia i fortes contradiccions. És el “Lloat 
sigueu, oh Senyor nostre” que tants de nosaltres hem cantat sovint a la casa de 
colònies de Penyafort.

Sant Fèlix, sí, ens convida a tu i a mi, a tots i a totes, a una alegria autèntica, la que 
brolla, neix i creix cercant l’alegria dels altres.
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Aquesta alegria esclata cada any 
“Quan, el vint-i-nou d’agost
a les dotze del migdia, 
la rambla és un crit de foc 
i les campanes repiquen, 
Sant Fèlix baixa del cel. 
Ni un sol any no se n’oblida. 
(...)
I sempre al moment precís: 
a les dotze del migdia, 
que no es vol perdre per res 
l’esperada cercavila, 
ni els primers passos dels balls, 
ni allò que tant el captiva: 
veure com, camí del cel, 
els enxanetes s’enfilen.”3 

Com deia Mn. Ignasi Mora a la Novena: “Amic i amiga de Vilafranca i comarca, 
tu que m’escoltes”, donem-nos permís per fer Festa Major, l’ànima de la qual és 
el nostre sant patró. Ell, Fèlix, feliç4, benaurat, joiós, alegre, és patrimoni i sant 
de tots i totes, ànima que ens anima –valgui la redundància– a donar testimoni 
valent de la nostra fe.

Com n’hem d’aprendre d’ell i dels primers cristians a viure en la nostra societat 
plural i a testimoniar-hi l’alegria de l’Evangeli essent bons convilatans, oberts a 
tots i a totes, amb respecte, treballant per la no confrontació i la bona harmonia 
de la convivència dins de la vila i arreu, valorant sobretot el que ens uneix com 
tan rebé sabia fer l’enyorat Mn. Jaume Berdoy, al cel sia. Així podrem contribuir 
a treballar tots junts pel bé de la vila, pel bé de la humanitat.

Avui, Sant Fèlix, des de la cripta vetlla per la nostra vila, sobretot pels qui estan 
passant alguna pena amarga o dificultats, pels malalts que segueixen aquesta 
eucaristia a través de Ràdio Vilafranca i Penedès TV.

“Com a bon feligrès (...) allà al recer de la cripta”, Fèlix ens anima i diu: 
“Au, vinga!”, “alegreu-vos-en i celebreu-ho!”, grallers, drac, diables, ball d’en 
Serrallonga, àliga, gegants, nans, capgrossos, cotonines, cercolets, panderos, 
panderetes, figuetaires, ball dels malcasats, pastorets, bastoners, ball pla, gita-

3 Op. Cit. nota 1
4 «La paraula “fèlix” (feliç o benaurat) passa a ser sinònim de “sant”, perquè expressa que la persona 
que és fidel a Déu i viu la seva Paraula aconsegueix, en el lliurament de si mateix, la veritable feli-
citat», Papa Francesc, Gaudete et exsultate 64. 
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nes, falcons, castellers, banda de música i moixiganga! Fem pinya! Celebrem 
l’Eucaristia!

Ara el Senyor ens convida a seure a taula amb Ell.

Ell, Pa de Vida, serà la nostra força perquè, com Sant Fèlix, puguem esdevenir testi-
monis de la felicitat immensa, de la joia de l’Evangeli.

Als que venen a implorar-vos,

Fèlix, deu vostre favor.5

Amén.

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe auxiliar de Barcelona

5 Goigs a llaor del Gloriós Sant Fèlix Màrtir.
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Secretaria General

Nomenaments no parroquials
11.07.18 – Sra. Anna Sansalvadó i Alsina, membre del patronat de la Fundació Pere 
Tarrés, per quatre anys.

Carta
Nota interna sobre les permanències durant el mes d’agost a l’Arquebisbat

Barcelona, 26 de juliol de 2018

Benvolguts,

Amb motiu de l’inici de vacances del personal de l’Arquebisbat, recordeu, si us plau, 
que de l’1 al 29 d’agost el Palau Episcopal romandrà tancat, amb només una pre-
sència el dimarts i el dijous de cada setmana, de 10.30 a 13.00 hores, al despatx 
d’Expedients Matrimonials.

Aquest any també hi haurà la presència d’un vicari episcopal a la seu de l’Arquebisbat 
el dimarts i el dijous, de 10.30 a 13.00 hores, de cada setmana assignada a cadascun:

· Setmana del dilluns 30 de juliol al diumenge 5 d’agost: Mn. Antoni Casas Miguel
· Setmana del dilluns 6 al diumenge 12 d’agost: Mn. Antoni Casas Miguel
· Setmana del dilluns 13 al diumenge 19 d’agost: Mn. Enric Termes Ferré
· Setmana del dilluns 20 al diumenge 26 d’agost: Mn. Andreu Oller Salud
· Setmana del dilluns 27 d’agost al diumenge 2 de setembre: Mn. Salvador Ba-

cardit Fígols

Fins al 29 d’agost, a efectes administratius de l’Arquebisbat, seran dies inhàbils. 
És per aquest motiu que, excepte en el cas esmentat del despatx d’Expedients Ma-
trimonials, obert els dimarts i els dijous, de 10.30 a 13.00 hores, les oficines de 
tots els departaments de l’Arquebisbat (Secretaria General, Tribunal Eclesiàstic, 
delegacions diocesanes i altres despatxos) romandran tancades tant als treballadors 
com al públic.

Per a qualsevol afer urgent fins al 29 d’agost, us preguem que truqueu al mòbil 626 
858 538, i us facilitaran el contacte del vicari episcopal de referència aquells dies 
perquè hi pugueu contactar.
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D’altra banda, fins al 29 d’agost no hi haurà servei de consergeria excepte, com ja us 
hem esmentat, els dimarts i els dijous, de 10.30 a 13.00 hores. La resta d’hores no hi ha 
cap servei de consergeria, sinó que es tracta d’un servei de vigilància, el personal del 
qual no està facultat per deixar accedir ningú a les dependències del Palau Episcopal.

A partir del dijous 30 d’agost les oficines de tots els departaments de l’Arquebisbat 
tornaran a l’horari habitual d’atenció al públic.

Ben cordialment i amb el desig d’un bon estiu,

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

In pace Christi
Mn. Antoni Martínez Trilla

Com deia l’esquela publicada a la premsa del dissabte 30 de juny de 2018, “Mn. Anto-
ni Martínez Trilla, prevere al servei de l’Arquebisbat de barcelona, ha mort en la pau 
de Crist a l’edat de 81 anys, el dia 29 de juny de 2018. El Sr. Cardenal Arquebisbe, el 
Sr. Cardenal Arquebisbe emèrit, els Srs. Bisbes Auxiliars, els preveres i els diaques ho 
fan saber als fidels de l’Esglesia perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor. Les 
exèquies tindran lloc demà diumenge 1 de juliol de 2018, a les 10 hores, a la capella 
de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (c. Joan Güell, 198-200, de Barcelona”. 
Havia treballat molts anys a la nostra diòcesi, però no hi estava incardinat, sinó que 
era prevere de la diòcesi germana de Solsona.

Nasqué a Cervera el 27 de maig de 1937. Estudià al Seminari de Solsona i fou ordenat 
prevere el 17 de juliol de 1960. A la seva diòcesi va exercir els següents càrrecs: vicari 
de Sidamunt (1960), vicari de Puig-reig (1962), regent de Montpol (1964), ecònom de 
Santa Fe d’Oluges (1966) regent de la parròquia de Santa Maria de Bellver de Guar-
diola de Font-rubí (1973), regent de Sant Valentí de les Cabanyes (1973). 

Al nostre arquebisbat fou vicari de Sant Medir de Barcelona, adscrit a les parròquies 
de la Mare de Déu dels Dolors, de Sant Ildefons i del Sant Crist, i professor de religió 
en diversos centres.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima la va presidir el cardenal Lluís Martínez 
Sistach, que va concelebrar amb Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona; amb Mn. 
Josep Serra, director de la Residència, i amb els preveres de la casa.

A l’homilia, el cardenal va dir, entre altres coses: “El nostre germà esmerçà els 81anys 
de la seva vida i els 57 anys de ministeri sacerdotal al servei de l’Església de Solsona 
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i de Barcelona. Va exercir diversos ministeris parroquials i també el de l’ensenyament 
de la religió a adolescents i joves, que moltíssims d’ells han rebut de la seva boca i del 
seu testimoniatge el primer anunci de la Bona Nova de l’Evangeli. En els temps que 
les famílies no realitzaven degudament la catequesi dels seus fills, aquest servei que 
va oferir Mn. Antoni durant molts anys era i és molt important.

“El Senyor ha provat a Mn. Antoni com a Job. Ha sofert molt i durant molt de temps. 
S’ha unit a Jesús en la seva creu amb una actitud cristiana, evangèlica, amb l’accep-
tació de la voluntat de Déu a imitació de Jesús Bon Pastor. Durant aquests anys ha 
realitzat un fecund pasturatge que tots li hem d’agrair, així com el seu testimoniatge.”

Al final de l’eucaristia, abans de donar el darrer comiat a les despulles de Mn. Mar-
tínez Trilla, el bisbe de Solsona va pronunciar unes paraules en les quals va afimar que 
el mossèn havia estat “un bon capellà”, que va formar part d’un grup de sacerdots de 
la diòcesi de Solsona, que veient que a Barcelona eren pocs els preveres varen decidir 
anar a ajudar en el ministeri. I així ho va fer Mn. Antoni fins que una greu malaltia li 
va impedir fer el seu servei. “Preguem pel seu etern descans i donem gràcies a Déu 
per la seva fidelitat sacerdotal”, va dir Mons. Xavier Novell.

Mn. Joaquim Vives, company de Residència del mossèn, li va dedicar aquesta poesia, 
que es cantà com a comiat, abans del “Rosa d’abril”.

Vares néixer a Cervera, a la guerra,
on ton pare en el front va morir,
amb la mare i l’escalf de ta terra
ver amor on ton cor va florir.

I és així com el Pare et demana
que tu siguis un bon capellà.
A Solsona vesteixes sotana
i el teu cor ben obert a la mà

Sant Medir i els Dolors, les Cabanyes,
el Sant Crist veuen i viuen ta fe,
i amb ton seny i bondat acompanyes
fins que un mal tan cruel posa el fre.

T’embolcalla una extrema feblesa,
ja no pots ni parlar, ni menjar
pro ben surt de tot tu una finesa…
Des del cel dona’ns sempre la mà.

Mn. Joaquim Vives
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P. Salvador Freixas Jané, SchP

Com deia l’esquela publicada a la premsa local de Barcelona el dilluns dia 1 de juliol 
de 2018, “P. Salvador Freixas Jané, SchP, escolapi al servei de l’Arquebisbat de Bar-
celona, ha mort en la pau de Crist a l’edat de 88 anys, el dia 30 de juny de 2018. El 
Sr. Cardenal Arquebisbe, el Sr. Cardenal Arquebisbe emèrit, els Srs. Bisbes Auxiliars, 
els preveres i els diaques ho fan saber als fidels de l’Església perquè l’encomanin a la 
misericòrdia del Senyor. Les exèquies tindran lloc avui dilluns, 2 de juliol de 2018, a 
les 11 hores, a l’Església Santa Anna (plaça Santa Anna, 1, de Mataró).”

El P. Freixas va néixer a Mataró el 20 de febrer de 1930 i va morir el 30 de juny de 
2018. Era religiós escolapi. Fou ordenat prevere el 18 de març de 1966.

Va exercir els càrrecs pastorals: rector de la parròquia de Sant Just Desvern (1985), 
rector de Santa Maria Magdalena de Pontons, de Sant Genís de Torroella (1988), 
rector de la Santa Creu de Cabrils (1991) i adscrit a la parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres (2005).

Les exèquies, celebrades el dia 2 de juliol a la capella de Santa Anna de Mataró, varen 
ser un exponent de l’estimació que les comunitats cristianes i els preveres, diaques, 
religiosos i religioses sentien pel pare Freixas. La missa exequial fou presidida pel 
P. Eduard Pini, provincial dels escolapis a Catalunya, que a l’homilia va fer esment 
dels serveis fets pel P. Freixas a l’Església i, en concret, a la nostra arxidiòcesi de 
Barcelona a les parròquies a les quals serví pastoralment. Varen concelebrar amb el 
Pare Provincial vint sacerdots, entre els quals hi havia Mons. Segimon Garcia, vicari 
episcopal de la zona pastoral de Mataró, i els rectors de les parròquies de la ciutat. 
Mn. Segimon Garcia va recordar la llarga amistat que el va unir al Pare Freixas, amb 
el qual va treballar en la pastoral de diverses parròquies del nostre Arquebisbat.

Descansi en la pau de Crist aquest religiós escolapi, un bon servidor de les comunitats 
cristianes que li foren confiades, a les quals va servir amb una gran entrega.

Mn. P. Francesc Malgosa Riera

El dijous 12 de juliol de 2018 la premsa local de Barcelona va publicar aquesta esque-
la, redactada en vida pel mateix mossèn Malgosa: “Mossèn Francesc d’Assís Malgosa 
i Riera s’adormí en el si de la mort biològica tot incorporant-se a la Resurrecció i a 
la Glòria de Jesucrist el passat dia 10 de juliol de 2018. Familiars, parents, amics i 
la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol us n’assabenten i us inviten a l’eucaristia 
d’acció de gràcies pel do de la vida, que celebrarem dissabte, dia 14, a les 11 hores, a 
la capella de la residència (carrer Joan Güell, 198-200 de Barcelona). Estimats, us he 
passat al davant, esperant el retrobament de tots plegats en la joia de la vida eterna. 
No hi ha vetlla ni enterrament perquè ha donat el seu a la Ciència.” També el bisbat 
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de Terrassa, al qual pertanyia el mossèn, va publicar una esquela a la premsa del dia 
anterior, 11 de juliol de 2018, en què comunicava la defunció del mossèn i anunciava 
la celebració de la missa exequial en sufragi de la seva ànima.

Mn. Malgosa nasqué a la ciutat de Terrassa el 16 d’agost de 1926. Va fer els estudis 
eclesiàstics al Seminari Conciliar de Barcelona i rebé l’ordenació presbiteral el 4 de 
març de 1951 a la basílica parroquial de Sant Josep Oriol de Barcelona.

El seu primer destí com a vicari fou a la parròquia de Sant Joan d’Horta el mateix any 
1951. L’any següent fou destinat, també com a vicari, a la parròquia de Santa Maria 
d’Olesa de Montserrat i després a la parròquia de Sant Josep de Mataró. L’any 1955 
fou destinat com a vicari a la parròquia de Sant Miquel del Port, a Barcelona.

L’any 1956 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Martí de Montnegre, on hi 
restarà fins a l’any 1987, any en què és nomenat rector de Sant Martí de Mosque-
roles i membre de l’equip sacerdotal de la parròquia de Sant Martí de Sant Celoni. 
Els anys 1994, 1995 i 1999 fou nomenat respectivament administrador parroquial 
de Sant Joan de Campins i Sant Julià de Montseny. Amb la creació de la diòcesi de 
Terrassa, el 15 de juny de 2004, va quedar incardinat en aquesta diòcesi.

Com es pot deduir d’aquestes dades, Mn. Malgosa ha dedicat la major part de la seva 
vida ministerial a la parròquia de Sant Martí de Montnegre i a les altres parròquies 
citades del Montseny, i l’any 2010 rebé la jubilació canònica. Els darrers anys vivia a 
la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, a la ciutat de Barcelona.

Tanmateix, cal dir que Mn. Malgosa, que era periodista, ha fet una obra com a teòleg, 
escriptor i poeta que s’estén a tot Catalunya. Amb Mn. Joan E. Jarque l’any 1979 fou 
el cofundador del setmanari Catalunya Cristiana, del qual fou sotsdirector fins a l’any 
1993, quan el tàndem Jarque-Malgosa va ser substituït per Mn. Manuel Valls i Jaume 
Planas. “Quan Mn. Joan E. Jarque em confià la idea de pensar i realitzar un setmanari 
cristià que es fes ressò de la vida de l’Església a casa nostra, tot demanant-me la meva 
total i incondicional col·laboració, vaig trigar trenta segons a donar-li un sí, que brollà 
ferm i a l’ensems tímid i tremolós del més pregon del meu jo”, va recordar Francesc 
Malgosa a propòsit de la fundació del setmanari l’any 1979.

“Sense ell no hagués pogut fer Catalunya Cristiana”, reconeix el fundador Mn. Jar-
que. “Era un home molt alegre, sensible, detallista, fidel, treballador i molt exigent, 
volia les coses ben fetes i gaudia escrivint. Però més que informació, reflexió i anàlisi, 
feia creació poètica”, afegeix Mn. Jarque. L’actual director, Mn. Jaume Aymar, va 
declarar que Mn. Malgosa es va emocionar molt quan, en una visita a la redacció, 
va veure com el setmanari que ell va contribuir a fundar segueix ben viu, a punt de 
celebrar els 40 anys.
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Com a escriptor, i en especial com a poeta de la vida i de la vida a la llum de la fe 
cristiana, Mn. Malgosa ha estat un autor molt fecund. Ha publicat aquests llibres en 
edicions privades i sovint a l’Editorial Claret de Barcelona. Molt sovint també acom-
panyats amb les il·lustracions de Montserrat Gudiol.

Aquesta és la llista per ordre cronològic, veritablement impressionant: El seny d’un 
poble (amb el pseudònim Xesc Soliu,1987); Quan les coses parlen (Xesc Soliu, 
1987); Confidències (poemari, 1998); De mà en mà (poemari, 2002); Grapat de sol, 
grapat d’ombres ( poemari, 2003); Llibre de Maria (poemari, 2003); Ploro, estimo i 
prego (assaig humanístic poètic, 2006 i 2012); El secret de l’Home, el secret de Déu 
(poemari, 2008); Diàlegs íntims, amb el cor a la mà (prosa, 2010); El misteri de la 
vida. Passió i mort de l’home (poesia, 1996 i 2013); Clams poètics (poemari, 2014); 
Vides en joc (assaig humanístic novelesc, 2013); El misteri de la vida, passió i mort de 
l’home (poemari, amb pròleg de Josep M. Rovira Belloso, 2013); El coratge de pen-
sar (poemari, 2015); Mare, vinc a morir als teus braços (fet històric novelat, 2017); 
L’enigma de l’ancianitat (2017), al qual va posar aquesta dedicatòria: “Als milers 
d’homes i dones que viuen la solitud de l’ancianitat, sols o en companyia. Amigues 
i amics, és l’hora apassionant de l’última jugada. L’hora de l’ofrena. L’hora de valo-
rar esperançadament l’aventura de la pròpia vida a les envistes del seu esclat etern. 
Francesc”. El seu exlibris recollia la imatge d’un monjo pregant i aquest lema: “Ad 
veritatem per caritatem”.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar a la capella de la Resi-
dència Sacerdotal Sant Josep Oriol el dissabte 14 de juliol de 2018, a les 11 hores, i 
fou presidida per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, que va conce-
lebrar, acompanyat a l’altar per Mn. Josep Serra, director de la Residència, per Mn. 
Joaquim Brustenga. Varen concelebrar també els mossens de la casa. La capella va 
resultar insuficient per acollir les moltes persones que es varen congregar per pregar 
i acomiadar el mossèn.

A l’homilia el bisbe de Terrassa va comentar les lectures bíbliques fetes: Isaïes 25, 
6a.7-9 (“Déu engolirà la mort”) i Evangeli de Joan 11, 21-27 (“Jo soc la resurrecció 
i la vida. Els qui creuen en mi, encara que morin, viuran”). També va recordar les 
destinacions i les activitats desenvolupades pel mossèn en els seus 67 anys de mi-
nisteri sacerdotal. Va citar un fragment del llibre L’enigma de l’ancianitat, en què el 
mossèn diu que els darrers anys de la vida són per a l’ancià “el temps de la pròpia 
ofrena a Déu”, i un altre fragment del llibre El misteri de la vida, passió i mort de 
l’home, un poema en el qual mn. Malgosa prega a Déu, dient-li: “Senyor, vinc a 
morir als vostres braços.”

Mn. Manuel Valls Serra, que fou director de Catalunya Cristiana, va proposar a l’as-
semblea les intencions de la “pregària dels fidels”, tot recordant el testimoni i els 
objectius que ens ha deixat el mossèn amb la seva vida i els seus llibres.
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Al final de l’eucaristia, uns laics varen pronunciar unes paraules en nom de la família, 
de les parròquies del Montseny, dels Equips de la Mare de Déu, i de l’Escoltisme, mo-
viment que també impulsà Mn. Malgosa. “El Minyonet”, “L’hora dels adéus” i el “Rosa 
d’abril”, els tres cants eren presents en el guió de la missa exequial, que es tancava amb 
aquestes paraules escollides pel mateix mossèn: “La fe i l’amor salven totes les distànci-
es. Estimem i preguem. Us espero a l’altra riba, on tot és Llum, Vida, Amor. A reveure!”

Mn. Joaquim Vives, company del mossèn difunt a la Residència li va dedicar aquest 
vers, cantat a la missa exequial.

De la vila estimada d’Ègara i
dels poblets tan bonics del Montseny,
has après a contar amb lletra clara
sentiments i bells versos de seny.

¡Com recorden alegres Olesa,
Mosqueroles el seu capellà,
Sant Celoni, Montnegre… l’aptesa
i el teu cor sempre obert a la mà!

Has escrit, cofundat Catalunya
Cristiana ara fa cinquanta anys,
escriptor, periodista que encunya
veritats i ens fa ser a tots companys.

I després d’una llarga sofrença
ens has dat tot allò que és més teu,
l’esperança, l’amor, la creença,
tot pujant els teus versos a Déu.

Mn. Joaquim Vives

Mn. Pere Cornelles Tubau

Morí a Barcelona el dia 14 d’agost de 2018. Nasqué el 20 de juliol de 1929 a l’Hos-
pitalet de Llobregat. Tenia 89 anys. Ingressà al Seminari Menor de La Conreria i 
l’any 1955 passà al Seminari Major, on va cursar els estudis de Filosofia i de Teo-
logia. Va rebre l’ordenació sacerdotal a Santa Maria de Cornellà de Llobregat el 17 
de setembre de 1961

La seva vida sacerdotal la va dedicar sobretot als joves delinqüents, com a deixeble 
del sacerdot Mn.Pere Oliveras. El 25 de gener de 1968 fundà l’Obra d’Integració So-
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cial (OBINSO), a la que va dedicar la seva vida fins que el seu delicat estat de salut li 
va impedir realitzar aquest ministeri i va ingressar a la Residència Sacerdotal de Sant 
Josep Oriol, on visqué els darrers mesos.

Mn. Pere Cornelles va deixar el seu cos a la ciència. La missa exequial en sufragi de 
la seva ànima es va celebrar a la capella de la Residència Sacerdotal el 24 d’agost. de 
2018, Fou presidida pel cardenal Joan Josep Omella a les 11 hores a la capella de la 
Residència. El cardenal Omella va concelebrar l’eucaristia acompanyat a l’altar per Mn. 
Salvador Bacardit, vicari episcopal de Barcelona i delegat episcopal de Càritas Diocesa-
na, que va acompanyar Mn. Pere Cornelles en el seu apostolat amb joves sortits de la 
presó, i pel director de la Residència i canonge de la catedral, Mn. Josep Serra. Varen 
concelebrar l’eucaristia els sacerdots de la casa. Hi varen estar presents familiars, amics 
del mossèn i col·laboradors d’OBINSO, l’obra a la qual mossèn Cornelles “es va entre-
gar amb tota ànima i tot el cor durant la seva vida”, com va dir el cardenal Omella en 
unes paraules finals de la missa, especialment dirigides als col·laboradors d’OBINSO.

Es varen fer aquestes lectures: Romans 6,3-9 (la nova vida dels batejats en Crist); 
Salm responsorial 62 (“Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu”); i Evangeli de Sant 
Mateu 25, 31-46. aquest text era molt adient a la missa en sufragi de Mn. Cornelles, ja 
que ell va fer, realitat, en la seva vida apostòlica, aquestes paraules de Jesucrist: “Quan 
em veiéreu despullat, em vau vestir, quan estava malalt, em vau visitar, quan era a la 
presó, vinguéreu a veure’m… Us ho dic amb tota veritat: tot allò que fèieu a cadascun 
d’aquests germans meus, per petit que fos, m’ho fèieu a mi”.

A l’homilia, el cardenal Omella va invitar els presents a “viure amb serenor i amb pau, 
perquè tots estem en camí cap al Senyor”. Amb una anècdota del papa Francesc –la 
devoció a la “Mare de Déu de los Mandarines”, molt popularal sud de Itàlia- va invitar 
a tots viure una tendra devoció a la Mare de Déu, “perquè una mare disculpa i perdo-
na sempre els errors i els pecats dels seus fills”. “La nostra maleta és sempre pobra, i 
ningú entra al cel només per les seves obres, sinó sobretot per la misericòrdia de Déu. 
L’única manera de poder entrar al cel és estimar Déu i estimar els germans. Donem 
gràcies a Déu pel testimoni d’amor a Déu i als germans que ens ha deixat aquest mos-
sèn amb la seva dedicació a l’obra social que ha impulsat”.

El cardenal Omella va dedicar les dareres paraules de l’homilia als sacerdots resi-
dents, dient-los: “Se m’eixampla el cor quan em diuen que en aquesta Residència hi 
ha molt bon ambient i que, com em diuen alguns residents, naturalment som diferents, 
però ens respectem, ens estimem i ens ajudem. Això eixampla el cor.”

Pregària dels fidels de Mn. Oriol Xirinachs

-Preguem per l’Església de Déu, cridada a anunciar la Bona Notícia als pobres. Que 
sigui fidel a aquest manament de Jesús. Preguem.
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-Preguem pel bisbe de Roma Francesc i per tots els pastors de l’Església, que tal com 
Francesc ens demana, siguin pastors amb olor d’ovella. Preguem.
-Preguem per mossèn Pere Cornelles que va entregar la seva vida al servei dels ger-
mans predilectes de Jesús. Que rebi l’abraçada d’aquell que el va cridar a aquest 
servei. Preguem..
-Preguem pels seus familiars i amics. Que en la vida de Jesús i en l’exemple de mos-
sèn Pere Trobin consol i augment per a la seva esperança. Preguem.
-Preguem perquè OBINSO, l’obra creada i tan estimada per mossèn Pere, sigui la 
millor herència per aquells que col·laboraren amb ell i ara en són els seus hereus. 
Preguem.
-Preguem per totes les obres dedicades a retornar la dignitat als empobrits i per tots 
aquells que hi treballen. Que sapiguem veure-hi i estimar la llavor del Regne que 
Jesús inicià. Preguem.
-Preguem per tots nosaltres que participem en aquesta Eucaristia. Que el Jesús pobre i 
entregat per nosaltres, que ara celebrem, ens porti a viure amb goig el fet de saber que 
quan som febles és quan so, forts. Preguem.

Poesia de Mn. Joaquim Vives, cantada al final de la missa

Al final de l’eucaristia, abans de cantar el “Rosa d’abril”, es va cantar aquesta poesia 
que Mn.Joaquim Vives va dedicar al mossèn difunt.

Bon pagès de la nostra comarca,.
vas entrar al Seminari al Seminari als vint anys,
tot content i amb el goig a la cara,
juntament amb dos altres companys.

Admirant Mossèn Pere Oliveres,
de seguida tu el vols imitar,
de le drogues, dels vicis i penes
cerques joves i nois per salvar

Ton amor paternal és continu,
els escoltes i estimes com a fills,
obres pisos i crees l’OBINSO,
allunyant-los de tots els perills.

Als cinquanta-sis anys de gran tasca,
el teu Pare t’ha dit: “ja has fet prou”.
Vine ja, puja al cel i descansa,
que l’amor del Senyor tot ho mou.

Mn. Joaquim Vives
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Mn. Francesc Raventós i Pujol

Morí a Barcelona, a la seva estimada Residència de Sant Josep Oriol el dia 15 
d’agost de 2018, en la la Solemnitat de l’Assumpció de la Benaurada Verge 
Maria al cel, als 86 anys de vida i 61 de ministeri sacerdotal al servei de l’Es-
glésia i dels germans, sobretot dels sacerdots en els seus 43 anys de servei com 
a secretari del bisbe auxiliar Ramon Dumal i com a rector de la Residència 
Sacerdotal.

Va néixer el 7 de gener de 1932. Sacerdot des del 22 de desembre de 1956.

Cursat el Magisteri: Mestre Nacional.

Destinat a la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima del Turó de la Peira. Com que era 
una parròquia nova que encara no funcionava, es nomenat, amb facultats de vicari, a 
la parròquia de St. Pau del Camp.

El 17 d’abril de 1957 va començar a funcionar la parròquia de Fàtima. Actuà de vicari 
fins el dia 10 de juny del 1961.

Vicari de la parròquia de Santa Maria del Taulat de Barcelona. Solament hi va estar 
tres mesos.

L’agost del 1961 nomenat Director Espiritual del Seminari Menor de la Mare de Déu 
de l’Alegria a La Conreria. Hi va estar nou cursos. Als dos últims va ser, a la vegada, 
vicerector del grup dels petits.

A la vegada: adscrit amb facultats de vicari a la parròquia de Sant Pancràs. Hi va ac-
tuar durant 21 anys.

Des del 1 d’agost del 1970 secretari particular de Mons. Ramon Daumal, bisbe au-
xiliari encarregat de la direcció de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, amb el 
títol de vicerector, car vivia el rector, el Dr. Quirze Estop, malalt. Al 1984 rector fins 
el 2013. Total 43 anys regint-la.

Aquell mateix any nomenat adscrit amb facultats de vicari a la parròquia de la mare 
de Déu del Remei de les Corts.

Al 1975 nomenat vicepostulador de la causa de beatificació i canonització del Dr. 
Pere Tarrés.

El desembre del 1986 nomenat consiliari diocesà dels Grups d’Oració i Amistat.El 
1996 nomenat canonge de la Catedral de Barcelona.
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La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dijous 16 de’agost a 
les12 hores a la capella de la Residència. Fou presidida pel cardenal Lluís Martínez 
Sistach, amb el que varen concelebrar Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Ter-
rassa; Mn. Josep Serra, director de la Residència i canonge de la catedral, Mn.Josep 
M. Martí Bonet i Mn.Josep N. Turull, canonges de la catedral; MN. Antoni Casas i 
Mn. Andreu Oller, Vicaris episcopals; diversos membres del Patronat de la Residèn-
cia; els seixanta mossens residents i altres preveres vinguts per unir-se a la celebració 
eucarística, amb la presència d’alguns diaques.

Els familiars del mossèn i un bon grup de religioses Hospitalàries de la Santa Creu 
–que tingueren cura de la Residència quan Mn. Raventós n’era rector- varen partici-
par en la celebració. Eren molts els familiars del mossèn i els laics – entre els quals 
nombrosos joves- que ompliren la capella de la Residència.

Es varen fer aquestes lectures bíbliques: Carta als Romans 6,3-9 (“Amb el baptisme 
comença una vida nova”) ; Salm responsorial 41 (“Com la cérvola es deleix per l’ai-
gua viva”); Evangeli de Joan 11,17-27 (“Jo sóc la resurrecció i la vida”). La primera 
lectura la va proclamar Mn. Manuel Valls Serra, que fou rector de Sarrià, i l’Evangeli 
el va proclamar Mn. Francesc Martínez Monfort, un dels residents més antics de la 
casa; la pregària dels fidels fou feta per Mn. Pere Vivó Gili. Evocant els principals 
minitseris del mossèn difunt

A l’homilia, el cardenal Martínez Sistach comentà el textos proclamats centrant-se 
en la mort del cristià a lallum del misteri pasqual de Jesucrist en el que hi pasrticipa 
sobretot pel sagrament del baptisme i en les paraules de Jesús a Marta: “Jo sóc la re-
surrecció i la vida”, que són el fonament de la nostra esperança…

El cardenal va recordar que Mn. Raventós, com a secretari i com a rector de la 
Residència va estar 43 anys al servei de la Residència Sacerdotal, ajudant en 
el seu traspàs a molts preveres sobretot de les tres diòcesis de Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat i de Terrassa ajudant-los en les seves necessitats espirituals i 
materials. També va recordar que el mossèn fou un treballador incansable per a 
donar a conèixer el pensament i la vida drl doctor Pere Tarrés, que fou beatificat 
per sant Joan Pau II i n’esperem la canonització degut a la intercessió del mossèn 
ara des del cel.

Al recordadatori de la mort de Mn. Raventós s’hi v posar una pregària del betaquesta 
pregària del beat Pere Tarrés tiulada “Viure d’amor”, que diu entre aaltres coses: “Bon 
Jesús, que dolç és viure sentint-se estimat!”

En unes breus paraules, pronunciades al final de la missa, Mn. Josep Serra va dir que 
s’havien rebut missatges de condol del cardenal Joan Josep Omella, dels bisbes de 
Terrassa, de Sant Feliu de Llobregat i de Mallorca; dels bisbes auxiliars de la diòcesi, 
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Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell, així com de diverses congregacions religi-
oses i dels responsables d’obres apostòliques de laics entre aquestes els Grups d’Ora-
cio i Amistat. I va comunicar que es celebrarien misses properament a la catedral i a 
la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià.

Al final de la celebració, mentre el fèretre del mossèn sortia de la capella, es va can-
tar el Virolai a la Mare de Déu de Montserrat. I abans es va cantar el text d’aquesta 
poesia, que és una sintesi de la vida del mossèn, i que li va dedicar un mossèn de la 
Residència, Mn. Joaquim Vives:

A Sarrià, de la gran Barcelona,
arribares a Can Fideuer,
i en aquella família tan bona
tu vas ser dels set fills el darrer.

Com a l’oncle, et cridà al Seminari
Batxiller, vas entrar molt content.
Bons companys, professors i el Sagrari
fan de tu un capellà provident.

Has emprat joiós tota la vida
en la cura de molts capellans.
Al Menor, del jovent veu i crida
i més tard dels preveres més grans.

Cinquanta anys en aquesta gran casa
treballant nit i dia com cal,
ple d’amor has donar bona brasa
al costat del gran bisbe Daumal.

I arribat el moment de partença
amb febleses, neguits i dolors,
t’han cuidat en la dura sofrença
com ho feies tu, sempre amorós.

Ai, Adéu! Mercès. Déu ja t’espera,
Mossèn Pere Tarés i els mossens.
Frueix ja de la joia més vera
i ens amari el teu goig tan immens.

Mn. Joaquim Vives
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Celebracions exequials a la catedral i a Sarrià

El dia 24 d’agost de 2018, a les 19 hores, es va celebrar a la catedral la missa exequial 
en sufragi de l’ànima de Mn. Francesc Raventós, com a membre del Capítol de ca-
nonges de la nostra seu.

Va presidir l’eucaristia Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona i membre del 
Capítol, amb el que varen concelebrar els canonges Joan A. Arenas, Joan Benito, Jo-
sep M. Martí Bonet, Josep Serra o Josep M. Turull. Va exercir el seu ministeri el diaca 
permanent de la seu Mn. Xavier Rius. Els cants varen estar a càrrec del Cor Francesc 
Valls, que exerceix habitualment aquest ministeri a la nostra catedral.

Hi varen participar els familiars del mossèn i nombrosos fidels, sobretot de la par-
ròquia de Sarrià. Es varen proclamar aquestes lectures bíbliques: Romans, 14, 7-12 
(Tant si vivim com si morin, som del Senyor”); Salm responsorial 22 (“El Senyor és 
el meu pastor”); Evangeli de Mateu 11, 25-30 (“Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i 
de la terra”).

A l’homilia, Mons. Sergi Gordo va explicar el contingut de les lectures escoltades 
i va establir un paral·lelisme entre la figura del beat Pare Tarrés i la de mossèn Ra-
ventós, que ha estat l’ànima del procés de beatificació d’aquest sacerdot de la nostra 
arxidiòcesi i que tant ha treballat per donar-lo a conèixer i actualment encara n’era el 
vicepostulador del seu procés de canonització.

El Sr. Bisbe auxiliar va fer un repàs a l’itinerari ministerial de mossèn Raventós des-
tacant les parròquies a les que va servir, essent –sobretot a la parròquia de la Mare de 
Déu de Fàtima, de Barcelona- un gran apòstol dels joves, imitant així el seu estimat 
Dr. Pere Tarrés que en la seva joventut fou un dirigent de la Federació de Joves Cris-
tians de Catalunya (FJCC). Després parlà de la molta feina feta per mossèn Raventós, 
primer com a vicerector i després com a rector de la Residència Sacerdotal, havent 
acompanyat més de dos-cents sacerdots en els seus últims moments de la vida en 
aquest món. I havent-nos deixat recentment la història d’aquesta institució al servei 
de tres diòcesis titulat La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. Història. (Arxiu 
Diocesà. Barcelona 2018). També recordar que el mossèn fou el consiliari dels Grups 
d’Oració i Amistat (GOA) de la nostra arxidiòcesi i el secretari i col·laborador del 
bisbe auxiliar Ramon Daumal.

“Mossèn Raventós ha estat un sacerdot d’avui –va dir Mons. Sergi Gordo- que ha 
viscut tota la seva vida com una ofrena de si mateix a Jesucrist, fent realitat allò que 
deia sovint el beat Pere Tarrés, que el sacerdot que quan celebra la missa, no se sent 
víctima amb Crist fa comèdia. El prevere és, en Crist, sacerdot, profeta i rei. I també 
víctima i pastor dela comunitat cristiana. I la mort és per al sacerdot el moment de fer 
l’oferiment de tota la seva vida al Senyor. “Aquesta ha estat l’actitud de mossèn Ra-
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ventós, que ha acollit amb gran fe el moment de deixar aquest món i de viure la que el 
seu patró sant Francesc d’Assís anomenava “la germana mort”: “Lloat sigueu, Senyor 
meu, per la mort, corporal que cap mortal no pot fugir…”. “La mort és acceptació de 
la pròpia finitut i una confiada entrega en mans de la misericòrdia de Déu Que la Mare 
de Déu l’hagi acollit, ja que ell en fou un gran devot, imitant –també en aquest punt- el 
beat Pare Tarrés, que invocava la Mare de Jesús com la seva Marona.”

El dijous 30 d’agost, a les 20.15 h., a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià –el barri 
natal del mossèn i molt estimat per ell- es va celebrar també una missa conclebrada 
que fou presidida pel rector de la parròquia, Mn. Salvador Bacardit, el qual va con-
celebrar amb Mn. Josep Serra, canonge i director de la Residència Sacerdotal, i amb 
altres preveres de la parròquia.

Religioses difuntes
Dia 18 de juliol: La Gna. Inés (Eufrasia) FERNÁNDEZ CABRIA, de les Germa-
nes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Ntra. Sra. (Darderes), va morir als 94 
anys d’edat i 75 de vida religiosa.

Dia 23 de juliol: La Gna. Roser MADURELL MALO, de les Dominiques de la 
Presentació de Barcelona, va morir als 92 anys d’edat i 68 de vida religiosa.

Dia 24 de juliol: La Gna. Ana María VALERI CASADES als 90 anys d’edat i 68 
de vida religiosa. Dominiques de la Presentació de Barcelona.

Dia 8 d’agost: La Gna. MarIa SERRA MACIÀ als 83 anys d’edat i 55 de vida reli-
giosa. Dominiques de la Presentació de Barcelona.

Capítol d’eleccions
El delegat episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, Mn. 
Francesc Prieto Rodríguez, va presidir el dia 31 de juliol de 2018, el Capítol d’elec-
cions de les monges Clarisses de la Divina Providència del Monestir de la Divina 
Providència de Mataró, ciutat i arxidiòcesi de Barcelona. Va resultar elegida Abadessa 
de la Comunitat, per un trienni, la Rvda. M. Generose Yowa Nyembue.

En tot es va observar el que prescriu el Dret Canònic, les Constitucions de l’Orde i el 
Cerimonial.
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Pla pastoral
Pel seu interès, reproduïm aquest article publicat al setmanari “Catalunya Cristiana” (del 
29/07/2018, pàg. 6, a la secció fixa titulada “Pensant-ho millor”), en el qual es posa en relleu que 
una bona manera d’aplicar el Pla pastoral diocesà és estar al costat de les persones que passen 
per situacions d’especial angoixa i sofriment. És un testimoni valuós de la voluntat de portar 
les indicacions del Pla pastoral a la vida cristiana en tots els àmbits de l’acció de l’Església.

El 22 d’abril passat es va presentar el nou Pla pastoral per a l’arxidiòcesi de Barce-
lona sota el títol “Sortim!”, lema inspirat en l’Evangelii gaudium del papa Francesc. 
“Sortim, sortim a oferir a tothom la vida de Jesucrist… m’estimo més una Església 
accidentada, ferida i tacada per haver sortit al carrer, que no pas una Església malalta 
pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats” (EG 49).

Així doncs, amb el nou Pla Pastoral a les mans, i la reestructuració i nomenaments de 
càrrecs i serveis a la diòcesi feta públics fa pocs dies, l’Església de Barcelona es disposa 
a sortir en missió per anunciar Jesucrist i portar el seu Amor a tothom que ho necessiti.

Però cal anar amb compte, perquè a l’hora de passar de la teoria a la pràctica, la tendència 
al tancament i la comoditat, a quedar-se en “les pròpies seguretats”, o la temptació de re-
fugiar-se en “això no ho hem fet mai” o “sempre s’ha fet així” és gran i ens afecta a tots.

Des de fa poc més d’un any treballo com a agent de pastoral en un gran hospital de Barce-
lona. Sóc l’única dona de l’equip i els meus companys són majoritàriament sacerdots, però 
el senyor Cardenal no va dubtar a enviar-m’hi en el seu moment. Va ser valent, i no vull 
creure’m allò que insinuen alguns que ho va fer només perquè hi ha pocs sacerdots. Més 
aviat penso que ell confia en el paper que una dona pot aportar en l’àmbit hospitalari, en 
especial en l’àmbit de materno-infantil, que és on jo desenvolupo la meva activitat.

Dones joves embarassades en risc de perdre el seu fill, o de tenir-lo prematur amb 
greus seqüeles cròniques; nadons de menys d’un quilo, carregats de tubs, que no sa-
ben si creixeran sans o moriran; nens i nenes de cap pelat que lluiten contra el càn-
cer que se’ls menja; altres que esperen durant mesos, connectats a màquines, que es 
produeixi el miracle d’una donació d’òrgans per a un transplantament. A cada pas es 
repeteix l’estampa de Maria, la Mare dolorosa al peu del seu fill crucificat.

Pensant-ho millor, no és una pastoral directament sacramental; més aviat és una pas-
toral de llàgrima i mocador, d’angoixa i esperança, de silenci i sofriment, d’acom-
panyament i proximitat. Poques paraules o discursos i molta orella i comprensió per 
acaronar i confortar el cor adolorit dels altres… Sí, sortim!

Núria Ferret i Canale
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Els dies 3, 4 i 5 de juliol de 2018 ha tingut lloc la reunió n. 227 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a Salardú (Vall d’Aran i bisbat d’Urgell). La reunió 
ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han 
assistit tots els bisbes de Catalunya.

1. Els bisbes han reflexionat àmpliament sobre la catequesi, el catecumenat i la con-
firmació, a partir de les explicacions que els han donat el bisbe auxiliar de Barcelona, 
Mons. Antoni Vadell, president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), el 
director del SIC, Mn. Joan Maria Amich, el delegat de catequesi de l’arquebisbat de 
Barcelona, Mn. Enric Termes, i el responsable del departament del catecumenat, Mn. 
Felip-Juli Rodríguez.

2. També han pogut ponderar i dialogar sobre els treballs de la traducció al català de 
la tercera edició esmenada del Missal Romà, en temes d’especial rellevància, que ha 
presentat Mons. Joan Enric Vives i Mn. Joan Baburés, coordinador de la Comissió 
Interdiocesana de Litúrgia (CIL).

3. Mons. Francesc Pardo, encarregat de l’àmbit de la pastoral de joventut, ha presentat 
l’informe que els delegats diocesans de joventut han fet de l’Aplec de l’Esperit, celebrat 
a Tortosa la passada Pentecosta, que ha estat valorat molt positivament. També ha pre-
sentat una primera aproximació al document de treball per al proper Sínode sobre «els 
joves, la fe i el discerniment vocacional» que se celebrarà a Roma del 3 al 28 d’octubre, 
en el que hi participarà el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona.

4. Així mateix, s’han revisat diverses qüestions relatives a la formació dels seminaris-
tes i la formació permanent dels preveres, la pastoral vocacional, i el Gabinet d’Infor-
mació de l’Església a Catalunya.

5. Els bisbes han tingut notícia de l’apropament d’alguns antics membres del govern 
de la Generalitat i altres dirigents socials a Centres penitenciaris ubicats en territori 
català. Celebren l’aplicació d’aquesta mesura legal i humanitària que, sens dubte, afa-
vorirà el contacte amb les famílies d’aquests detinguts en presó preventiva.

Així mateix, els bisbes desitgen que es continuïn donant passos per part de tots els 
agents polítics i socials per tal que, com ja han manifestat repetidament, es pugui 
trobar una solució a l’actual situació que sigui justa i acceptable per a tothom, amb un 
gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i recerca del bé comú.
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I conviden novament els cristians a pregar i ser constructors de pau i apòstols de re-
conciliació enmig de la societat catalana.

6. Els bisbes valoren positivament que les diverses Administracions públiques i també 
Càritas i altres entitats socials de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol hagin do-
nat acolliment humanitari a refugiats i emigrants rescatats a la Mediterrània, així com 
també el recent Conveni que l’Estat andorrà ha signat amb la Comunitat de Sant’Egidi 
per tal d’establir un corredor humanitari d’acollida de refugiats. En aquest sentit volen 
fer-se ressò de la crida del papa Francesc a estar oberts i a ser solidaris envers els qui 
fugen de la guerra i de situacions injustes.

Salardú, 5 de juliol de 2018

Font: Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya
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Organismes diocesans

Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica: 
Carta del Dr. Ramon Corts

Barcelona, 18 de juny de 2018

Estimats amics,

Déu vos guard!

Aquest dimarts es va fer públic el nomenament del Sr. Raül Adames Garcia com a nou Di-
rector del Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica, a qui properament li passaré el relleu.

En primer lloc us volia agrair de tot cor la tasca que esteu fent com a mestres i pro-
fessors de religió catòlica a les escoles i instituts. Al llarg d’aquests 13 anys com a 
Delegat heu estat per a mi, amb paraules del Papa Francesc, un exemple de servei a 
l’Església “a les perifèries”. Gràcies de tot cor.

També vull dedicar un agraïment especial a la Montserrat per la seva tasca com a sots-
delegada; ella ha estat un veritable “pal de paller” en els moments de més dificultats 
que ha patit la nostra Delegació per manca de recursos. La Margarita, la Carme, la 
Noemí, la Gna. Gràcia i, en aquesta darrera etapa, l’Ignasi, han estat uns fidels col·la-
boradors i els hi dedico també el meu agraïment. L’Ignasi Díaz, que ha estat digne de 
total confiança, com la Montserrat, seguiran al vostre servei des del Secretariat.

Per últim, vull desitjar al nou Director que Déu beneeixi amb abundants fruits de co-
munió i d’evangelització la seva missió al capdavant del nou Secretariat.

I a vosaltres, metres i professors, no perdeu l’esperit de missió i d’evangelització de 
l’educació i de la cultura, renovant cada dia la vostra fidelitat a l’Església, pel bé espi-
ritual dels vostres alumnes, de les seves famílies, i de la nostra societat. Déu, que no 
es deixa guanyar en generositat, us ho premiarà amb escreix.

Us encomano i, com sempre, segueixo al vostre servei.

Us saludo afectuosament en Crist,

Dr. Ramon Corts i Blay
Delegat diocesà d’Ensenyament
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Crònica

Mons. Antoni Vadell va participar en un 
pelegrinatge de joves d’Assís a Roma

Del 30 de juliol al 7 d’agost, 120 joves, acompanyats del Sr. Bisbe Antoni Vadell, han 
peregrinat a Assis, tot caminant des de Gubbio.

Han estat uns dies on el grup ha pogut viure moltes experiències que ens ha ajudat en 
el nostre camí de fe.

Com ens deia el sr. Bisbe, no hem anat a conèixer Gubbio, Castello Biscina, Assis, 
Roma; hem seguit les petjades de st. Francesc, que ens han ajudat a conèixer-nos s 
més, a conviure amb altres Joves de la diòcesis, a conèixer i compartir els carismes 
que Déu ens ha Donat, a expressar la nostra fe, a caminar, a pregar, a entrar dins nostre 
i veure quines son les nostres nafres.

Un dels dies del pelegrinatge estàvem treballant la figura de st. Francesc, i en concret 
quant s’apropa a un malalt leprós. Tots ens hem sentit leprosos, i dic això per que no 
ens ha de fer por reconèixer que tots som leprosos i que Déu ens abraça amb el seu 
amor immens, i des d’aquesta experiència, podem fer el camí. Els joves deien no 
podem més. Estàvem cansats, feia calor, però teníem la força del Senyor, que ens 
ajudava cada dia a acabar l’etapa, a poder aixecar-nos el dia següent i continuar el 
nostre pelegrinatge.

Han estat uns dies que ens han ajudat a valorar allò que en el dia a dia no valorem. Un pe-
legrinatge per coneixe’ns més a nosaltres mateixos, i al mateix temps per consolidar amis-
tats o fer-ne de noves. Un temps de Déu, on hem pogut escoltar-lo a traves de la paraula, 
on hem pogut descansar davant l’exposició del santíssim i sentir-nos estimats per ell, un 
temps en definitiva per parar del nostre dia a dia i aprofundir en el nostre camí de creients.

La guinda, i permeteu-me que ho digui així, del pelegrinatge, ha estat poder anar a Roma, 
com st. Francesc a trobar-nos amb Pere, amb el primer papa de la història del cristianis-
me i anar a les nostres arrels per poder viure junts el sentit eclesial del nostre catolicisme.

Que tot el que hem viscut, que ha estat molt, ens ajudi a tots a sortir, com ens diu el 
nostre Cardenal, i poder fer arribar a tots els recons de la nostra diòcesis el veritable 
sentit de la nostra vida: Déu.

Francesc Figueras
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VII Jornades Interdiocesanes de Catequesi i 
Setmana Catequètica (5-6 juliol)

“Se’ns ha fet curt el curset”, “L’any vinent no podria durar dues setmanes?”, “Marxo 
amb noves forces”, “El grup d’assistents eren persones molt motivades”. Aquestes 
eren algunes de les frases que es podien escoltar pel claustre del Seminari Conciliar de 
Barcelona el passat divendres, 13 de juliol, en boca d’assistents i professors al final de 
l’edició d’enguany de la Setmana Catequètica 2018, que organitzaven les Delegaci-
ons diocesanes de Catequesi de les tres diòcesis de la Província Eclesiàstica de Barce-
lona: l’arxidiòcesi de Barcelona i els bisbats de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.

Aquelles frases eren fruit de cinc dies intensos de cursets, dividits en dos torns di-
ferents, que han aplegat cent deu catequistes de les tres diòcesis, acompanyats en el 
treball per una desena de professors. Cada un dels torns de cursets havia començat el 
dilluns amb un moment de pregària conjunta i la presentació de la Setmana Catequ-
ètica 2018, en què s’insistia en que aquell treball compartit no era de cap manera un 
voler afegir elements a un “currículum personal”, sinó que tota la feina que compar-
tíssim i tot allò que poguéssim descobrir era en referència i al servei, en primer lloc, 
dels infants, adolescents, joves i adults que l’Església ens confia per acompanyar-los 
en un tros del seu camí de fe, i, en segon lloc, als equips de catequesi de les nostres 
respectives parròquies i centres catequètics.

Les expressions de satisfacció de professors i assistents del darrer dia eren una bona 
constatació d’allò que s’havia dit el primer dia i de tot allò que entre tots s’havia pogut 
descobrir i compartir al llarg de cinc dies intensos.

Mn. Enric Termes
Delegat diocesà de Catequesi
Arquebisbat de Barcelona

L’alcaldessa Ada Colau i el cardenal Omella 
participen en la presentació del número de 

Qüestions de Vida Cristiana sobre els refugiats
Un acte celebrat a l’Ajuntament de Barcelona va evidenciar una gran sintonia entre 
l’alcaldessa de la ciutat i el cardenal arquebisbe en la necessitat d’acollir els refugiats. 
El cardenal Omella va posar especialment l’accent en la crida del papa Francesc en 
favor dels refugiats, que queda resumida en els verbs “acollir, promoure i integrar”. 
Ada Colau va dir que aquelles vides que es rescaten al mar són les que ens rescaten 
alhora de la nostra “misèria moral”.



[54] juliol-agost - BAB 158 (2018)560

El dimarts 10 de juliol de 2018, a les 18 hores, es va celebrar al Saló de Cent de l’Ajunta-
ment de Barcelona l’acte de presentació del darrer número, el 259, de la revista Qüesti-
ons de Vida Cristiana, dedicat als refugiats. L’acte fou presidit per l’alcaldessa de la ciu-
tat, Ada Colau, pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella i pel director 
de la publicació, Francesc Torralba. Aquesta revista, nascuda a l’Abadia de Montserrat, 
actualment està editada conjuntament per l’Abadia i per la Fundació Joan Maragall, una 
obra del nostre Arquebisbat dedicada a promoure el diàleg entre la fe i la cultura..

Aquest numero porta com a lema les paraules de l’Evangeli “Era foraster i em vau 
acollir” i està dedicat a la necessitat d’acollir i a la pràctica de l’hospitalitat. La pre-
sentació es va iniciar amb les paraules del director de la publicació, el professor Fran-
cesc Torralba, que va explicar que “quan un s’endinsa en l’hospitalitat veu que és una 
constant en la Bíblia, des del Gènesi fins a les Cartes de Sant Pau. No és només un 
imperatiu que emana del cristianisme, sinó que també està present en el judaisme i per 
extensió també a l’Islam. El deure d’acollir l’altre, especialment el més vulnerable, és 
un deure que es pot estendre a totes les confessions espirituals”.

Aquest número de la revista in clou diverses veus sobre l’acollida als refugiats. Inclou 
també la intervenció de l’alcaldessa Ada Colau durant la cimera internacional sobre 
“Europa i els refugiats” que el papa Francesc va convocar al Vaticà el desembre de 
2016.”És un honor que publiqueu la meva intervenció –va dir l’alcaldessa-, va ser una 
oportunitat molt bonica i important”.

Una especial sintonia entre l’alcaldessa i l’arquebisbe es va evidenciar en els seus 
discursos. Tots dos van reconèixer que Europa no compleix el que hauria de fer en 
l’acollida als refugiats.

La realitat de les migracions avui

El nostre cardenal arquebisbe va iniciar la seva intervenció dient: Voldria agrair al Dr. 
Francesc Torralba i a tots els patrons de la FJM l’organització d’aquest acte per abor-
dar un tema de la màxima actualitat que ens preocupa i angoixa molt. Voldria agrair a 
l’alcaldessa de Barcelona, l’Excma. Sra. Ada Colau, la seva disponibilitat i col·labo-
ració per tal de fer possible aquest acte en aquest saló tan preciós i amb tanta història.

Avui no podem tancar els ulls ni callar davant la realitat dramàtica de les migracions 
forçades i el refugi.

En el món hi ha 232 milions de persones migrades, de les quals:

- 65 milions s’han vist forçades a deixar casa seva per un conflicte armat,
- 21 milions de persones refugiades,
- 38 milions de persones desplaçades internes,
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- i 3,2 milions de sol·licitants d’asil.
- Sense oblidar les 5.000 persones que han perdut la vida durant el 2016 en el Mediterrani.

Com podem respondre els cristians a les necessitats de persones violentades a deixar 
casa seva? Acollir l’altre no és fàcil.

• Comporta superar una muntanya de prejudicis per fer un lloc a l’altre i deixar-lo 
entrar en el recinte sagrat de la pròpia privacitat.

• Acollir el foraster implica ser receptiu a la crida de l’altre, deixar commoure les 
pròpies conviccions i valors… tot i que, sovint, tot ens crida a no obrir la porta; la 
por, la desconiança, la mandra…

1.- Què duen la Bíblia i l’Església catòlica?

1.1. La Bíblia.

La Bíblia presenta la realitat migratòria com un element comú en la història de la 
salvació.

• En l’Antic Testament,
- els emigrants constitueixen, juntament amb els orfes i les vídues, la trilogia típica 

del món dels marginats a Israel.
- D’altra banda, el poble de Déu és en si mateix un poble migrant: “El meu pare era 

un arameu errant” (Dt 26,5).
- Israel té, entre les seves normes de conducta no només no oprimir l’emigrant (Cf. 

Ex 23,9), sinó també estimar-lo i acollir-lo: “Estimeu, doncs, els immigrants, ja que 
també vosaltres vau ser immigrants en el país d’Egipte” (Dt 10,9).

- L’hospitalitat fonamentada en la nostra condició d’emigrants.

• En el Nou Testament,
- Al primer capítol de l’Evangeli de Lluc, Jesús, Josep i Maria són els primers exili-

ats, desplaçats i forasters del N.T. Jesús mateix es presenta com un migrant; nascut 
fora de la seva terra, obligat a fugir a Egipte amb la seva família, recorrent viles i 
pobles durant la seva vida pública…, és un vianant que “no té on reposar el cap” 
(Mt 8,20)

- Jesús posa l’èmfasi del seu missatge en l’acollida i la fraternitat, convertint el mi-
grant en el signe d’acolliment del seu Regne, “era foraster i em vau acollir” (Mt. 
25,35). I així ho posa en pràctica en la seva vida predicant i acollint tothom, posant 
un especial accent envers els pagans i els estrangers…

- A Lc 10,29-37 (el bon samarità) ens mostra que l’acollida i la integració del foraster 
té a veure amb la responsabilitat i la fraternitat.

- El fragment de la samaritana (Jn 4, 1ss.) ens fa veure com la paraula de Jesús s’adre-
ça a tothom, no és forastera de persones ni de territoris.



[56] juliol-agost - BAB 158 (2018)562

- Anys més tard, Pau, un dels seus seguidors, dirà: “Ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni 
lliure, home ni dona, tots sou un de sol en Jesucrist (Ga 3,28).

- Semblantment, el llibr dels Fets dels Apòstols (Ac 8,1) veiem com els apòstols son 
perseguits i obligats a deesplaçar-se.

- I encara avui, com ens hi ha recordat la Sra. Pilar Rahola en el seu llibre “SOS Cris-
tians”, són milions els cristians que han d’emigrar dels seus països d’origen per la 
persecició religiosa contra ells i tot això silenciat pels mitjans de comunicació i per 
les institucions intermacionals.

1.2. Què ens diuen els últims papes de l’Església?

Per tant, veiem que no és un tema nou d’ara. El drama dels migrants i refugiats és un 
fret que acompanya, lamentablement, la història de la humanitat i de fet els darrers 
papes s’hi ha referit a aquesta situació.

- El papa Pius XII va viure la situació dels refugiats durant la Segona Guerra Mundi-
al, especialment el drama dels jueus. Va fer una crida al món en favor del retorn dels 
refugiats a les seves terres, organitzant una xarxa pastoral i humanitària a través de 
religiosos, parròquies…

- El papa Joan XXIII a la seva encíclica Pacem in terris (1963) constatà que “el 
fenomen dels refugiats ha assumit grans proporcions i amaga sempre sofriments 
innombrables i agudíssims”.

- Pau VI, a l’encíclica Populorum progressio, fa una crida als països receptors d’im-
migrants per tal que practiquin la caritat universal i mostrin el deure de l’hospitalitat 
humana i cristiana.

- Joan Pau II qualifica de “plaga” reveladora de desequilibris i conflictes els milions 
de refugiats, homes, dones i infants que, en un món dividit i inhòspit, no aconse-
gueixen trobar ja una llar.

- Benet XVI, a Càritas in veritaqte, descriur el fenomen migratori com un fenomen 
social que marca època i que bloqueja tot intent de desenvolupament humà integral. 
També reclama mesures internacionals que salvagurdin el dret de les famílies mig-
frants i dels refugiats.

- El papa Francesc es pregunta a Lampedusa, davant de les rerstes d’una barca en la 
que viatjaven refugiats: “On és el teu germà?” També abomina la globalització de 
la indiferència per part de les societats occidentals i denuncia com una nova forma 
d’esclavitud el tràfic de persones i l venda d’òrgans humans, ambós contraris als 
principis de la justícia i la dignitat humana.

2.- Situació actual i algunes fal·làcies detectades

- Les migracions són un fenomen gobal, però tenen una dimensió local.
- Les persones no marxen dels seus països de manera voluntària, sinó que són expul-

sats dels països d’orígen perquè els hi és impossibe viure amb dignitat.
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- Els acords inaceptables que la Unió Europea (UE) ha portat a terme amb països com 
Turquia i Líbia per externalitzar fronteres només fan que agreujar el drama humà 
d’aquestes persones.

- No s’han promogut vies segures i legals, cosa que ha provocat que les persones ar-
risquin la seva vida al mar i posar-se en mans de xarxes de tràfic de persones.

- En aquests moments el Mediterrani és el major cementiri de migrants del món. Més 
de 33.762 persones han perdut la vida intentant creuar-lo entre els anys 2000 i 2017. 
L’any 2017 els migrants ofegats al Mediterrani van superar el llindar dels 3.000 i 
representen gairebé un 60% del total dels migrants morts del món.

2.1. Algunes “fake news” que han agafat volada.

1) Efecte crida.
Aquest és l’argument per justificar l’incompliment dels convenis i tractats internacio-
nals, al considerar que salvar perones en el Mediterrani generaria aquest efecte.

Nosaltres considerem que més fort i real que l’efecte crida és l’efecte expulsió.

- Les persones són forçades a abandonar els seus països d’origen perquè resulta im-
possible viure amb dignitat.

- No és un projecte crcat i volgut voluntàriament, sinó un efecte expulsió o fugida 
causat per la fam, les guerres i l’anhel d’un futur millor.

2) Tots venen aquí.
Els fluxos i la intensitat de les arribades venen condicionats per les circumstàncies 
que es viuen en els països d’origen, de tal forma que impedir o limitar el seu pas per 
certes rutes (Turquia i Líbia) només serveix per alterar la ruta de trànsit, i no perquè 
les persones deixin de sortir forçadament dels seus països.

3) És una invasió.
Aquests termes emprats pels mitjans de comunicació (“avalancha”) afegeixen a la 
informació un sentit d’amenaça, induint a qui el rep a una posició defensiva.
- Segons la OIM en aquest primer semestre de l’any 2018 s’ha registrat l’entrada pel 

Mediterrani de 42.843 persones, en contrast amb les 85.751 del primer semestre de 
2017, o les 215.997 del 2016. És a dir, han disminuït significativament les arribades.

- És molt important distingir entre el col·lapse que es registra en els dispositius i re-
cursos que l’Estat espanyol assigna per aquestes situacions i la capacitat que tenim 
com a societat de 46 milions de persones.

3.- Què fa l’Església catòlica?

- A nivell d’Església universal podem destacar l’organtzació cada any des del 1913 
de la Jornada Mundial del Migrants i dels Refugiats i el Missatge del Sant Pare per 
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a la Jornada Mundial de la Pau que es realitza anualment.
- Entitats com el Servei Jesuïta pels refugiats o la Comunitat de Sant’Egidio, fan 

també una gran tasca.
- Institucions benèfiques i càtedres d’anàlisi social per entendre el fenomen de la 

immigració.
- Càritas diocesana i la pastoral social de les diòcesis han realitzar una gran tasca 

envers els immigrants i refugiats.

3.1. L’Esglèsia catòlica a Espanya

L’any 2016, el 44,5% de les persones ateses per Càritas Esoanyola eren estrangers, és 
a dir, 794.801 persones
- D’elles 589.403 persones eren extra-comunitàries, i d’aquestes100.198 persones es 

trobaven en situació irregular.
- 1.160.746 eren persones comunitàries.
- Actualment estem treballant amb 675 persones amb l’Eststut de protecció internaci-

onal i 803 persones ”col·licitnts d’asil o refugi”.

3.2. Què estem fent a la diòcesi de Barcelona.

- Càritas Diocesana de Barcelona va posar en marxa el setembre de 2015 el Servei 
d’ajuda a les persones refugiades, un programa complementari al Pla Estatal de 
Refugi, que actualment està atenent a 104 persones, procedents de països que poden 
optar a l’asil o refugi. Aquestes persones s’agrupen en 17 famílies i són acollides 
en pisos de Càritas Diocesana de Barcelona, de parròquies, ordres religiosos o de 
particulars.

- Càritas Diocesana de Barclona ha atès, en aquests primers sis primers mesos del 
2018, 2.385 famílies provinents de països en conflicte, un 45% més que en el mateix 
període de l’any passat.

- Càritas cobreix aquells buits legals que hi has en el sistema d’acollida de refugiats 
a mitjà i llarg termini.

- Les persones recorren als nostres serveis quan finalitzen el Pla Estatal de l’Acollida 
a Refugiats, que garanteix una atenció d’un any i mig (dos anys en els casos més 
vulnerables), però fins i tot hi ha persones que mentre estan dins del Pla Estatal re-
corren a Càritas, ja que no troben feina ni un habitatge.

- També atenem aquelles persones que durant el període que estan en el Pla no se’ls reco-
neix la condició de refugiat, i per tant queden en una situació administrativa irregular.

- Constatem que aquest sistema d’acollida és deficitari en recursos, no ofereix una 
resposta adequada a les persones.

- El termini del pla és insuficient per considerar que la persona podrà iniciar una nova 
vida sense cap ajuda social.

- Les famílies refugiades necessiten més temps per conèixer la llengua, trobar una 
feina estable i comptar amb un habitatge digne.
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3.3. Què demana l’Església catòlica?

- Des de Càritas Diocesana de Barcelona i l’Arquebisbat de Barcelona ens fem 
nostres les paraules del papa Francesc, que ha volgut fer valer l’arribadas de mi-
grants i refugiats com a oportunitat per construir una societat més justa i un món 
més fratern.

- Acollir, protegir, promoure i integrar són els quatre verbs que han de guiar la nostra 
feina en favor de migrants i refugiats. En aquest moment demanem als països de la 
Unió Europea (UE) en general i al Govern espanyol en concret el compliment dels 
següents com’promisos:

- Cal un pacte europeu i un pacte mundial sobre els refugiats i per una migració se-
gura, ordenada i regulada.

- Garantir la protecció de la vida, tal com estsbleix el dret internacional del mar que 
imposa deures jurídics a tots els estats membres.

- Garantir el dret a l’asil que implica unes condicions dignes d’acollida, d’accés als 
serveis bàsics i el suport de professionals qualificats en l’atenció a migrants i refugiats.

- Destinar més recursos al Sistema d’acollida d’emergència i comptar amb un Pla 
Estatal de Refugi que treballi amb processos vitals i no amb terminis rígids de 18 a 
24 mesos.

- Ampliar les vies legals i segures a Europa per mitjà de visats humanitaris, cor-
redors humanitaris, el reagrupament familiar o els programes de patrocini co-
munitari.

- Garantir que les institucions de la UE i els Estats membres no penalitzin a les ONG 
que donen suport als mgrants, tant en el mar com en terra ferma. Assolir una verits-
ble col·laboració mútua que desfaci les pors i els prejudicis existents.

- Cal treballar per acabar amb les màfies. A això ens poden ajudar molt les ONG’s que 
treballen en el Mediterrani. Les màfies són les causants de la corrupció més brutal. 
Pensem en les fortes sumes de diners que han hagut de pagar els pares i familiars 
dels qui emprenen el viatge.

- L’altre no és mai un problema, sinó una oportunitat de crear lligams de coneixença, 
diàleg i cooperació, i de construir una ciutat de l’home més humana conforme al 
Regne de Déu.

- Nosaltres veiem la realitat amb les ulleres de l’Evangeli i de la Doctrina Social de 
l’Església per orientar la nostra acció. Per a nosaltres, la mobilitat humana és encara 
una oportunitat per al desenvolupament dels pobles en origen i destí. Els nous ve-
ïns són els nostres germans. Veiem el món en clau de fraternitat, tots som germans 
d’una mateuxa família amb un mateix Pare.

- Per tant, fem nostra la crida del papa Francesc: “Cada ésser humà és fill de Déu. 
Els migrants i els refugiats són una oportunitat que la Providència ens ofereix per a 
contribuir en la construcció d’una societat més justa, una democràcia més plena, un 
país més solidari, un món més fratern, d’acord amb l’Evangeli” (Missatge pontifici 
per al Dia Mundial del Migrant i del Refugiat, 2014).
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4.  Atacar les arrels del problema i les possibles conseqüències negatives a Europa

- Tota crisi, tot problema, és sempre una oportunitat per crèixer, per avançar.. La gran 
temptació és tancar-nos i no voler acceptar i abordar el problema. Això ja h0 va 
viure l’imperi romà…

- El gran error és una mirada curta o limitada que es quedi només en donar solució 
als efectes ocasionats… Cal, doncs, una mirada ampla, real i compassiva davant el 
repte que viu actualment Europa i el món.

- La temptació és sempre la divisió, els recels d’uns i altres, el tancar-se en un mateix. 
No podem deixar que aquesta por ens domini, però tampoc podem ser ingenus.

4.1. A curt termini, paranys a evitar

- En l’acollida i la integració cal evitar tensar massa la corda per evitar reaccions 
socials com les que s’estan produint en alguns països europeus.

- Entenc que el món occidental podria arribar a acollir els 232 milions de persones 
migrades arreu del món que hi ha en l’actualitat. Peró no té capacitat per arribar a 
acollir els altres milers de milions de persones que viuen en la marginalitat i que, tard 
o d’hora, si no canvien les condicions de vida en els seus països d’origen, també seran 
migrants.

- És el moment de polítiques a llarg termini. Però tenim el problema que els polítics 
miren a curt termini, a les properes eleccions…(o en els beneficis anuals, i així no 
es poden resoldre els prinvipals reptes del nostre món.

4.2. Mirar, invertir i crear economia a l’Àfrica subsahariana

- És absolutament necessari anar a l’arrel dels problemes, i per tant treballar per afa-
vorir en els països dels migrants unes noves condicions de vida. Cal un ordre mun-
dial més just i més humà. ¿Estem disposats a fer-ho?

- Europa no només ha d’invertir i crear a Àfrica per acabar amb el drama de les mi-
gracions forçades, sinó que Europa té una gran responsabilitat

- Pel deute històric d’Europa amb aquest continent, que hem explotat durant dècades 
i del qual ens hem enriquit…

- És el continent més proper al nostre i cal que Europa el vegi no com un competidor 
sinó com un aliat. Xina hi està invertint amb resultats positius, perquè és un merct 
potencial molt gran. Cal crear unes condicions de seuretat perquè les empreses hi 
puguin invertir…

- Són els nostres germans… Caldrà fer front a la corrupció que governs i mandataris 
desaprensius de l’Àfrica estan acumulant tot oprimient i abusant dels seus pobles.

- Cal començar a actuar amb fortalesa i valentia en aquesta línia es podran desmuntar 
les afirmacions dels populismes emergents…

- Aquesta és l’hora dels grans governants, dels estadistes agosarats. És el temps, tam-
bé, d’uns ciutadans que siguem capaços de viure sense certes coses, de renunciar a 
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tenir més per poder compartir amb els altres…
- Per això, ens hem de fer aquesta pregunta: ¿Estem disposats a acceptar un nou ordre 

mundial més just i equilibrat?

Tot i que el cardenal va felicitar les institucions estatals i municipals perquè fan 
feina, va afegir que encara queda molt per fer. “Sort d’aquestes institucions com 
Càritas, Jesuïtes o Sant’Egidio, que treballen per als refugiats, i també sort de les 
iniciatives privades i personals”..

L’acte de presentació va comptar amb la presència de nombroses persones d’àmbits 
diversos, com el Tinent d’alcalde de Barcelona Jaume Asens; el comissionat de Cul-
tura, Joan Subirats; la comissionada d’Immigració, Lola López; el director general 
d’Afers Religiosos, Marcel·lí Joan; el rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Ar-
mand Puig Tàrrech; el director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, Jaume Aymar; 
el president de la Fundació Joan Maragall, Josep M. Carbonell, així com membres 
i patrons d’aquesta Fundació i representants d’institucions religioses com Jesuïtes, 
Comunitat de Sant’Egidio i Càritas Diocesana de Barcelona, entre altres.

Celebració del 42 Congrés Internacional de 
Pueri Cantores a Barcelona (11-15 juliol)

De l’11 al 15 de juliol de 2018, la ciutat de Barcelona va acollir el 42 Congrés In-
ternacional de Pueri Cantores en espais tan emblemàtics com la Sagrada Família, el 
monestir de Montserrat i el Parc de Montjuïc. La trobada va reunir més de quatre mil 
nens cantaires de nombrosos països, entre els quals es poden esmentar Alemanya, 
Àustria, Bèlgica, Canadà, Espanya, França, Itàlia, Lituània, Polònia, Suècia i EUA. El 
lema d’aquest Congrés tenia una clara intenció evangelitzadora dels infants cantors, ja 
que deia: “Vos estis lux mundi”.

Centenars de grups d’infants, entre corals i escolanies, formen aquesta institució avui 
mundial, que va començar a París, amb Ferdinand Maillet, director d’un grup ano-
menat Petits Cantors de la Creu de Fusta ara fa 80 anys. Anteriorment, Paul Berthier 
havia fundat el primer grup l’any 1907. El 1947 va tenir el reconeixement oficial de 
la Santa Seu a partir d’una gran reunió a Roma, on actualment se celebra cada qua-
tre anys una trobada al voltant de l’1 de gener, Jornada Mundial de la Pau. Destaca 
Alemanya, amb 19.000 infants o joves cantaires federats, país on l’episcopat ha entès 
aquesta realitat cultural com a una eina pastoral o d’evangelització.

Barcelona ja va acollir l’any 1998 aquest Congrés i ara, vint anys després, han tornat 
a la nostra ciutat i a altres ciutats i localitats de Catalunya. Els actes, organitzats per la 
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Federació Catalana de Pueri Cantores (FCPC), varen incloure concerts en diferents llocs 
i parròquies, portant així un missatge d’espiritualitat i d’esperança a les nostres comuni-
tats cristianes i a tots els ciutadans sensibles als valors espirituals i musicals.

El dimecres 11 de juliol, a les 19.30 h. es va fer l’acte inaugural a la Plaça de l’Uni-
vers, al recinte firal de Montjuïc, amb un espectacle obert al públic de llum, aigua i 
colors a la Font Màgica. L’acte, al que hi va assistir el cardenal Joan Josep Omella, 
també va incloure representacions folklòriques catalanes, el parlament del president 
de la FCPC, Bernat Cabré, que va donar la benvinguda a les delegacions presents, una 
pregària i el cant de l’himne del Congrés.

El dijous 12 de juliol va estar dedicat a les Misses de les Nacions i a donar a conèixer 
els Pueri Cantores. Per exemple, les corals de la Federació belga varen interpretar els 
cants de la missa celebrada a les 10 del matí a la parròquia de la Mare de Déu del Re-
mei, a Les Corts, i altres federacions varen anar a altres parròquies i fins i tot a altres 
ciutats, com a Reus. A la parròquia de Les Corts, a les 20.30 h., d’aquest mateix dia 
varen oferir un concert dos cors d’Alemanya, un de França i un altre d’Estats Units. 
“Els acollirem perquè tinguin un bon record de la seva estada i gaudirem amb els seus 
cants”, escrivia en el Full parroquial Mn. Pere Montagut en anunciar aquests actes.

El divendres 13 de juliol fou una jornada molt especial amb l’assaig de cants a Mont-
serrat, un acte obert al públic. Els Pueri Cantores es varen concentrar a la plaça davant 
del monestir en un acte titulat “Pregària per la pau”, un acte amb la comunitat bene-
dictina i tots els congressistes que va tenir una hora i mitja de duració, de les 18 a les 
19.30 hores, amb lectures, testimonis i cants.

El cap de setmana el punt central del Congrés fou la basílica de la Sagrada Família, on el 
dissabte dia 14 al matí els nens i nenes i els joves de les diverses federacions, per grups, 
varen fer una visita guiada a la basílica. El dinar i el sopar d’aquest dia foren als menjadors 
escolars del col·legi La Immaculada, dels Germans Maristes, proper a la basílica. A les 
19 hores hi hagué la recepció d’autoritats, a l’Hospital de Sant Pau i a les 21 hores es va 
iniciar el concert extraordinari, o “Concert de Gala”, com deia el programa del Congrés.

El diumenge dia 15 de juliol, també a la Sagrada Família es va celebrar la Missa de 
clausura del Congrés, que va començar a les 10 h. Va ser presidida pel cardenal Ome-
lla i concelebrada pels més de 50 sacerdots que acompanyaven les corals. La celebra-
ció es va desenvolupar en cinc llengües, que també les va utilitzar el cardenal Omella 
en la seva homilia: català, castellà, francès, italià i anglès. El text de l’homilia del 
cardenal Omella es publica a la secció del Prelat, en aquest mateix número del BAB.

Abans d’acabar, el president de la Federació Internacional, Jean Henric, va adreçar 
unes paraules d’agraïment. Va destacar la feina de l’organització, destacant la feina 
del president de la Federació Catalana, Bernat Cabré, i de l’Albert Garcia, membre 
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del grup organitzador del Congrés. El proper Congrés tindrà lloc el juliol de 2022 a 
Florència. Però abans els Pueri Cantores es trobaran el desembre del 2019 a Roma per 
celebrar la missa de cap d’any amb el Papa.

Els actes es podien seguir a través del web puericantores.cat, de la FCPC.

Lliurament d’una relíquia de Sant Joan XXIII al 
cardenal Omella

El dia 17 de juliol de 2018 a les 19 hores, a la basílica de la Sagrada Família, tingué 
lloc l’acte de lliurament pel bisbe de Bèrgam, Mons. Francesco Beschi, al cardenal 
arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, d’una relíquia del papa Sant Joan XXIII.

Fou una ofrena que el cardenal Omella va rebre amb molt d’agraïment. De fet, aques-
ta ofrena, es va fer en el marc del pelegrinatge que uns dos-cents cinquanta catòlics 
d’aquesta diòcesi italiana varen fer a la nostra ciutat. El lliurament es va fer al final 
de l’eucaristia que els pelegrins varen celebrar a la cripta de la basílica de la Sagrada 
Família i que va presidir el bisbe Francesco Beschi, amb la participació del sacerdot 
dom Luigi Usubelli, que té la cura pastroral dels italians residents a Barcelona, i de 
Mn. Lluís Bonet i Armengol, rector de la parròquia de la Sagrada Família.

Sant Joan XXIII va ser el 261è successor de Sant Pere a la seu de Roma i Summe 
Pontífex de l’Església catòlica. Fou elegit el 28 d’octubre de 1958 i en cinc anys de 
pontificat va promoure una gran renovació de l’Església, sobretot amb la convocatòria 
del Concili Vaticà, que va obrir el dia 11 d’octubre de 1962. Joan XXIII va ser cano-
nitzat el 27 d’abril de 2014 pel papa Francesc.

Viatge pastoral del cardenal Omella amb 
sacerdots joves a Liverpool (23-27 de juliol)

És un costum ben arrelat que cada estiu els preveres novells de l’arxidiòcesi de Bar-
celona surtin uns pocs dies de viatge de vacances com a signe de comunió fraterna i 
convivència pastoral amb el seu arquebisbe; abans ho fèiem amb el Cardenal Martínez 
Sistach i, en aquests darrers tres anys, amb el Cardenal Omella. També som acompa-
nyats per formadors que vam tenir al Seminari, com han estat Mn. Josep M. Turull i Mn. 
Josep Serra. Així doncs, decidírem per a enguany viure per uns dies una experiència pas-
toral ‘a l’anglesa’, del 22 al 27 de juliol. Vam formar finalment un grup de 17 clergues.

El programa previst va consistir en un itinerari de visites a la província eclesiàstica del 
nord d’Anglaterra, que està formada per l’arxidiòcesi metropolitana de Liverpool i sis 
diòcesis sufragànies. Concretament, vam visitar-ne tres: Liverpool, Hallam (Sheffield) 
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i Middlesbrough (York). Tot i que la de Leeds havia estat contemplada en un inici, vam 
haver de desestimar-la finalment per manca de temps. Conèixer les ciutats de relleu del 
nord d’Anglaterra és prou atraient perquè conformen, no només una ruta turística d’inte-
rès cultural i històric, sinó que també han esdevingut un curiós exemple de convivència 
de relació entre el món catòlic anglès, que representa un 15% del total de la població 
del país, i el d’altres esglésies cristianes, en especial, l’anglicana. Aquesta supera amb 
escreix en nombre de batejats a la catòlica de Gran Bretanya, però està lleugerament per 
sota pel que fa al nombre de fidels que assisteixen a les celebracions de la fe. Tanmateix, 
altres branques del cristianisme, en particular, les Esglésies Unides Reformades i la 
Metodista, apleguen una xifra de feligresos gens desdenyable.

Un cop tots ens vam trobar a la T-2 de l’aeroport del Prat de Barcelona i després del 
res de vespres, ambientat amb un intens xàfec de fons per ajudar-nos a sintonitzar amb 
la climatologia anglesa, vam agafar el vol d’easyJet destinació Liverpool. Per cert, la 
famosa pluja anglesa, un cop allà, no va prendre gaire protagonisme perquè vàrem 
poder seguir el programa previst sense problemes.

Arribats a l’aeroport John Lennon de Liverpool pels volts de mitjanit, ens vam dirigir 
a l’allotjament que el mateix Sr. Arquebisbe de Liverpool, Mons. Malcolm McMahon, 
ens havia suggerit. Dilluns 23 va començar núvol. Després d’un complert ‘full English 
breakfast’, amb el que una bona colla vam iniciar el dia, entràrem a la moderna Me-
tropolitan Cathedral of Christ the King, guiats pel seu degà, The Very Reverend Tony 
O’Brien. Més tard, se’ns hi afegí el bisbe auxiliar emèrit, Mons. Vincent Malone, que 
va presidir la missa concelebrada en anglès a la cripta. Aquesta és de disseny clàssic 
neobizantí, obra de l’arquitecte Lutyens, construïda entre 1933 i 1950. En contrast, la 
moderna seu, dissenyada per Sir Frederick Gibberd, es troba construïda (1962-1967) 
sobre una part de la cripta i d’un pràctic aparcament circular, i ens repta amb un pro-
vocador exterior de formigó i metall, d’aspecte futurístic, a modus d’una gran nau 
espacial. Malgrat això, i contra tota expectativa, l’original i acollidor interior marca 
amb un fort accent cristocèntric al visitant, que de ben cert no queda indiferent. La 
disposició circular atorga la planta una gran sensació d’amplitud i de càlida acollida. 
El vistós altar de marbre blanc es troba just al centre, coronat per un espectacular 
baldaquí suspès a deu metres d’alçada i que representa la corona d’espines. Uns trenta 
metres més amunt, en la mateixa vertical, la llanterna cimbori de grans proporcions, 
amb espectaculars vitralls de colors, s’enlaira triomfant de majestat i dóna un clar toc 
evangèlic al skyline de la ciutat. L’experiència estètica i espiritual de la visita queda 
encara més rotunda amb un monumental orgue, amb tubs de totes mides i materials, 
que destaca com a teló de fons del presbiteri i del cor, servint també de potent reclam 
sensorial que facilita poder obrir els sentits i el cor a l’Eucaristia. Efectivament, a sota 
d’aquest colossal instrument es troba l’accés a la senzilla però molt lluminosa capella 
del Santíssim, amb un front mural pintat amb els colors de la resurrecció: blanc, groc 
llampant i blau cel. El sagrari, dissenyat per Ceri Richards, aglutina de nou els matei-
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xos colors, afegint-hi de nous, tot en esmalt. El grup vam gaudir del fort simbolisme 
que amaga tota la construcció, que convida a aplegar-se entorn del Crist. Les capelles 
perifèriques, dedicades als Sagraments, a la Mare de Déu, a St. Josep, a Abraham i a la 
Pau i la Unitat, voregen el presbiteri circular, que representa la Hòstia de l’Eucaristia i 
el cercle concèntric contigu més ampli acull al Poble de Déu. La teologia sacramental 
del Concili Vaticà II crida a celebrar la fe comunitàriament sortint des de les indivi-
dualitats. Aquesta idea es revesteix de la moderna ornamentació mitjançant diversos 
tipus de materials locals, com són els vidres de colors, marbres, bronzes (Via Crucis), 
fustes, tapissos i els contrastos de llum. Es diria que recull molt bé l’esperit d’aggior-
namento de fa 50 anys. Va ser dedicada per la Pentecosta del 1967. El Papa St. Joan 
Pau II la va visitar al 1982 i, com hi correspon, esdevé freqüentada per la nombrosa 
població catòlica de la zona nord-oest del país. Aquesta tardor acollirà el Congrés Eu-
carístic nacional. Cada any tenen lloc trobades i celebracions ecumèniques amb les es-
glésies veïnes, com ara, la catedral anglicana de Liverpool, que està situada a uns 800 
metres de distància de la catòlica, tot anant per Hope Street (carrer de l’Esperança).

L’estreta col·laboració entre anglicans i catòlics des de fa, ara ja, algunes dècades ens 
va portar inevitablement a visitar la catedral de Christ the Servant (Crist Servent), 
després de dinar d’aquell dia de Sta. Brígida, co-patrona d’Europa; tota una paradoxa 
enmig d’un ambient de controvèrsia ‘brexista’. Allà vam ser rebuts per la degana del 
capítol anglicà i guiats molt amablement pels responsables de la cura del temple. Però 
començàrem amb la presentació d’un important projecte d’acció social i solidària 
anomenat ‘Micah’ (Miquees), fruit de la cooperació entre les esglésies cristianes i 
algunes associacions civils. De nou, una nova constatació del caminar en els objectius 
comuns de la justícia i la pau.

Liverpool Cathedral és una construcció de proporcions gegantines; és la catedral angli-
cana més gran del país. La seva nau central té una amplada de 30 metres. Iniciada la seva 
construcció al 1904 i completada al 1978, és d’estil neogòtic i, com la catòlica, també 
està plena d’al·legories i símbols del què representa Jesucrist en el context anglicà; és a 
dir, fa una subtil simbiosi entre la cristologia i la gloriosa història naval comercial i de 
guerra de l’Imperi Britànic. Això sí, amb uns tocs discrets d’acostament al ‘sensus’ catò-
lic (High Church), com ara, la capella de grans dimensions dedicada a la Mare de Déu, 
amb una imatge del s. XVI, una petita i sòbria capella del Santíssim i un espectacular 
retaule de l’altar major, dedicat a la vida de Jesucrist, d’inspiració plateresca espanyola. 
Conté un dels orgues litúrgics més grans del món, amb 11.000 tubs!!!. Escoltar-lo en 
directe és una experiència sonora desconeguda a Espanya i a molts països del món.

Vam concloure la trobada amb una interessant tertúlia d’intercanvi de plantejaments 
i organització pastoral amb té, cafè i pastes, asseguts còmodament al voltant d’una 
elegant taula de roure anglès, de dimensions d’acord amb l’edifici i, després, del res 
auster de l’Evensong (vespres anglicanes), consistents en un salm, lectures de l’AT i 
NT, el Magnificat, pregàries -algunes espontànies-, parenostre i el Nunc Dimitis.
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El primer dia va acabar més aviat calorós i amb un sopar a una pizzeria. El segon dia, 
però, va començar plujós. Un petit grup de feligresos espanyols estava ja present a la 
capella del Santíssim, on vam concelebrar la missa en català, presidida pel nostre Car-
denal arquebisbe. Seguí el matí amb una interessant visita al Centre de Conferències 
de la Cúria arxidiocesana, situada a uns tres quilòmetres de la catedral, en una zona 
elegant. Allà va tenir lloc també una inspiradora trobada amb un dels responsables de 
la formació dels preveres novells i amb el mateix degà de la catedral. Un bon dinar, 
amb regals d’agraïment per l’acollida inclòs, inicià un dilatat temps lliure a la tarda 
per a gaudir dels atractius culturals i comercials de Liverpool sota un sol radiant. 
El sopar va tenir un autèntic accent tradicional anglès, tant pel lloc, un elegant pub 
anomenat The Philamonic, com pel ‘fish and chips’ o pels ‘steak pies’ i la cervesa 
local -‘lager’ o ‘bitter’- que vam tastar. I va acabar el segon dia, havent comprovat 
que Liverpool està fent un gran esforç de transformació per a consolidar la memòria 
històrica del què va ser i per obrir una nova manera de fer ciutat, reinventant-se a si 
mateixa cap el futur.

La Mare de Déu inspirà tot el programa de dimecres 25, dia de St. Jaume apòstol. Com 
bons pelegrins, i conduits per en Paul, que portava l’autocar, sortírem de bon matí cap 
a Sheffield, on ens rebé amigablement el seu bisbe, Mons. Ralph Heskett, amb uns 
cafès, tes i galetes. Acte seguit, La Sra. Pauline Powel, directora de CAFOD (Càritas 
i Mans Unides) al nord d’Anglaterra, ens presentà el funcionament i els projectes que 
aquesta organització de l’Església Catòlica d’Anglaterra i Gal·les té en marxa. En 
particular, un d’engegat als anys 1970s per un prevere de Sheffield (d’un estil sem-
blant al de Sor Genoveva i el Gmà. Adrià Trescents a Ciutat Vella), i que ha tingut tal 
èxit que el parlament de Westminster l’ha prés com a model per a tot el Regne Unit. A 
continuació, vam concelebrar la missa en castellà a la discreta però elegant Catedral 
de St. Marie, presidida pel Sr. Cardenal Omella. Continuant amb l’esperit ecumènic 
de la nostra visita, anàrem de la mà de Mons. Heskett a la catedral anglicana, una mica 
més gran però igualment discreta i ben cuidada, que també compta amb una acollidora 
capella del s. XV dedicada a la Mare de Déu i que durant segles i fins 1935 ha estat 
sota el patronatge dels ducs de Norfolk per al culte catòlic. Vam ser rebuts pel seu 
degà, The Very Reverend Peter Bradley, que ens tractà amb amabilitat, crític sentit de 
l’humor i bona hospitalitat. Després de la visita guiada pel mateix degà, ens conduïren 
a la sala capitular, on vam ser obsequiats amb un amè English lunch, amb benedicció 
en llatí …i amb vi! A l’acabament, intercanvi d’obsequis i paraules d’agraïment per 
l’acollida, bona mostra de germanor eclesial. I una curiositat; al llibre de visites de la 
catedral anglicana d’aquesta catedral dedicada a St. Peter & St. Paul consten només 
CINC signatures: La Reina Elisabeth II, el seu marit, el Duc d’Edimburg, el Príncep 
Andrew, el Príncep William i el Cardenal Omella!!!

Aquell dimecres encara tenia en el programa una altra ciutat de gran relleu històric i 
cultural: York. El Very Reverend Alan Sheridan és el degà dels canonges de la diòcesi 
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de Middlesbrough i rector de la parròquia de St. George a York. Ens esperava paci-
entment a la façana oest de York Minster (la catedral anglicana) a primera hora de la 
tarda. Ens saludà en un castellà molt polit i venia acompanyat per un universitari cata-
là, Carles, que està estudiant un màster a la University of York. Es van afegir al nostre 
grup durant tota la visita a la majestuosa i preciosa catedral dedicada a St. Peter, ve-
ritable joia del gòtic anglès (s. XIII-XVI). Després d’una interesantíssima i completa 
visita guiada, vam acabar tots a la sagristia, contemplant el calze que el cardenal belga 
Mons. Désire Joseph Mercier els hi va regalar, arran de la trobada ecumènica que York 
Minster va acollir fa uns cent anys, i a la qual ell mateix hi va ser present. La participa-
ció al Choral Evensong (vespres anglicanes cantades per un cor i amb orgue) va posar 
una nota de bon gust a la cerimoniosa litúrgia anglicana de l’ofici. Com a Liverpool 
Cathedral, els ministres que presidien –una dels tres era una ministra consagrada- van 
destacar públicament la nostra presència i van pregar especialment pel nostre cardenal 
i per tota l’arxidiòcesi de Barcelona davant d’un considerable nombre de fidels i de tu-
ristes que seguien la celebració de la Paraula i els cants amb gran atenció. Per a acabar 
la jornada i abans d’arribar a Ampleforth Abbey a dormir, vam compartir un deliciós 
sopar italià a un ristorante italiano al casc antic de York. L’autocar ens recollí just a un 
costat dels Abbey Gardens, el que havia estat una abadia benedictina dedicada a Saint 
Mary fins l’Acta de Dissolució dels monestirs del 1536, decretada pel rei Henry VIII 
i radicalment executada pel seu col·laborador, Thomas Cromwell.

Dijous 26 va ser un dia tranquil, en l’entorn amable d’un ‘locus oportunus’. L’Abadia 
benedictina d’Ampleforth, dedicada a St. Laurence i als màrtirs anglesos de la Re-
forma Anglicana, es troba enmig de la natura, a l’entrada del parc Natural ‘Yorkshire 
Moors’. Ampleforth Abbey i Ampleforth College havien de formar part destacable 
del nostre itinerari perquè són dues institucions de renom a tot el nord d’Anglaterra. 
L’Abadia, que està habitada per mig centenar de monjos, esdevé la torxa de l’espiritu-
alitat de St. Benet a tots aquells comtats. L’escola, que pertany al monestir, és una de 
les dos millors escoles residencials del nord d’Anglaterra, juntament amb Stonyhurst 
College, dels jesuïtes, i situada a l’oest. Totes dues escoles són el paradigma del que 
qualsevol família catòlica benestant vol pels seus fills: excel·lència en tots els àmbits, 
començant per l’entorn natural (!!!). Cal saber que especialment aquella part del nord-
est d’Anglaterra havia estat ben plena de cenobis durant l’Edat Mitjana, la major part 
d’ells molt pròspers. Rievaulx Abbey va ser un d’aquests monestirs cistercencs que va 
marcar clarament la vida i la cultura del nord d’Anglaterra i vam visitar acompanyats 
per dos monjos d’Ampleforth. Tot i que està en runes, l’església abacial, de grans di-
mensions i presència, encara manté el reflex d’un passat ric en molts sentits. Hom pot 
imaginar fàcilment la fascinant vida monàstica dels segles XIII-XV.

L’objectiu d’aquella aturada relaxant i contemplativa era poder descansar dels tres dies 
esgotadors que havíem tingut. Alhora, l’atractiu de cantar la Litúrgia de les Hores en 
gregorià anglès amb els monjos i concelebrar la missa en l’austeritat de l’abadia intro-
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duïa un interessant contrast amb el fast viscut a les catedrals. També vam aprofitar per a 
gaudir de la companyia de les persones que hi érem i de la simpatia dels monjos, en par-
ticular, del prior, el P. Gabriel Everitt, i del P. Hugh, d’origen caribeny, que ens parlava 
en espanyol. Vam compartir pregària, missa, dinar, sopar i tertúlia amb uns quants d’ells. 
També vam pregar els uns pels altres perquè l’abadia ara està passant hores d’ara per al-
gunes dificultats. També va ser una sorprenent experiència la visita al modern monestir 
de monges benedictines de Stanbrook Abbey, que està a poca distància d’Ampleforth. 
Vam tenir ocasió de departir amb elles i de cantar les vespres junts. El trasllat d’aquesta 
abadia a Yorkshire Moors des de les Midlands (centre del país) ha esdevingut una ocasió 
per a reforçar el sentit de la vida dedicada al treball i a la pregària en entorns on l’es-
perit s’asserena més fàcilment i l’acció pastoral d’estendre l’espiritualitat benedictina en 
aquells indrets esdevé més factible que enmig de les grans ciutats.

Les darreres 24 hores de l’experiència anglesa van incloure diverses i petites coses, 
però voldria destacar aquestes cinc com a molt significatives per a les nostres persones 
en el context que ens ocupa:

a) Asseguts còmodament a la sala d’estar de l’edifici The Grange, destinat a pelegrins 
de recés, vam fer una trobada del grup amb el Sr. Cardenal-Arquebisbe J. J. Omella 
per a fer una valoració del viatge. Va ser un moment de comunitari ple de sinceritat, 
d’agraïment, de compartir i de propostes. Què important és per als preveres comu-
nicar-se i compartir crítiques, somnis, idees, desigs, abans que callar i aïllar-se!

b) Fer camí per a anar a Bolton House a pregar amb els monjos, que estan vivint-hi 
provisionalment mentre els hi arreglen els espais propis de residència. Crec que 
anar a buscar al germà en l’aflicció per a pregar junts ens fa més dinàmics i flexi-
bles; veritable signe d’Església en sortida!

c) Celebració de l’Eucaristia a la capella-cripta dels màrtirs anglesos St. Thomas 
More and St. John Fisher. La nostra acció de gràcies al Senyor per haver-nos pro-
porcionat uns dies agradables de convivència i d’intercanvi de formes de viure la 
nostra fe. Alhora, l’exemple dels sants More i Fisher ens anima a ser coherents, fins 
les últimes conseqüències, al Crist i dedicar les nostres vides al seu servei i de la 
comunitat, evitant d’altres servituds que ens allunyin de la nostra vocació de preve-
res. Aquests dos sants, tot i ser amics del monarca, van tenir ben clar que no podien 
avenir-se a unes exigències temporals interessades i optaren decisivament per la 
llibertat que dóna la fe en Jesucrist, separant fílies i el poder polític de les qüestions 
d’Església; tots dos discerniren com a necessària i il·luminadora la submissió de 
les oportunitats d’influència econòmica i les conveniències polítiques a les veritats 
de la nostra fe.

d) El comiat d’alguns membres de la comunitat d’Ampleforth i la seva benedicció de 
mans del nostre cardenal-arquebisbe. Es tractà d’un gest d’humilitat i gran confian-
ça. És bonic considerar que les benediccions mútues són formes d’edificar comuni-
tat catòlica, car facilita poder sentir la unitat del Poble de Déu en un mateix esperit 
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de pregària i d’intercessió. Podria arriscar-me a assegurar que tots nosaltres ens 
hem recordat d’aquella comunitat benedictina més d’una vegada en aquest darrer 
mes! La pluja que va començar a caure just en el moment de la nostra sortida em va 
semblar un senyal del Cel que es vessava sobre aquells prats assecats per la calor 
intensa d’aquest estiu!

e) La ràpida visita a l’exterior de l’estadi del Manchester United, Old Trafford (Sir 
Alex Ferguson Stadium), va ser una concessió als companys joves més ‘futbole-
ros’. Sabem que la pastoral és per als preveres el que els partits, les lligues i les 
copes són per als jugadors. Ens preparem per ser molt bons; per guanyar, sovint do-
nem tot de nosaltres mateixos; ‘sortim a jugar’ cada dia, en equip. Malauradament, 
també ens lesionem i podem fer mal a alguns, apartant-los del terreny de la fe. O 
altres vegades anem acumulant un palmarès d’èxits o fracassos pastorals!

Malgrat tot, el Senyor sempre hi és i ho sap tot. Donem gràcies al Bon Déu Trinitari, 
a la Mare de Déu, als apòstols St. Pere, St. Pau i St. Jaume, als sants honorats aquells 
dies i als màrtirs anglesos. Ens vam sentir molt units i protegits per la seva intercessió!

Recordem que la paciència de Déu és la nostra salvació.

Lloat sigui el Senyor, ara i per sempre!

Barcelona, agost 2018
Mn. Pedro Rivero San José
Rector de la Parròquia del Bon Pastor
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Informació

Presentació de l’edició portuguesa d’un llibre del 
cardenal Martínez Sistach

El dia 6 de juliol de 2018 va tenir lloc a la seu de l’arquebisbat de Rio de Janeiro 
(Brasil) l’acte de presentació del llibre que en català es titula Les associacions de 
fidels, del que s’ha fet una edició en llengua portuguesa. Aquesta és la setena llengua 
en què ha estat editat aquest llibre del cardenal Martínez Sistach i està en curs l’edició 
en francès.

Va presidir l’acte el cardenal arquebisbe de Rio de Janeiro, Orani Joao Tempesta, i hi 
varen assistir els bisbes auxiliars d’aquesta arxidiòcesi, els vicaris episcopals de les 
diverses zones pastorals, així com nombrosos membres de moviments eclesials i de 
les noves comunitats cristianes de Brasil.

El cardenal Tempesta, que és també l’autor del pròleg d’aquesta edició, va dir 
que aquest llibre prestarà un bon servei a les Esglésies diocesanes de Brasil i al 
laïcat cristià per la importància del tema que tracta, el dret fonamental d’associ-
ació dels cristians.

El cardenal Martínez Sistach va agrair al cardenal Tempesta la seva invitació i el pre-
faci que ha escrit per a l’edició portuguesa. També va donar les gràcies al professor 
Hugo Cavalcante i al doctor Valdir Filho, que han tingut cura de la traducció i edició 
del llibre, que han enriquit amb la referència a les disposicions legals del país a l’hora 
de constituir una associació.

El Cardenal també va explicar que la nova regulació sobre les associacions ca-
nòniques públiques i privades de fidels fou fruit de les disposicions del Concili 
Vaticà II que parlen del dret fonamental dels cristians de constituir associacions. 
Es tracta d’un llibre pensat especialment per als fundadors i dirigents d’asso-
ciacions, confraries i nous moviments, en l’elaboració dels seus estatuts i en la 
direcció i govern d’aquestes associacions. El llibre, a més dels seus planteja-
ments teòrics, té també una finalitat pràctica i per això ofereix models d’estatuts 
d’associacions públiques i privades, així com models per a la bona gestió de la 
vida d’aquestes realitats eclesials. L’acte va incloure la firma d’exemplars pel 
seu autor.

Durant aquest viatge a Brasil, que es perllongà fins al dia 11 de juliol, el carde-
nal Martínez Sistach va visitar també la ciutat de Joiville, on el dia 10 de juliol 
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va participar en la XXXIII Trobada de la Societat Brasilenya de Canonistes i en 
el XXXVI Encontre de Membres dels Tribunals Eclesiàstics de Brasil. Davant 
d’un auditori d’especialistes en temes canònics, va tenir lloc la presentació del 
llibre en la que varen intervenir el P. Hugo Cavalcante, el professor Valdir Filho 
i el mateix cardenal, el qual també va fer una conferència als reunits sobre un 
tema de molta actualitat, la regulació canònica de la incardinació de preveres 
diocesans en els nous moviments eclesials.

Conferència del cardenal Martínez Sistach a la 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo

Conferencia del Card. Martínez Sistach en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, Palacio de la Magdalena, Santander, 23 de julio de 2018, 19.00 h.

Los dos ponentes hablamos del tema de la ecología integral de las grandes ciudades 
del mundo. “Laudato Si’ y grandes ciudades” fue el tema del Congreso Internacional 
que la fundación “Antoni Gaudí para las grandes ciudades” celebró en Río de Janeiro, 
del 13 al 15 de julio de 2017. Las conferencias están publicadas en el libro que lleva 
el mismo título del Congreso y publicado por la editorial Catarata.

El Congreso, el libro, incluye colaboraciones de científicos y administrativos de pres-
tigio, así como de excelentes expertos en ética que trabajan en el campo del agua, del 
aire y de los residuos en el ámbito internacional.

El tema del Congreso y del libro es de suma actualidad; es un tema de presente y de 
futuro, ya que toca dos grandes cuestiones vitales: la ecología y la realidad creciente 
de las grandes ciudades en el mundo. El mundo se va convirtiendo en urbanita, ya que 
actualmente el 52% de la humanidad vive en grandes ciudades, y el 2050 llegará al 
70%. Pero en el Brasil actualmente ya viven en grandes ciudades el 80% de su pobla-
ción. Así, la problemática ecológica es capital para nuestra supervivencia y para las 
generaciones que vivirán cada día más en grandes urbes.

El papa Francisco es muy sensible a la problemática –también ecológica- de las 
grandes ciudades. Es un Papa urbano y ha sido muchos años pastor de la gran 
Buenos Aires. En su encíclica “Laudato Si’”, de 24 de mayo de 2015, se refiere 
a la ecología en las grandes ciudades. Nos advierte que hoy el crecimiento des-
medido y desordenado de muchas ciudades las han hecho insalubres para vivir 
a causa no solamente de la contaminación originada por las emisiones tóxicas, 
sino también por el caos urbano, los problemas del transporte y la contaminación 
visual y acústica (cf. LS, 44).
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El libro toca tres grandes cuestiones que inciden en la vida de los ciudadanos en las 
urbes, pero directa o indirectamente en la vida de todos los habitantes de nuestro pla-
neta: el agua potable, la calidad del aire y el constante aumento de los residuos.

El Congreso, y por tanto el libro, afronta estos problemas con un doble objetivo. Por 
una parte, el de sensibilizarnos más y más por la gravedad presente y futura de esta 
problemática ecológica vital, conociendo su contenido científico-técnico y adminis-
trativo con una finalidad práctica: contribuir mediante estas reflexiones y debates para 
aplicar soluciones pertinentes a la grave situación del cambio climático.

El segundo objetivo es ético para que la humanidad tome conciencia de la responsa-
bilidad ética tanto para no agravar más el problema del maltrato que damos a nuestro 
planeta, como para contribuir con responsabilidad personal y colectiva a la solución 
de los problemas ecológicos. En el documento del Papa Francisco «Laudato Si’», es 
el constante el apelo a la ciencia y a la conciencia. El Congreso coincidió en que no 
siempre los avances de la ciencia y de la técnica han ido acompañados de un progreso 
ético y cultural equivalente.

Francisco se hace “portavoz” del sufrimiento de los pobres y de la naturaleza. Así, 
afirma que “entre los pobres más abandonados y maltratados, hay nuestra oprimida y 
devastada tierra que gime y sufre dolores de parto” (Rm 8, 22). El Papa une los pobres 
y la creación. Ante sus ojos no existen dos crisis separadas, una medio-ambiental 
y otra social. El entorno natural y el entorno humano se degradan juntos. La salva-
guarda de la tierra como «casa común» y el amor a los pobres se dan la mano. Esto 
se manifiesta en el problema del agua que afecta a poblaciones enteras, y en especial 
a los niños que enferman y mueren por consumir un agua no potable, como también 
en la problemática de la calidad del aire y el medio ambiente, sin olvidar la presencia 
siempre creciente de los residuos que producimos.

El cambio climático está generando variaciones en las precipitaciones atmosféricas 
en nuestro planeta. El agua potable y limpia es indispensable para la vida humana y 
para mantener los ecosistemas terrestres y acuáticos. En muchos lugares del mundo, 
la demanda de este bien supera la oferta sostenible, con graves consecuencias a corto 
y a medio plazo. Se pone de relieve un problema muy serio: la calidad del agua indis-
pensable para los pobres, que provoca muchas muertes cada día. En algunos lugares 
hay la tendencia a privatizar este recurso escaso, convirtiéndolo en mercancía que se 
regule por las leyes de mercado.

No podemos olvidar que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano 
básico, fundamental y universal, porque determina la supervivencia de las personas y, 
por tanto, es condición para el ejercicio de otros derechos humanos. Nuestro mundo 
tiene una gran deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable por-
que esto es negarles el derecho a la vida radicada en su dignidad inalienable.
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El Congreso puso de relieve que actualmente existe tecnología suficiente para propor-
cionar agua de calidad adecuada a toda la población mundial. Pero desgraciadamente 
existen grandes desigualdades en la distribución del agua potable: países en donde el 
consumo del agua es de 580 litros por día y persona, mientras que en otros países es 
de 10 litros. 900 millones de personas no tienen acceso al agua potable segura, 2000 
millones de personas viven en zonas en donde no existe el saneamiento adecuado de 
las aguas.

La contaminación atmosférica es hoy día uno de los temas no resueltos de las grandes 
ciudades, en particular de aquellas que por su situación geográfica presentan proble-
mas de inversión térmica y, por tanto, de acumulación de contaminantes en las capas 
bajas de la columna del aire. Es necesario introducir medidas progresivas que dismi-
nuían las emisiones.

El Congreso trató, y por tanto el libro lo refleja plenamente, la gestión inadecuada de 
los residuos en las grandes ciudades en desarrollo. Hay familias que viven en mon-
tañas de residuos, lo que crea unas condiciones pésimas de vida para todos sus miem-
bros, pero especialmente para los pequeños. Las actividades que se llevan a cabo en 
las montañas de residuos se realizan sin ningún control técnico ni sanitario. Son muy 
necesarias las decisiones para la recogida selectiva y el reciclaje por parte de las auto-
ridades. No podemos olvidar que una ciudad como Barcelona produce al año 806.650 
toneladas de residuos.

Ante esta realidad se necesita un cambio de estilo de vida. El Papa Francisco afir-
ma que “el ritmo de consumo, de dispendio y de alteración del medio ambiente ha 
superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, 
por el hecho de ser insostenible, sólo puede acabar en catástrofes”. El Papa coloca 
el desafío ecológico en un nivel muy radical: el de una conversión en la manera de 
concebir la vida y las actividades humanas. Sin esta conversión todas las soluciones 
–ya sean técnicas, económicas o jurídico-políticas- serán insuficientes y, en el mejor 
de los casos, aplazarán un resultado que se anuncia catastrófico. El Papa dice que 
“Dios perdona siempre, nosotros –los hombres- perdonamos algunas veces, la na-
turaleza no perdona nunca. Si la maltratas ella te maltrata” (Conferencia de prensa 
en el vuelo hacia Manila durante el viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas, 15 de 
enero de 2015).

Es preciso llegar a una “ecología integral”, que recuerda la conocida obra del filósofo 
cristiano Jacques Maritain “L’humanisme integral”. Francisco nos propone una “eco-
logía humana integral” y nos recuerda que hay una relación directa entre una ecología 
integral y una antropología auténtica (cf. LS 118). La “cuestión ecológica” es también 
una cuestión esencialmente moral. Ante la naturaleza visible del cosmos estamos so-
metidos a leyes no solamente biológicas, sino también éticas, la transgresión de las 
cuales no queda impune
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El papa Francisco envió firmado de puño y letra, un extenso y rico mensaje al Con-
greso Internacional, hablando de las “tres R”, refiriéndose a la temática del Congreso, 
y que son “respeto, responsabilidad y relación”. Así, el “respeto es la actitud funda-
mental que el hombre ha de tener con la Creación. Ésta la hemos recibido como un 
don precioso y debemos esforzarnos para que las generaciones futuras puedan seguir 
admirándola y disfrutándola”. Centrándose en el acceso al agua potable, Francisco 
subraya que “cuando no se presta la atención que merece se transforma en fuente de 
enfermedades y su escasez pone en peligro la vida de millones de personas. Es deber 
de todos crear en la sociedad una conciencia de respeto por nuestro entorno; esto nos 
beneficia a nosotros y a las generaciones futuras”.

La segunda palabra, “responsabilidad”, supone el modo en que debemos interactuar 
ante la creación, “sin quedarnos con los brazos cruzados ante la contaminación del 
aire o la producción de residuos. Estas realidades son consecuencia de una forma 
irresponsable de manipular la creación y nos llaman a ejercer una responsabilidad 
activa para el bien de todos”.

Por ello, el mensaje añade que “cada territorio debería incentivar modos de actuar res-
ponsables en sus ciudadanos para que, con inventiva, puedan interactuar y favorecer 
la creación de una casa más habitable y más saludable. Poniendo cada uno lo poco que 
le corresponde en su responsabilidad, se estaría logrando mucho”.

La tercera palabra “relación”, está ausente en las grandes ciudades. “El flujo constante 
de personas genera una sociedad más plural, multicultural, que es un bien, produce 
riqueza y crecimiento social y personal; pero también hace que esta sociedad sea 
cada vez más cerrada y desconfiada”. “La falta de raíces y el aislamiento de algunas 
personas -denuncia el Papa- son formas de pobreza, que pueden degenerar en guetos 
y originar violencia e injusticia”. Frente a ello, “es importante que la sociedad trabaje 
conjuntamente en ámbito político, educativo y religioso para crear relaciones huma-
nas más cálidas, que rompan los muros que aíslan y marginan”.

Hoy hay una “globalización del paradigma tecnológico” que coloca a la humanidad 
ante unas opciones verdaderamente abismales, dando a los hombres un enorme poder 
sobre sí mismos y sobre la tierra. Recuerdo –en este aspecto- el pensamiento del je-
suita Pierre Telhard de Chardin cuando afirma que “las grandes cimas también ponen 
a la humanidad ante grandes abismos”.

Es necesario un pacto entre Ciencia y Conciencia, entre Ciencia y Sabiduría, y 
en esto las diversas culturas y las religiones tienen unas “reservas” humanas que 
no pueden ser desestimadas. El Patriarca Bartolomé manifestó que “la religión 
es probablemente la fuerza más dominante y poderosa de la tierra. De hecho, la 
fe no sólo juega un papel clave en la vida personal de cada uno de nosotros, sino 
que también desempeña un papel vital como fuerza de movilización social e ins-
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titucional” (A. Spadaro, Intrevista al Patriarca Bartolomé I, a Civiltà Cattolica 
2015, II, 3-16, 7). Es por ello que el tema ecológico es un tema profundamente 
ecuménico e interreligioso.

El Congreso Internacional de Río de Janeiro sobre ecología y grandes ciudades, ce-
lebrado del 13 al 15 de julio de 2017, ha sido promovido por la Fundación “Antoni 
Gaudí para las grandes ciudades”, de Barcelona. Antoni Gaudí, el gran arquitecto de la 
Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, era también un gran ecologista, imbuido 
de un gran espíritu franciscano. Él creía que el artista colabora con Dios en la obra 
de la creación, y por esto se dice del artista que es un “creador”. Nadie como Gaudí 
hizo de este templo un vergel, en el que el reino mineral, vegetal, animal y finalmente 
humano ofrece una alabanza al Dios Creador.

El Congreso, este libro que presentamos, es una aportación más en la lucha contra el 
cambio climático, con el deseo de que se aplique el acuerdo de París y que desgra-
ciadamente el Presidente Trump apartó a los Estados Unidos, el segundo país más 
contaminante del mundo. El Papa Francisco nos dice que el cambio climático es un 
problema real y hay que tomar decisiones para resolverlo. No queriendo ver el proble-
ma, el problema no se resuelve, sino que se agrava y nuestro planeta ya está demasi-
ado maltratado. Las actitudes que obstaculizan los caminos de solución, incluso entre 
los creyentes, van de negación del problema a la confianza ciega en las soluciones 
técnicas. Necesitamos una nueva solidaridad universal para respetar nuestro planeta, 
nuestra casa común, la Tierra.

Universidad Internacional de Verano Menéndez Pelayo
Santander, 23 de julio de 2018

Cardenal Lluís Martínez Sistach
Presidente de la Fundación
“Antoni Gaudí para las Grandes Ciudades”

“Un bon servei als sacerdots” (article del 
cardenal Lluís Martínez Sistach)

(Article del cardenal Lluís Martínez Sistach publicat al número especial del Full Do-
minical del 17/06/2018, pàg. 4), amb motiu dels 50 anys de la Residència Sacerdotal 
Sant Josep Oriol de Barcelona).

La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol ha complert cinquanta anys. Fou una bona 
iniciativa construir aquesta residència perquè els sacerdots que han lliurat tota la seva 
vida al servei de les comunitats parroquials i a altres realitats eclesials trobessin un 
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habitatge digne i amb les degudes atencions en la seva vellesa. És bonic trobar-se en la 
darrera etapa de la vida amb amics i companys amb els quals s’han compartit l’amistat 
i molts treballs pastorals.

L’any 2004, amb motiu de la creació de les dues diòcesis noves desmembrades de 
l’arxidiòcesi de Barcelona, coincidint amb el meu nomenament com a primer pastor 
metropolità d’aquesta Església, els bisbes de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu i 
Terrassa acordàrem que en aquesta Residència de Sant Josep Oriol hi tenen lloc tots 
els sacerdots ancians d’aquestes tres diòcesis.

La Residència gaudeix de molt bon clima sacerdotal i comunitari. Ens coneixem 
tots i ens estimem tots. Ofereix als sacerdots l’habitatge i la cura de totes les seves 
necessitats materials, espirituals i formatives. Els sacerdots gaudeixen de plena lli-
bertat per sortir i entrar, realitzant tots els que poden diversos serveis religiosos i 
pastorals en la catedral, i en les parròquies de la ciutat i també en les de lluny de la 
ciutat. Penso que la configuració de la Residència Sacerdotal ha de permetre i ha de 
facilitar que els sacerdots puguin realitzar alguns serveis pastorals, mantenint les re-
lacions socials que durant molts anys han anat conreant en les parròquies i realitats 
eclesials que han servit. Això fa que puguin exercir el seu ministeri i evitar que es 
tanquin dins de la residència.

Un dels records molt agradables del meu pasturatge a la diòcesi de Tortosa, per espai 
de cinc anys, és el d’haver construït la Residència Sacerdotal que ha prestat i està 
prestant un servei molt preuat als sacerdots que per motius d’edat o de salut han deixat 
la primera responsabilitat pastoral en les parròquies. Penso que oferir als sacerdots 
aquest servei és un deure del pastor diocesà i de la comunitat diocesana.

Sóc fill de la ciutat de Barcelona, i pensant en el dia en què el Papa m’acceptaria la 
renúncia per motius de l’edat, vaig tenir molt clar que aniria a viure a aquesta Resi-
dència Sacerdotal de Sant Josep Oriol per poder continuar vivint a la Ciutat Comtal, 
on hi tinc la família i moltes relacions i records, i també per l’amistat i els records 
que m’uneixen amb els sacerdots que hi viuen, per oferir el meu petit servei a aquesta 
comunitat sacerdotal i possibilitar-me les meves responsabilitats a Roma i a altres 
indrets. Us puc dir que he trobat molta gent pel carrer que m’ha agraït aquesta decisió.

Aquesta casa sacerdotal d’alguna manera és molt coneguda en les nostres tres diò-
cesis, perquè hi ha molts feligresos que mantenen amistat amb els qui han estat el seu 
rector i saben que aquestes persones estimades viuen en aquesta Residència Sacerdo-
tal Sant Josep Oriol de Barcelona.

Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arquebisbe emèrit de Barcelona
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Dr. Josep M. Martí Bonet publica Novum 
speculum titulorum Ecclesiae Barcinonensis, una 

història del nostre arquebisbat
El llibre es lliurarà gratuïtament a totes les parròquies de la diòcesi

Ens plau molt poder informar d’una nova iniciativa de l’incansable canonge Josep M. 
Martí Bonet, director de l’Arxiu Diocesà. El treball de mossèn Martí Bonet, des dels 
seus inicis, ha consistir sobretot en posar a l’abast del poble i en especial del poble 
cristià els tresors d’art i de cultura que es guarden en els museus i en els arxius de 
l’Església. Potser perquè no tothom disposa de temps o d’interès per poder-los veure 
“in situ”.

Ens referim als tres volums que tindrà una obra anunciada amb aquest títol “No-
vum speculum titulorum Ecclesiae Barcinonensis”. Resum de documents. (Barcelona, 
2017), editat per l’Arxiu Diocesà i per Bubok Publishing S. L., els volum es poden 
descarregar per internet o també demanar-los en suport de paper). Ja han aparegut el 
primer volum i el segon. El primer, de 580 pàgines, està dedicat a l’arquebisbat de 
Barcelona; el segon, de 494 pàgines, al bisbat de Sant Feliu de Llobregat; ja està en 
premsa el volum tercer, dedicat al bisbat de Terrassa.

El llibre es lliurarà gratuïtament a totes les parròquies de la nostra i de les altres dues 
diòcesis germanes. Criem d’interès publicar l’escrit de presentació del doctor Martí 
Bonet, amb el que s’obre el primer volum. Es titula “A tall d’introducció. La memòria 
es fixa a través de la lletra”, i el reproduïm a continuació.

“Quatre dades fonamentals han estat gravades en la història dels tres bisbats de la pro-
ví8ncia metropolitana de Barcelona (Arquebisbat de Barcelona, bisbat de Sant Feliu 
i bisbat de Terrassa. La primera data és el 15 de juny de 2004 quan el Sant Pare Joan 
Pau II, en una butlla, desmembra en els tres bisbats esmentats, l’antic arquebisbat de 
Barcelona, que depenia abans directament de la Santa Seu. Era una diòcesi exempta. 
Ara el bisbat de Barcelona forma part d’aquesta nova província metropolitana de Bar-
celona anomenada també Barcelona.

Les altres dades cronològiques són les següents: 18 de juliol de 2004, el senyor ar-
quebisbe Lluís Martínez Sistach pren possessió de l’arquebisbat en la catedral de la 
Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona. Eren les dotze del matí. El dia 25 del mateix 
mes i anys el senyor bisbe Josep Àngel Saiz i Meneses pren possessió de la diòcesi de 
Terrassa en la catedral del Sant Esperit d’aquella ciutat. I per últim el 12 de setembre 
de l’esmentat any el senyor bisbe Agustí Cortés i Soriano pren possessió del bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat.
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Òbviament que aquest desmembrament de l’antiga diòcesi de Barcelona suposa un 
respectable intent de part de la Santa Seu de fer més ral i eficaç el ministeri episcopal 
en una antiga comunitat de més de quatre milions dos-cents mil cristians. Tanmateix 
la història té les seves exigències. Caldrà coordinar els possibles serveis d’arxius, 
d’historiografia i àdhuc d’estadística, així com la burocràcia. Per això el nostre intent 
en publicar aquest llibre no és altre que facilitar tot tipus de dades històriques i de 
gestions d’arxius. Així fixarem la història o memòria històrica a través de la lletra que 
és el seu suport més segur de perpetuïtat. Els altres mitjans conductors de la història 
s’esvaeixen i potser seria perjudicada la institució historiada. Volem que la nostra 
memòria eclesial sigui ben fixada –en gran part a través d’aquests milers i milers de 
lletres que conté aquest llibre tan voluminós com desitjós de fer un servei a la nostra 
comunitat cristiana. També volem que les fites històriques de totes les nostres par-
ròquies siguin registrades i que no s’oblidi la tasca de tants i tants sacerdots, laics, 
religiosos i religioses que ens han precedit. Veureu que, per exemple, el senyor Víctor 
Olivé, que ha investigat els nostres arxius, ha trobat sols dels dos segles que ens prece-
deixen més de sis mil sacerdots. Aquest llibre vol ser també un homenatge a tots ells. 
Aquí es veu doncs ben clar que la lletra fixa la memòria.

El present volum també recull unes breus notes històriques de totes les parròquies de 
l’antic bisbat de Barcelona. Notes extretes del nostre estudi (Martí Bonet amb la col-
laboració d’Anna Rich) impresos en el cèlebre Diccionari d’història eclesiàstica de 
Catalunya. També s’inclouen unes introduccions així com alguns rectorologis, repor-
tatges fotogràfics i notes extretes de Mn. Mas, també els diplomataris elaborats per A. 
Fàbrega i J. Baucells de la catedral de Barcelona i de J. M. Martí Bonet (Diplomatari 
de Sant Oleguer) i de les primeres col·leccions arxivístiques del nostre Arxiu Diocesà, 
com són les primeres visites pastorals.

Tot s’ha elaborat tenint present el gran axioma que ens mou a emprendre obra: “La 
memòria es fixa a través de la lletra”.

Glossa a Ponç de Gualba, un llibre de Josep M. 
Martí Bonet i Leandro Niqui (†)

Un llibre documental sobre les visites Pastorals més antigues d’Europa

Amb el títol de Glossa a Ponç de Gualba, i amb sotstítol de “Visites pastorals 
(1303-1330” (Arxiu Diocesà, Barcelona, 2017), aquest llibre és una font docu-
mental d’un extraordinari valor. I es deu a l’esforç de dos sacerdots de la nostra 
diòcesi, Mn. Leandro Niqui, ja difunt, i Mn. Josep M. Martí Bonet, director del 
nostre Arxiu Diocesà.
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Qui era Ponç de Gualba? Fou un bisbe reformador i gran organitzador de la cúria 
diocesana de Barcelona. Féu prevaldre La seva autoritat en molts conflictes en els 
monestirs diocesans i començà la sèrie de registres comuns, gràcies i visites pastorals 
custodiats a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Nomenat ambaixador del rei català Jaume 
II a Avinyó el 1316 amb motiu de la coronació del papa Joan XXII, també fou el gran 
impulsor de les obres de la catedral gòtica, almenys dels dos primers trams, l’absis, les 
capelles de la girola i la cripta de santa Eulàlia.

Pel que fa a les visites pastorals que féu Ponç de Gualba com a bisbe de Barcelona, 
tenim constància escrita de 862. En elles trobem informació sobre tot allò que succeïa 
al voltant de la vida quotidiana del poble, protagonista principal de la nostra història, 
amb molts defectes i pecats, però també amb grans dosis de generositat i cristianisme. 
Així amb aquest treball, que ens ofereix l’Arxiu Diocesà, podem fer un viatge per les 
vivències i el costumari dels nostres avantpassats.

Darrerament, s’ha incrementat molt la publicació de monografies de les parròqui-
es o localitats del nostre arquebisbat, perquè tothom desitja conèixer i estimar la 
seva història local. Doncs bé, aquest llibre ofereix una font de dades sobre la gai-
rebé totalitat de les parròquies de l’actual arquebisbat de Barcelona, i també de les 
parròquies dels bisbats de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, desmembrats del de 
Barcelona l’any 2004.

Per això, són d’una gran utilitat els índexs: el de les parròquies i rectors de l’antiga 
diòcesi de Barcelona (1303-1330), l’índex de les parròquies i visites pastoral (1303-
1330) i l’índex –aquest més breu- de parròquies citades en visites pastorals a una altra 
parròquia, també en el marc del 1303-1330.

Com s‘afirma en la introducció de l’obra, “s’ha de dir que els volums primers 
de les visites pastorals de Barcelona pel bisbe Ponç de Gualba són les més anti-
gues d’Europa. Tanmateix cal advertir que aquesta afirmació es refereix a uns 
registres enquadernats de visites pastorals, car a Vic, i principalment a Girona. es 
poden trobar per exemple petits grups de visites pastorals concretes anteriors a 
les del volum 1/1 de Barcelona, i també hi ha en la mateixa diòcesi de Barcelona 
indicacions i textos escadussers de visites realitzades a finals del segle XIII, per 
exemple amb referència a bisbes de Barcelona anteriors –com estudiarem tot 
seguit- o a arquebisbes de Tarragona que en “seu vacant” els corresponia visitar 
les parròquies de la jurisdicció de la província Tarraconense”.

El llibre ha estat editat en format electrònic per Bubok Publishing S.L., es pot des-
carregar i es pot demanar a aquesta editorial i en un espai de vuit dies es pot rebre en 
paper al propi domicili. A les parròquies de l’arquebisbat de Barcelona i de les dues 
diòcesis sufragànies (Sant Feliu de Llobregat i Terrassa) se’ls hi lliurarà un exemplar 
gratuït gràcies a una especial subvenció de la Fundació Mossèn Sanabre, antecessor 
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de l’actual arxiver diocesà, mossèn Josep M. Martí Bonet, que també es el president 
de l’esmentada fundació.

Restauració de l’orgue de la basílica 
dels Sants Just i Pastor

Cinc segles de la música religiosa catalana s’han recuperat a la basílica barcelonina 
dels Sants màrtirs Just i Pastor, que ha culminat la restauració del seu orgue, d’un 
aspecte certament imponent.

Aquesta basílica té una llarga tradició organística que va començar l’any 1494, i que 
la va convertir en un lloc de gran activitat cultural, musical i litúrgica. Els darrers anys 
aquesta basílica és sovint notícia, ja sigui, en l’aspecte cultural, per les excavacions 
que es fan en el subsòl, com també per diverses activitats religioses, com els ac-
tes de pregària allí promoguts per la Comunitat de Sant’Egidio. Recentment, l’estudi 
d’aquesta basílica ha estat el tema d’unes jornades d’estudi organitzades de forma 
conjunta per la basílica i per la Facultat de Teologia de Catalunya.

Fou l’any 2005, amb motiu de l’arribada a la parròquia del nou rector, el Dr. Armand 
Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) que es va pensar 
en la necessitat de restaurar l’orgue per recuperar la qualitat que tenia però que havia 
perdut. El procés de restauració es va intensificar a partir de l’any 2016 i ha estat 
llarg i costós, ja que el cost dels treballs ha superat els 250.000 euros reunits gràcies 
a aportacions de particulars i de diverses empreses que han volgut col·laborar-hi. La 
restauració ha estat realitzada pel Taller Blancafort, de Collbató, i s’ha realitzat sota 
la direcció del mestre orguener Albert Blancafort i amb la supervisió de tres organis-
tes més, el titular de la basílica Bernat Bailbé; el titular de la basílica de la Sagrada 
Família, Juan de la Rubia; i el monjo organista de Montserrat, P. Jordi-Agustí Piqué.

Per traslladar-lo al taller, es va haver de fer un desmuntatge total, que va permetre 
efectuar una restauració íntegra, peça a peça, cosa que ha permès fer una restauració 
que ha mantingut l’estil i els materials de l’època de la seva construcció. L’orgue té 
més de 1.800 tubs, dels quals 200 són completament nous, ja que alguns tubs estaven 
massa malmesos per poder recuperar-los. La construcció d’aquests tubs s’ha fet a 
Alemanya, en un taller especialitzat en la restauració i construcció de tubs d’orgue.

D’aquesta manera, com ha explicar el rector de la basílica, la restauració d’aquest or-
gue representa la recuperació dels sons musicals de fa cinc segles. Barcelona recupera 
així un orgue històric i grandiós, situat en una església de molta vitalitat pastoral, al 
centre de la ciutat, a poques passes de la Plaça de Sant Jaume.
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Presentació del llibre Projecte Hospital de 
Campanya, amb l’assistència del cardenal Omella

El divendres 13 de juliol de 2018, a la tarda, es va celebrar a l’església parroquial 
de Santa Anna la presentació del llibre Projecte Hospital de Campanya (Editorial 
Claret), acte en el que hi varen participar el nostre cardenal arquebisbe Joan Josep 
Omella; i els redactors del llibre: el pare Ángel, fundador de la ONG internacional 
“Mensajeros de la Paz”, i inspirador de un projecte semblant a Madrid (la parròquia 
de San Antón); Mn. Peio Sánchez, rector de la parròquia; la religiosa Viqui Molins, 
col·laboradora del projecte. que s’inscriu en les peticions del papa Francesc als catò-
lics perquè esdevinguin una “Església en sortida”. Aquest és el segon llibre de Viqui 
Molins i el P. Àngel sobre les seves experiències a Barcelona i a Madrid. El primer, 
titulat Déu al carrer (Editorial Claret), es va publicar el novembre de 2017.

L’acte va ser conduït pel periodista Antoni Bassas, que va citar aquestes paraules del 
papa Francesc: “Ja n’hi ha prou de parlar. Actuem!”. Viqui Molins va dir que l’ex-
periència de Santa Anna havia estat “un regal de Déu” i va insistir en la necessitat 
d’acollir, sobretot els membres més vulnerables de la nostra societat, perquè “estant al 
costat dels pobres és com es coneix la veritat”.

El P. Àngel va agrair el fet d’haver estat un dels inspiradors del projecte, i va advertir 
que ell no s’havia inventat res que Jesús no hagués fet ja, i va agrair la col·laboració 
de molt voluntaris que han fet possible la realització d’aquest “somni”.

La presentació va continuar amb els testimonis de cinc de les persones acollides -Joa-
quim, Emili, Josep, Montse i Tània-, un voluntari i una educadora social. Varen expli-
car que trobar-se amb aquesta església oberta a les seves necessitats els havia donat un 
cop de mà i havia estat l’inici per refer la seva vida i la de les seves famílies, perquè 
alguns han pogut trobar alguna “petita feina” i “una autoestima més alta”. “Amb Santa 
Anna se’m va obrir moltes portes que creia tancades”, va dir una d’aquestes persones..

El cardenal Joan Josep Omella, present durant tot l’acte com un oient més, va pronun-
ciar les paraules finals de la presentació. Va recordar dues paraules que sempre diu el 
Sant Pare i que ens cal tenir ben presents: “Església en sortida” i “discerniment”. “El 
Senyor ens ha donat dons i carismes i cada persona té la responsabilitat de posar-los 
al servei dels altres”. Va agrair el treball de tots, especialment dels nombrosos volun-
taris… “Cadascú de nosaltres és una persona única davant de Déu i tots estem cridats 
a ser una persona única per als altres”.

“Gràcies a tots els qui esteu en aquesta actitud de sortida, sempre des del discerni-
ment. És així com s’harmonitza la nostra societat. Continuem així, i l’Església serà un 
signe de fraternitat, d’amor i de concòrdia enmig del nostre món”.
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Presentació del llibre Esglésies i construcció de la 
ciutat, d’Alba Arboix i Alió

El dia 12 de juliol de 2018, a les 18.30 hores, al mirador Maria Aurèlia Capmany, 
de l’Ajuntament de Barcelona, a l’Edifici Novíssim, de la plaça de Sant Miquel, 
va tenir lloc l’acte de presentació d’un llibre que té un clar interès per a la nostra 
arxidiòcesi: Barcelona, esglésies i construcció de la ciutat, de la professora Alba 
Arboix i Alió. Coeditat per l’Ajuntament i per l’Arquebisbat de Barcelona, (Bar-
celona, 2018, 298 pàgs., amb abundants il·lustracions).

Varen intervenir en l’acte Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge i Rehabi-
litació; el doctor Antoni Matabosch, ecònom del nostre Arquebisbat; i Magda 
Mària, professora de projectes arquitectònics de la UPC, directora d’aquesta tesi 
doctoral, i autora del llibre.

El doctor Antoni Matabosch va dir: “Des del primer moment que vaig fullejar la tesi 
doctoral d’Alba Arboix em va captivar. En primer lloc, per la qualitat del treball, 
molt acurat i detallat. El llibre és fruit d’una gran feinada. El llibre que presentem 
és només una síntesi dels volums de materials que l’autora ha aplegat i que ens són 
i seran preciosos. En segon lloc, pel tema desenvolupat, és a dir, la interacció entre 
les parròquies i la vida de la ciutat, la història de les esglésies que contribueixen a 
donar forma a la Barcelona actual. Això em porta a fer una reflexió més general so-
bre la funció social de les religions, en aquest cas del cristianisme catòlic. El llibre 
es concreta en l’influx de les parròquies per crear poble, barri, ciutat, com un factor 
d’expansió i de cohesió social. Les parròquies sempre són un factor d’integració 
dels nous vinguts: en els anys 60 i 70 del segle passat, dels arribats de tota Espa-
nya, i darrerament, dels immigrats de molts països del món. M’agradaria que algú 
continués aquest estudi analitzant la importància cívica i ciutadana de les ordres i 
congregacions religioses, dels centres parroquials, de Càritas i de les obres socials 
lligades a l’Església catòlica”.

Després, el doctor Matabosch va fer “una reflexió en veu alta” -com va dir. Va 
exposar que, a partir del reconeixement de l’impacte positiu del fet religiós en la 
vida social, podem concebre i delimitar la noció de “laicitat positiva” o d’”acon-
fessionalitat” o, si es vol, de les relacions entre les religions i les administracions. 
Aquest plantejament hauria d’incloure els següents elements: distingir nivells 
(separació Església-Estat), respectant-se i valorant-se mútuament, actuant per 
col·laborar en bé dels ciutadans, dels veïns de cada barri. “Estem condemnats 
a entendre’ns. De fet, per exemple l’Ajuntament i l’Arquebisbat ens trobem i 
col·laborem en molts àmbits, encara que també podem perfilar-ho millor i mi-
llorar-ho.
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“Aquest llibre -va acabar dient el doctor Matabosch- en ajuda a tots a reconèi-
xer el pes de la història, a veure’ns de manera positiva i a continuar treballant 
en favor de la ciutadania barcelonina. Moltes gràcies a la directora de la tesi, a 
l’autora i a l’Ajuntament per haver fet possible la publicació d’aquest treball 
conjuntament amb l’Arquebisbat”.

Aquest llibre tracta de les esglésies de Barcelona i del seu paper protagonista en 
la construcció de la ciutat. El lector descobrirà que el lligam entre els temples 
barcelonins i la mateixa ciutat existeix des dels primers nuclis medievals fins als 
últims barris de polígons creats, passant per les esglésies que han desaparegut i 
han originat noves places, o les que han perdut la seva funció sacra i han estat 
utilitzades per allotjar-hi noves activitats.

En el llibre s’alternen capítols de caire més general i altres que prenen una església com 
a protagonista per aprofundir en el que s’està explicant. L’autora presenta l’arquitec-
tura religiosa de Barcelona en conjunt, com una col·lecció de cent trenta-dos objectes 
arquitectònics escampats per la ciutat, ofereix una interpretació inèdita de Barcelona i 
convida a fer un apassionant itinerari per la ciutat.

Els subcapítols de caire més general i d’altres que prenen una església com a 
protagonista per il·lustrar millor el que s’està explicant. Es tracta d’onze cròni-
ques concretes i particulars que narren la història d’aquella església i d’aquell 
fragment de la ciutat, alhora que contribueixen al relat global: Santa Maria de 
Sants, Sant Medir a la Bordeta, Sant Jeroni a Montbau, la Sagrada Família, Mare 
de Déu de la Mercè, Santa Maria del Mar, Sant Miquel del Port a la Barceloneta, 
Mare de Déu dels Àngels a l’Eixample, Sant Sebastià al Verdum, Maria Reina a 
Pedralbes i Verge de Gràcia i Sant Josep. Aquestes onze esglésies -diu l’autora en 
la introducció del llibre- adquireixen encara més sentit quan es poden comparar. 
Per això, les últimes pàgines del llibre són un inventari amb informació gràfica, 
descriptiva i amb la ubicació de tots els temples de la col·lecció.

En definitiva -diu també l’autora-, a partir d’un mosaic format per cent tren-
ta-dues esglésies, aquest llibre ofereix una interpretació inèdita de Barcelo-
na i convida a fer un itinerari per la ciutat. I és que al cap i a la fi es tracta 
d’això, d’una invitació a passejar, d’acompanyar el lector perquè descobreixi 
una col·lecció d’edificis que expliquen l’apassionant història de la construc-
ció d’aquesta ciutat. Perquè, tal com diu Francesco Careri, “allò exòtic està 
sempre a l’abast de la mà. N’hi ha prou amb perdre’s i explorar la pròpia ciu-
tat” (Careri, Francesco. Wallscapes. Camminare come pratica estetica. 2006).
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“Donar-ho tot per rebre el tot que és el bon Déu” 
(Dr. Josep M. Martí Bonet)

Presentació del Dr. Josep M. Martí Bonet del llibre sobre la història de la resi-
dència Sacerdotal Sant Josep Oriol, de Mn. Francesc Raventós i Pujol

La Residència sacerdotal Sant Josep Oriol està celebrant els 50 anys de la seva 
creació amb la modalitat actual. Un fet important, dins d’aquesta celebració 
és la publicació del llibre La residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. Història, 
escrit per Mn. Francesc Raventós i Pujol, que durant 46 anys ha estat rector 
d’aquesta obra i n’és com la seva memòria vivent. El llibre té 244 pàgines i ha 
estat editat per l’Arxiu Diocesà, que dirigeix el canonge i historiador Josep 
M. Martí Bonet. Publiquem a continuació el text del Dr. Martí Bonet en els dos 
actes en què fou presentat el llibre: el dia 18 de juny a la mateixa residència 
sacerdotal i el dia 23 de juny a la sala de la Mare de Déu de la Mercè de la 
catedral de Barcelona.

Pere digué a Jesús: “Mireu, nosaltres ho hem deixat tot pervenir amb vós, què ens 
tocarà?” contesta Jesús: “Vosaltres i tots els qui han vingut amb mi, i han deixat 
cases, germans i germanes, pare i mare, fills o camps, han rebran molt més i pos-
seiran la vida eterna” (Mt 19, 27-29).

Què en són d’autèntiques aquestes sagrades paraules mirant el grup de sa-
cerdots que actualment viuen a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol de 
Barcelona que en aquests dies compleix cinquanta anys d’història. Per aquesta 
residencia, en aquest mig segle, hi ha passat quasi 300 sacerdots jubilats. Ho 
han deixat tot, cases, germans i germanes, pare i mare, fills i camps per seguir 
Jesús. I ja aquí, com a recompensa, han rebut molt més, i esperen rebre la vida 
eterna.

“Quina meravella!”, exclama en una entrevista mossèn Albert Torrents (Cf. Full 
Dominical del 17/06/2018, dedicat a la Residència). Poder concelebrar l’euca-
ristia cada dia, resar conjuntament les vespres, el rosari, el mes de Maria, el 
del Sagrat Cor, els exercicis espirituals, la Unció dels malalts, etc. I tot això 
lliurement, sense cap obligació. També poder ajudar en diversos ministeris sa-
cerdotals, poder practicar la caritat fraterna amb els companys, tot això és una 
autèntica meravella!”.

Així viuen contents i satisfets els nostres sacerdots diocesans en la residència. 
Palpen que ja aquí a la terra comencen a rebre la recompensa promesa. És un 
regal de Déu. Ho van deixar tot per assolir el bon Déu que ho és tot! Enhorabona!
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Precisament per participar en aquesta efemèride es celebren diversos actes i de 
manera especial la presentació d’aquest llibre que és la història de la Residencia 
Sacerdotal Sant Josep Oriol, escrita per Mn. Francesc Raventós i Pujol.

Aquesta institució diocesana té el seu origen en la segona part del segle XIX, quan 
el bisbe de Barcelona Pantaleó Montserrat va deixar un llegat per atendre els sa-
cerdots que, després d’una vida d’activitat apostòlica, es trobaven sense mitjans i 
en pobresa. D’aquí va sorgir l’”Asil per a sacerdots pobres”, després denominat 
“Seminari Major”, fent-ho realitats els doctors Morgades i Català Albosa.

D’aquest últim, essent bisbe de Barcelona, la història diocesana en té un entra-
nyable record, doncs fou el gran impulsor de la caritat heroica durant l’epidèmia 
de pesta del 1885 a Barcelona. Ell personalment anava a visitar els malalts. Tant 
és així, que fou contagiat, però el final guarí. Va també invitar els sacerdots per-
què anessin a visitar i a atendre espiritualment els empestats, prometent als qui 
ho fessin un duro diari. Per això, hi ha un llistat de més de 400 sacerdots, entre 
ells el mateix doctor Josep Torras i Bages.

Tots aquests sacerdots eren voluntaris per exercir aquesta caritat heroica, i cal dr 
que molts varen renunciar al cobrament d’aquest duro diari. També les religiosos 
de la diòcesi es varen entregar en atendre les víctimes de la pesta. En els mateixos 
carrers de Barcelona es varen improvisar unes cuines. I el bisbe de Barcelona 
deia a les monges de clausura que en aquells moments la clausura i el claustre 
eren les cruïlles dels carrers de Barcelona on hi havia les cuines per als malalts. 
Ell, el bisbe Català i Albosa, amb els seus sacerdots, religioses i religiosos i molts 
fidels varen participar en aquest exercici heroic de la caritat, i el bon Déu, com 
sempre, els va recompensar sense límits.

Amb aquests actes de caritat es confirmà un dels trets típics del tarannà de la nos-
tra diòcsi, que és l’exercici de la caritat. Emblema nostre i que és també l’esperit 
de la institució que actualment estem celebrant i que es manifesta en la caritat 
que impera en aquesta casa.

Segons declara Mn. Joaquim Brustenga, en el Full Dominical que he citat abans, 
“estic molt content de viure amb els companys l’última etapa de la meva vida. 
Tenim moltes ocasions d’ajudar-nos, de viure la fraternitat, i l’ideal de la dio-
cesanitat, sobretot amb els companys que estan en una situació de dependència 
físics o psíquica”

“Tot això amb un companyerisme excel·lent -com diu Mn. Enric Aymerich, en 
el mateix número del Full Dominical- i unint-nos en actes litúrgics i culturals, 
com les freqüents conferències de temes d’interès científic, teològic, històric 
i cultural”.
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De tots aquests aspctes se’n parla en el llibre que presentem. En ell Mn. Francesc 
Raventós parla dels bisbes que varen estar en els orígens d’aquesta institució, ja 
esmentats, com Pantaleó Montserrat, Català Albosa, Morgades, i també dels que 
l’han fet com ara és, els bisbes Marcel González i Ramon Daumal, i també del 
que en fou rector durant molts anys, Mn. Josep Martí.

Dos residents actuals, el cardenal Lluís Martínez Sistach i Mn. Josep Serra, actual 
director de la Residència, diuen que la casa fa un molt bon servei als sacerdots dels 
bisbats de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. És així com es compleix 
la profecia evangèlica amb la que hem començat aquesta presentació. Els nostres 
sacerdots ho han donat tot per poder assolir el mateix bon Déu, que ho és tot.

Dr. Josep M. Martí Bonet
Director de l’Arxiu Diocesà de Barcelona

Els pobres salvaran el món, un llibre 
de Mn. Oriol Xirinachs

El CPL i la Delegació de Pastoral Social van presentar el llibre de Mn. Oriol Xiri-
nachs en un acte celebrat a la sala Abat Safont a Sant Pau del Camp (Barcelona).

El primer en intervenir va ser Mn. Josep M. Jubany, fins ara delegat diocesà de 
Pastoral Social. En les seves paraules va presentar Mn. Oriol Xirinachs com un 
sacerdot que ha dedicat tot el seu magisteri als pobres. Del llibre va destacar la 
facilitat amb la que es llegeix, perquè està escrit en forma de capítols curts, i en 
cada un d’ells hi ha un verset bíblic, una experiència personal i una pregària fi-
nal. Va destacar els dibuixos dels ninotaires Agustín de la Torre i Cesc que il·lus-
tren molt bé el sentit del que es vol transmetre. També va dir, glossant el títol del 
llibre, que en les seves pàgines surten pobres reals, que descriuen perfectament 
la humanitat de la pobresa. Ja en l’Evangeli els rics no tenen nom. També va dir 
que l’Oriol ens demana en el llibre que estiguem més pendents d’escoltar que de 
donar solucions, i que això primer és molt més important. Moltes vegades els que 
menys tenen més comparteixen i des dels pobres descobrim la dignitat de ser fills 
de Déu, sense sentiments de superioritat.

Mn. Josep M. Romaguera, president del Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), va 
destacar alguns fragments del llibre, dels que es dedueixen idees com la que, si 
creiem en Jesucrist, no podem ignorar que la salvació universal es fa des de la 
pobresa, perquè en els pobres es veu l’essència de l’home. Déu, en fer-se pobre, 
viu la dignitat de l’home. En el llibre es contempla amb ulls de fe la vida i les 
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persones per descobrir aquesta dignitat dels homes i la indignació davant 
les injustícies que pateixen. La pregària ens connecta i ens fa estar atents. 
“I hem d’agrair -va acabar dient Mn. Josep M. Romaguera- que hi hagi 
col·leccions de llibres, com la titulada “Emaús”, del CPL, que ens convi-
den a enllaçar la vida i la litúrgia.

Mn. Oriol Xirinachs va comentar que en el llibre es manifesta una triple 
idea. Primera, que no s’ha prendre el nom dels pobres en va, perquè, si 
alimentem el nostre ego espiritual, alguna cosa falla. La segona idea és la 
de posar els pobres al centre tenint-los com a mestres, examinant la nostra 
consciència. La tercera idea destaca que aquest llibre explica experiències 
dels pobres com un regal de Déu i proposa pair-les i resar-les. Finalment, 
va dir que volia dedicar el llibre als seus mestres. Sor Genoveva Massip, 
el germà Adrià Trescents i Mn. Josep M. Palom.
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