
La Missa en acció de gràcies pels 800 anys de la fundació de l’Orde de la Mercè 
va omplir de poble fidel la nau central de la Catedral.

A l’altar, el cardenal Omella saluda al P. José Juan Galve Ardid, Provincial dels 
Mercedaris.

Commemoració dels 800 anys
de l’Orde de la Mercè



Imatge del cardenal Omella en el moment de pronunciar la seva homilia el 23 de 
setembre a la catedral de Barcelona.

Moment de la celebració de l’Eucaristia amb el presbiteri dempeus.
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Celebracions amb motiu de la festivitat de la 
Mare de Déu de la Mercè

Trasllat de la imatge de la Mare de Déu a la Catedral

La imatge de la Mare de Déu de la Mercè, que es venera a la basílica titular, fou 
trasllada processionalment a la catedral de Barcelona el diumenge 16 de setembre 
de 2018. A les 17.30 hores, la processó va sortir de la basílica, traslladada pel Cos de 
Portants del Sant Crist de la nostra catedral. La plaça de la Mercè, en el moment de 
sortir de la basílica la sagrada imatge, ja era plena de fidels, entre els quals destacava 
la presència de molts joves.

Prop de les 19 hores, la processó arribà a la plaça de la Catedral, i la sagrada imatge 
i els participants en la processó varen entrar a la nostra seu per la porta de Sant Iu, 
propera al presbiteri. La sagrada imatge fou col·locada en el presbiteri, a l’esquerra de 
l’altar major, rebent allí les aclamacions i la veneració dels fidels.

A les 19 hores, començà la celebració de l’eucaristia, que presidí Mons. Antoni 
Vadell, bisbe auxiliar i vicari general de l’Arxidiòcesi. Amb ell varen concelebrar 
membres del Capítol de la Catedral i membres de l’Orde Mercedària, entre els quals 
hi havia el P. Jesús Roy, administrador parroquial de la basílica titular. Els diaques 
Mn. Aureli Ortín i Mn. Jordi-Albert Garrofer varen exercir el ministeri diaconal 
durant la celebració.

Les lectures bíbliques foren les pròpies del diumenge 24 de durant l’any: Isaïes 50, 
5-9; Salm responsorial 114; Jm 2, 14-18; Evangeli de Marc 8, 27-35.
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En una homilia molt evangelitzadora, Mons. Vadell saludà en primer lloc els membres 
de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè, els fidels presents, especialment 
els nombrosos joves, els representants de l’Orde Mercedària i de les congregacions 
i obres laïcals que inspiren les seves activitats en el carisma mercedari. Va remarcar 
que les festes d’aquells dies eren en honor no de qualsevol Mercè, sinó en honor de la 
Mare de Déu de la Mercè.

Centrant-se especialment en el text evangèlic que s’havia proclamat va exposar breu-
ment aquests conceptes:

1. En l’Evangeli que hem escoltat Jesús es manifesta com a Mestre i ensenya el sentit 
de la seva missió als apòstols que el seguien atrets per la seva Persona, però que 
eren desconeixedors del sentit de la seva missió com a Messies. I per això Jesús els 
pregunta: «Qui diu la gent que soc jo? I vosaltres, qui dieu que soc jo?»

2. Tant de bo que avui ens fem tots aquesta pregunta: Qui és Jesús? Qui és Jesús per 
a mi? Què espero de Jesús? I què espera Jesús de mi?

3. Pere va anar entrant en el sentit del messianisme de Jesús i, fins i tot després 
d’haver-lo negat, quan va rebre la mirada de Jesús sobre ell, a l’inici de la Passió, 
amb aquella mirada de Crist va rebre el seu perdó i va iniciar l’experiència de la 
seva llibertat.

4. Tant de bo, germà i germana que m’escoltes, que aquests dies de les festes en ho-
nor de la Mare de Déu de la Mercè, retrobis la mirada misericordiosa de Jesucrist, 
que a tu, com a sant Pere, el porti el perdó, la pau i la llibertat.

Les intencions de la pregària dels fidels foren les següents: pel Sant Pare, pels bisbes 
i pel bisbe Antoni que presidia la missa; pels governants i perquè les seves decisions 
siguin inspirades per la justícia i la prudència; pels malalts i els empresonats, que es 
vegin lliures dels seus sofriments, i perquè els qui viuen sota l’esclavatge del pecat 
puguin ser alliberats. 

L’eucaristia, com es fa habitualment, fou retransmesa per Ràdio Estel. Acabada la 
celebració, la sagrada imatge de la Mare de Déu fou retornada a la seva basílica titular.

Missa organitzada per la família Mercedària a la Catedral

El diumenge 23 de setembre de 2018, a les 12 hores, a la catedral de Barcelona tingué 
lloc la celebració de l’eucaristia organitzada per la Família Mercedària com a acte 
central de les commemoracions per l’Any jubilar de la Mercè, amb motiu dels 800 
anys de la fundació de l’Orde (10 d’agost de 1218). L’orde va ser fundat per sant Pere 
Nolasc, un laic profundament marià i apassionat per l’obra redemptora de Crist. Va-
ren patrocinar la fundació el rei Jaume I, i el bisbe de Barcelona Berenguer de Palou. 
L’Orde ha donat noms tan destacats com el mateix sant Pere Nolasc, santa Maria de 
Cervelló o sant Ramon Nonat.
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L’eucaristia la va presidir el cardenal Joan Josep Omella, que va concelebrar amb 
els cardenals Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona; amb el P. Juan 
Carlos Saavedra, peruà i Mestre general de l’Orde de la Mercè; amb l’arquebisbe 
d’Urgell, Joan Enric Vives; amb l’arquebisbe de Saragossa, Vicente Jiménez; el bisbe 
de Lleida, Salvador Giménez; el bisbe de Sant Feliu, Agustí Cortés; el bisbe de Solso-
na, Xavier novell; el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses; el bisbe de Terol, 
Antonio Gómez, i el bisbe de Nacala (Moçambic), Alberto Vera; el bisbe auxiliar de 
Barcelona Antoni Vadell i el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau. També va 
concelebrar el P. Octavi Vilà, abat de Poblet, el P. José Juan Galve, provincial de la 
província mercedària d’Aragó, i amb un grup nombrós de més de seixanta preveres, 
entre els que hi havia canonges de la catedral, uns seixanta religiosos mercedaris –en-
tre els quals una dotzena de membres del govern general i de l’Orde i provincials– i 
preveres diocesans de Barcelona i d’altres diòcesis de tot el món on són presents els 
membres de l’Orde la Mare de Déu de la Mercè. També hi havia el P. Màxim Muñoz, 
president de la URC, el Dr. Armand Puig, degà de l’AUSP, i el rector del Seminari, 
Mn. Felip-Juli Rodríguez. Mn. Josep Vives i Mn. Jordi Albert varen ser els mestres de 
cerimònia, ajudats pels diaques Aureli Ortón i Xavier Rius. L’acte fou retransmès en 
directe per Ràdio Estel.

L’homilia del cardenal Omella es publica a la secció del prelat, en aquest mateix nú-
mero del BAB. Després de l’homilia, en el moment de l’ofertori, tots els religiosos 
mercedaris presents, varen renovar els seus vots, que inclou un quart compromís mer-
cedari de redempció, de donar la vida a favor dels germans, imitant l’esperit i vida del 
seu fundador Sant Pere Nolasc. 

Missa a la basílica titular amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè

El diumenge 23 de setembre, a les 18.30 hores, a la basílica es varen celebrar unes 
Vespres solemnes, dirigides pels Mercedaris, i a les 20 hores, es va celebrar la 
missa vespertina de la vigília, amb la presència de la Confraria de la Virgen del 
Rocío de Barcelona.

El dilluns 24 de setembre de 2018, a les 10.30 hores, es va celebrar la missa solemne de la 
festivitat, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, que va concelebrar amb el cardenal 
Lluís Martínez Sistach; amb el Mestre general dels Mercedaris, Juan Carlos Saavedra; 
amb l’arquebisbe de Ciudad Bolívar (Veneçuela), el mercedari Ulises Gutiérrez; el bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés; amb el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz 
Meneses; amb el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau; amb els dos bisbes auxiliars 
de Barcelona, Sergi Gordo i Antoni Vadell; amb l’abat de Montserrat, Josep M. Soler, 
coincidint amb la efemèride mercedària; amb els dos bisbes auxiliars de Barcelona, Sergi 
Gordo i Antoni Vadell; amb el P. José Juan Galve, provincial dels Mercedaris d’Aragó i 
amb religiosos Mercedaris –entre els quals el P. Jesús Roy, administrador parroquial de la 
basílica de la Mercè– i altres sacerdots del clergat religiós i secular.
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També hi havia una notable presència de membres de la Família Mercedària, inte-
grada per religiosos, religioses –com les Mercedàries Missioneres de Barcelona, les 
Mercedàries de la Caritat i altres–, monges de clausura i associacions de laics que 
s’inspiren en el carisma mercedari, amb una especial presència de joves que obren 
camins cap al futur...

Així mateix, com és tradició, hi varen assistir les màximes autoritats civils i militars 
catalanes, encapçalades pel President de la Generalitat, Joaquim Torra, i per l’Inspec-
tor General de l’exercit de la regió pirenaica, Tinent General Fernando Aznar Ladrón; 
amb la Sotsdelegada del Govern Central a Barcelona, Sra. Montserrat Garcia; i els 
presidents dels grups municipals Xavier Trias, Carina Mejías, Alfred Bosch, Jaume 
Collboni i Alberto Fernández Díaz.

El cardenal Omella va pronunciar l’homilia el text íntegre de la qual es publica a la 
secció del prelat, en aquest mateix número del BAB.

Al moment de l’ofertori les pubilles de les Cases regionals establertes a Barcelona 
varen fer la tradicional ofrena floral a la Mare de Déu. L’eucaristia que va ser retrans-
mesa en directe per Ràdio Estel, es va cloure amb el cant dels Goigs a la Mare de Déu 
de la Mercè.

El papa Francesc, en el seu missatge del 17 de gener de 2018, quan es va obrir l’Any 
Jubilar Mercedaris amb el lema «Lliures per alliberar», donava als Mercedaris tres 
consells: conservar l’herència de l’Orde, confiar en la Verge Maria i deixar-se esti-
mar per Déu.

Avui dia, amb nou províncies, l’Orde és present a quatre continents. En les seves 158 
comunitats, prop de 600 sacerdots, germans cooperadors i professos de vots temporals 
duen a terme la taca pastoral i l’obra social de l’Orde, especialment a les presons i a 
les llars d’acollida a ex presos, joves en risc d’exclusió social, emigrants i víctimes 
del tràfic de persones. Però també amb la creació d’escoles, llar d’infants, centres de 
formació i menjadors que allunyin les persones dels ambients de marginalitat. En total 
la família mercedària serveix a 97 presons, 27 llars d’acollida, 46 escoles, 41 cases de 
formació, 5 llars d’infants i 12 menjadors. 

Nous Goigs i inauguració del nou orgue

Amb motiu d’aquest vuitè centenari de la fundació de l’Orde de la Mercè s’han 
editat uns «Goigs de la Mare de Déu de la Mercè», bilingües català-castellà, amb 
lletra de Mn. Jaume Aymar Ragolta i música de Miquel Pujol i Grau, publicats per 
Editorial Claret (s’han reproduït fotogràficament al setmanari Catalunya Cristiana 
(23/09/32018, pp. 39-40).
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Per altra part, la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè –integrada per unes 700 
persones i de la que el president Ignasi Riera i Rovira- ha impulsat la construcció del 
nou orgue de la basílica. El mestre Gerhard Grenzing, un dels orgueners més prestigi-
osos del món, establert al Papiol, s’ha encarregat de la construcció del nou orgue, que 
és un dels millors d’Europa i que es compon de 3.000 tubs i 3 teclats.

Aquest nou orgue es va inaugurar els dies 21, 22 i 23 de setembre, amb la celebració 
de tres concerts inaugurals a les vuit del vespre, amb organistes de prestigi mundial, 
com ara Thomas Ospital, Maria Nacy i Montserrat Torrent.

La germandat de la Mare de Déu de la Mercè ha fet una campanya d’apadrinament de 
tubs per conscienciar la ciutadania a fi que s’hi impliqui. Els tubs es poden apadrinar 
a partir de 50 euros. Per rebre més informació de l’apadrinament: tel. 933 190 190, 
orgue@basilicadelamerce.com.

Carta de la Fundació Obra Mercedària

A finals de l’any 2017, el provincial dels Mercedaris de la nostra terra i la directora de 
la Fundació Obra Mercedària varen enviar aquesta carta als rectors de les parròquies:

Benvolgut mossèn,

El proper 2018 l’Orde de la Mercè, nascuda a Barcelona, celebrarà els 800 anys de la 
seva fundació. Eren temps de Jaume I, Berenguer de Palou (bisbe de Barcelona), i sant 
Pere Nolasc, el nostre fundador.

Des de fa vuit segles i fins ara, la família mercedària realitza la seva tasca redemptora 
ja sigui alliberant captius, visitant presos, ajudant a les seves famílies, procurant mit-
jans materials als més pobres, treballant per una educació de qualitat en barris margi-
nats, anunciant l’Evangeli de Jesús a pobres, empresonats i exclosos sempre des de la 
humilitat i intentant oferir el millor servei.

No obstant, actualment, veiem necessari fer-nos més visibles per servir de manera 
més eficient als destinataris de la nostra missió. La Fundació Obra Mercedària vol 
oferir-se com a eina d’ajuda a les parròquies que necessitin assessorament jurídic i 
informació sobre què fer i com auxiliar a aquells feligresos que pateixen pena de presó 
o voregen la marginalitat, així com les seves famílies.

Estem disposats a entrevistar-nos amb vostè per informar-lo personalment de qui om, 
què fem i què podem oferir, i si ho considera oportú, informar també als seus feligre-
sos de la manera que cregui més convenient: una xerrada, un curs, una entrevista, unes 
paraules al final de l’eucaristia, etc.
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Creiem que la millor manera de celebrar els nostres 800 anys d’existència és oferir un 
millor servei a aquesta diòcesi que ens va veure néixer a través de les seves parròquies 
i mostrant-nos accessibles a les persones necessitades d’una mà amiga que els ajudi a 
sortir del pou de la pobresa, de la vulnerabilitat i exclusió social.

A l’espera de saludar-lo personalment, li desitgem un bon Nadal i un pròsper i ventu-
rós any Jubilar 2018.

P. José Juan Galve Ardid, Provincial dels Mercedaris.
Núria Ortín Martínez, Directora Fundació Obra Mercedària.
Plaça Castella, 6. Tel. 93 301 38 75. 08001 Barcelona.
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Prelat
Decrets

DECRET 18/18. Barcelona, 3 de setembre de 2018.

Atès que el Rvd. Sr. Lluís Bonet Armengol s’acull a la jubilació i renuncia a les res-
ponsabilitats parroquials que fins ara tenia a l’arxidiòcesi;

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Lluís Bonet 
Armengol i la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’arxidiòcesi, i decretem el 
seu pas a la situació de prevere emèrit per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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 20/18. Barcelona, 3 de setembre de 2018.

Atès que el Rvd. Sr. Aureli Gómez de Cadiñanos Pinedo s’acull a la jubilació i renun-
cia a les responsabilitats parroquials que fins ara tenia a l’arxidiòcesi;

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Aureli Gómez 
de Cadiñanos Pinedo i la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’arxidiòcesi, i 
decretem el seu pas a la situació de prevere emèrit per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 21/18. Barcelona, 3 de setembre de 2018.

Atès que el Rvd. Sr. Josep Enric Roig Sansegundo s’acull a la jubilació i renuncia a 
les responsabilitats parroquials que fins ara tenia a l’arxidiòcesi;

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Josep Enric 
Roig Sansegundo i la renúncia als càrrecs pastorals que fins ara tenia a l’arxidiòcesi, i 
decretem el seu pas a la situació de prevere emèrit per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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 22/18. Barcelona, 3 de setembre de 2018.

Atès que el Rvd. Sr. Enric Subirà Blasi s’acull a la jubilació i renuncia a les responsa-
bilitats parroquials que fins ara tenia a l’arxidiòcesi;

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Enric Subirà 
Blasi i la renúncia als càrrecs pastorals que fins ara tenia a l’arxidiòcesi, i decretem el 
seu pas a la situació de prevere emèrit per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 23/18. Barcelona, 3 de setembre de 2018.

Atès que el Rvd. Sr. Joan J. Villegas Acien s’acull a la jubilació i renuncia a les res-
ponsabilitats parroquials que fins ara tenia a l’arxidiòcesi;

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Joan J. Ville-
gas Acien i la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’arxidiòcesi, i decretem el 
seu pas a la situació de prevere emèrit per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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 24/18. Barcelona, 3 de setembre de 2018.

Atès que el Rvd. Sr. Josep Oriol Xirinachs Benavent s’acull a la jubilació i renuncia a 
les responsabilitats parroquials que fins ara tenia a l’arxidiòcesi;

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Josep Oriol 
Xirinachs Benavent i la renúncia als càrrecs pastorals que fins ara tenia a l’arxidiòcesi, 
i decretem el seu pas a la situació de prevere emèrit per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

Cartes
Només l’Amor salva

Carta de l’Arquebisbe als preveres i diaques de l’Església Arxidiocesana de Barcelona

Benvolguts germans preveres i diaques,
sigui la Pau amb tots vosaltres.

Us envio la meva salutació afectuosa i paraules d’ànim en aquest començament de 
curs pastoral. Les meves primeres paraules són de gratitud pel que sou i pel que feu al 
servei de l’Evangeli en aquesta comunitat, tan estimada i entranyable, que és l’Esglé-
sia que pelegrina a Barcelona. Permeteu-me que us doni les gràcies amb les mateixes 
paraules de Sant Pau:

«Sempre hem de donar gràcies a Déu per vosaltres, germans. És just que ho fem, 
perquè la vostra fe va creixent i l’amor que us teniu augmenta en tots i en cadascú. 
Davant les altres Esglésies de Déu, ens sentim orgullosos de vosaltres per la perseve-
rança i la fe amb què suporteu les persecucions i tribulacions» (2 Te 1,3-4).

Certament, el clergat d’aquesta diòcesi, pel que he pogut comprovar durant 
aquest temps amb vosaltres, és un clergat sa, que estima Jesucrist i l’Església i 
que es lliura generosament al poble de Déu, en el qual està inserit i al qual serveix 
humilment i valentament. Com m’alegra veure els preveres i diaques identificats 
amb la gent, participant dels seus goigs i sofriments! Com m’omple d’alegria la 
vostra participació assídua i formal en els recessos espirituals programats al llarg 
de l’any! Com em consola la vostra participació en les reunions d’arxiprestat, on 
programeu i reviseu el treball pastoral conjunt i en les quals dediqueu un temps 
de qualitat a la formació permanent! Que bonic és veure que seguiu al peu del 
canó, tractant d’ajudar a conèixer i estimar el preciós i incomparable rostre de 
Nostre Senyor Jesucrist, «Camí, Veritat i Vida» per als homes de tots els temps! 
Us animo a seguir per aquest camí i amb aquest esperit.

Us convido, també, a demanar al Senyor que ens concedeixi tenir una «mirada plena 
de tendresa i amor» cap al món, la societat, la parròquia, l’arxiprestat, el presbiteri…; 
sense aquesta mirada d’amor és impossible evangelitzar, és impossible transmetre 
esperança. I la nostra societat està absolutament necessitada d’esperança i nosaltres 



BAB 158 (2018) - setembre [11] 607

estem cridats a ser «testimonis d’esperança», testimonis d’un Déu, Pare misericordi-
ós, que ho transcendeix tot, que ho penetra tot, que ho renova tot.

Aquesta senzilla carta que us envio no té altra pretensió que reforçar la comunió, re-
novar l’entusiasme pastoral i missioner i informar d’aquelles coses que em semblen 
importants per tenir en compte al llarg de l’any pastoral. Iniciem aquest nou curs 
després d’haver aprovat i presentat el nou Pla Pastoral en aquella preciosa celebració 
que va tenir lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar, el passat dia 28 d’abril. Iniciem 
el curs amb un nou organigrama diocesà i amb el nomenament dels nous vicaris epis-
copals, dels responsables de delegacions i de secretariats, i també dels sacerdots i dels 
diaques amb missió pastoral a les parròquies. Gràcies a tots per la vostra disponibilitat 
i acceptació de les responsabilitats que se us han confiat.

Vull compartir amb vosaltres les següents reflexions. Ho faig amb senzillesa, com si 
fos una conversa d’amic a amic, perquè penso que és així com segurament parlaria el 
Senyor amb cada un de nosaltres, així ho feia amb els seus apòstols.

PLA PASTORAL

Tots estem ocupats en la tasca d’anar aplicant el nou Pla Pastoral Diocesà, que no 
pretén altra cosa que evangelitzar en el món d’avui, seguint els ensenyaments de 
l’Evangeli i del Magisteri de l’Església, tenint molt en compte la realitat de la nostra 
societat i seguint, especialment, l’Exhortació Apostòlica del papa Francesc, Evangelii 
gaudium.

Tirar endavant la missió que ens ha estat confiada en aquest temps implica, com deien 
fa uns anys els bisbes francesos: reconèixer les noves condicions en què hem de viure 
i anunciar l’Evangeli; assumir l’actual situació com a deixebles i com a ciutadans, 
i acceptar situar-nos com a catòlics en l’actual context sociocultural i institucional. 
Estem cridats a passar «d’allò heretat a allò proposat». Això ens obliga a valorar la 
novetat de la fe i de l’experiència cristiana. Hem d’acollir el do de Déu en condicions 
noves i retrobar contemporàniament el gest inicial de l’evangelització. Aquest és el 
temps de la proposta senzilla i decidida de l’Evangeli de Crist (cf. Proponer la Fe hoy. 
De lo heredado a lo propuesto. Edit. Sal Terrae, 2005).

Si la transmissió de la fe és important, també ho és l’acollida que es faci a les persones 
que venen a demanar els sagraments o altres ajudes o serveis. Cal tenir una actitud de 
vigilància contemplativa per percebre les empremtes de Déu en cada persona que ve a 
nosaltres; cal ajudar les persones que s’acosten a les nostres catequesis perquè puguin 
donar passos concrets, encara que ens semblin petits, cap a un canvi de vida, cap a 
una obertura senzilla i cordial al Déu i Pare de Nostre Senyor Jesucrist. Un veritable 
pastor, apòstol de l’Evangeli, no pot perdre mai l’esperança, ja que les persones, totes 
les persones, en qualsevol edat i circumstància, són sempre susceptibles de canviar de 
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vida. El bon lladre va canviar a l’últim moment. Qui som nosaltres per tancar a ningú 
les portes de la salvació? Això no vol dir que hàgim d’«accedir a tot el que demanin» 
aquells que s’acosten a rebre els sagraments. L’Església té unes regles de joc que cal 
complir, però hi ha moltes formes de presentar-les i facilitar que s’entenguin i es du-
guin a la pràctica.

Animeu els pares, a través de la catequesi familiar, de les homilies, del diàleg perso-
nal amb ells, a prendre’s seriosament l’educació cristiana dels seus fills. Animeu-los 
perquè ajudin els seus fills a créixer en la fe, perquè els ensenyin a resar, a conèixer 
Jesucrist i la Mare de Déu, a ser generosos i treballadors, a participar en la missa de 
diumenge a la parròquia, a sentir l’alegria de ser cristians i membres de l’Església. 
Acolliu, escolteu, estigueu amatents, regaleu temps als pares i a les mares que s’acos-
ten a les parròquies.

Feliciteu les famílies que celebren algun sagrament, doneu-los ànims en la decisió que 
han pres, encara que aparentment sembli una decisió rutinària, per costum. Ajudeu-los 
que aquesta celebració pugui ser un esdeveniment de fe, un motiu d’alegria i una oca-
sió de reunir-se i unir-se més tota la família; demaneu-ho confiadament al Senyor per-
què així sigui. La pregària i el dejuni del pastor i de la comunitat, tan important com 
l’acció, pot fer molt per millorar i transformar la vida i els costums del poble de Déu.

No descuideu les famílies que passen per alguna dificultat o problema. Són temps 
difícils i exigents per a la vida familiar. Estigueu prop d’elles, de tots els que pateixen; 
que la comunitat cristiana empari aquestes famílies. Només l’amor és capaç de salvar, 
de canviar el cor de l’ésser humà, de generar processos de santedat. I estiguem tots 
molt atents a acollir aquells que, procedents d’altres països i cultures, s’apropen a les 
nostres parròquies, al nostre país.

CURS D’ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL

En les diverses trobades que he tingut amb els sacerdots ordenats en els últims anys 
hi ha un tema que apareix amb freqüència i que és saber acompanyar espiritualment i 
humanament les persones amb qui ens relacionem, especialment els joves.

Certament, és un tema molt important i que estarà segurament present en el Sínode 
dels Bisbes: Els joves, la fe i el discerniment vocacional, que tindrà lloc a Roma el 
mes d’octubre. Nosaltres hem de saber acompanyar i deixar-nos acompanyar. Tot un 
repte. Però molts diuen: «No sé com fer-ho, no estic preparat per a això.»

Els bisbes de Catalunya hem pensat que estaria bé oferir un Curs de discerniment i 
acompanyament espiritual als sacerdots que ho desitgin, especialment a aquells que 
van ser ordenats els últims anys.



BAB 158 (2018) - setembre [13] 609

El calendari lectiu d’aquest curs és de dos anys, amb classes de dilluns a dijous durant 
dues setmanes els mesos d’octubre, de febrer i de maig.

Els encarregats de coordinar i acompanyar aquest curs són els delegats per a la forma-
ció i acompanyament del clergat de la nostra arxidiòcesi de Barcelona: Mn. Salvador 
Bacardit Fígols i Mn. Xavier M. Vicens Pedret, DP.

Crec que és quelcom en què hem d’invertir esforços, perquè avui en dia l’evange-
lització passa gairebé necessàriament per saber estar prop de les persones, saber-les 
acompanyar i ajudar-les perquè es trobin amb el Senyor, que és més íntim a nosaltres 
mateixos del que moltes vegades pensem. Avui assistim a una creixent demanda d’es-
colta per part d’aquells que s’apropen a les nostres parròquies.

Aquest curs està obert a preveres de les altres diòcesis amb seu a Catalunya. És una 
iniciativa proposada i refermada per tots els bisbes. Creiem que ajudarà a revitalitzar 
la nostra missió pastoral, animarà els seglars a trobar la seva vocació i redundarà en el 
seu creixement humà i espiritual.

Us animo a fer aquest curs o ajudar que d’altres puguin realitzar-lo, oferint-vos a 
substituir-los en les parròquies els dies que dura aquesta formació, ja que és en règim 
d’internat.

PASTORAL AMB JOVES

Un altre camp important de la nostra acció pastoral és el treball amb els joves. Ells són 
el futur de la societat i de l’Església. Però constatem amb dolor que una gran majoria 
d’ells «passen» de l’Església, de la religió. No obstant això, segueix sent veritat allò 
que bellament deia Sant Agustí, fruit de la seva experiència personal: «Ens vas crear, 
Senyor, per a Tu i el nostre cor està inquiet fins que descansi en Tu» (Confessions 
I,1,1). Els joves d’avui també tenen fam de Déu, encara que no sàpiguen com formu-
lar-ho, perquè tenen fam i set de plenitud, de totalitat, d’absolut, tot i que ells s’aferrin 
a realitats efímeres. Per això, germans, hem de saber estar prop d’ells, per poder-los 
ajudar a trobar l’Absolut de les seves vides, l’Amic fidel, Aquell que ens ha estimat 
fins a l’extrem, Jesucrist Salvador del món.

Hem de confessar humilment que no sabem molt bé com actuar amb els joves, però 
aquesta confessió no hauria de portar-nos a culpabilitzar-nos de tots els fracassos reco-
llits, sinó que hauria d’impulsar en nosaltres el desig de buscar com encertar en el camí 
de renovar la pastoral amb joves. Cal constatar la realitat evitant caure en la nostàlgia 
d’altres temps o en el desconcert. Fins i tot, convé adoptar una mirada positiva, creient, 
i una actitud de simpatia, d’esperança i de misericòrdia, cap a aquest món i cap a aquest 
moment. Aquest món i aquesta època que Déu estima tan ardentment. «Els moments 
difícils poden resultar els més evangèlics», deia Santa Teresa de Calcuta. És important 
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estar atents, sobretot, als nous trets culturals que marquen la nostra societat i que venen 
a modificar considerablement tot allò relacionat amb la religió. D’aquesta manera evita-
rem anar a cegues. Aquests trets representen alhora amenaces i possibilitats per al des-
vetllament i la transmissió de la fe. Ells esbossen ja el perfil de l’Església del nou segle.

Els bisbes de Canadà han afrontat aquest tema en una pastoral titulada Proposar avui 
la fe als joves: una força per viure. Hi indiquen, entre d’altres elements a tenir en 
compte en la pastoral amb els joves, la conveniència d’organitzar peregrinacions i 
trobades puntuals amb ells, com a camí per viure l’experiència de l’amistat i de la fe. 
El Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves fa anys que treballa en aquest sentit. Un 
nodrit grup de sacerdots, seminaristes i seglars estan compromesos en aquest àmbit 
de la pastoral. Programen reunions periòdiques, accions conjuntes, s’experimenten 
mètodes de nova evangelització i crec, sincerament, que alguna cosa s’està movent. I 
això em fa pensar en les paraules del profeta Isaïes quan diu: «Faré una cosa nova, que 
ja comença a despuntar. No us n’adoneu?» (Is 43,19). Donem suport a les iniciatives i 
accions que es duen a terme des del Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves. Dema-
nem al Senyor una mirada confiada per veure el treball que es fa. Demanem també la 
virtut de la humilitat per saber reconèixer i acceptar que el granet de mostassa donarà 
el seu fruit amb l’ajuda del Senyor, perquè l’obra no és totalment nostra, som mers 
«humils treballadors a la vinya del Senyor».

Animo tots els sacerdots i tots els diaques a potenciar i facilitar les activitats que orga-
nitza el Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves. Sabeu perfectament que, en temps 
d’inclemència, cal que estiguem units i potenciem allò que sembla que es mou o allò 
que és susceptible de congregar aquells que estan dispersos.

Un possible camí eficaç en el camp de la pastoral juvenil pot ser ajudar els joves a en-
trar en moviments i grups organitzats com, per exemple, els Moviments d’Acció Ca-
tòlica, ja que en ells s’assegura la formació, la feina, l’ajuda als més pobres, la revisió 
de vida a la llum de l’Evangeli i, a més, que no depenguin exclusivament del sacerdot 
o de l’agent de pastoral que estigui en aquell moment a la parròquia o al grup cristià. 
El Concili Vaticà II, en el Decret sobre l’Apostolat Seglar, diu concretament: «Des 
de fa alguns decennis en moltes nacions els seglars, consagrats cada vegada més a 
l’apostolat, es van reunir en diverses formes d’acció i d’associacions, les quals, tenint 
una unió molt estreta amb la jerarquia, perseguien i persegueixen finalitats pròpiament 
apostòliques. Entre aquestes o altres institucions semblants més antigues cal esmentar, 
sobretot, les que, tot i seguir diversos mètodes d’acció, van donar fruits ubèrrims per 
al Regne de Crist i van rebre dels Summes Pontífexs el nom d’Acció Catòlica […]. 
Les organitzacions en què, segons el parer de la jerarquia, es trobin reunides simultà-
niament totes aquestes notes han de considerar-se Acció Catòlica, encara que per exi-
gències de llocs i nacions prenguin diverses formes i denominacions» (Apostolicam 
actuositatem, 20). Fixem-nos que l’Acció Catòlica és un gran paraigua obert on caben 
moltes experiències i organismes de sensibilitat molt diferent.
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Donem suport als moviments organitzats, nosaltres estem de pas, però els moviments 
duren molt més que nosaltres. No recelem d’aquests grups o moviments. La xarxa ha 
d’estar oberta a acollir i a acompanyar tothom. Busquem, per damunt de tot, viure i 
potenciar la comunió i l’eclesialitat amb un sentit sempre missioner.

Dono gràcies al Senyor perquè el nostre presbiteri viu realment en una dinàmica de 
respecte i comunió. Dono gràcies al Senyor per això i per cada un de vosaltres, que ho 
feu possible amb el vostre esforç diari en viure la fraternitat. Tots junts podem seguir 
creixent en comunió. No ens podem aturar, ja que llavors ens instal·lem en la medi-
ocritat, un dels pitjors mals que pot passar a qui està cridat per vocació a viure i a ser 
testimoni i mestre de santedat enmig del món.

PASTORAL VOCACIONAL

Gràcies a Déu anem prenent consciència de la necessitat de sembrar la llavor vo-
cacional al cor dels joves, la crida al ministeri presbiteral. Això no vol dir que es 
menyspreïn o s’oblidin les altres crides a la vida laical, a la vida consagrada o a la 
vida diaconal. No podem deixar de banda aquestes altres crides, hem de potenciar-les 
i, sobretot, hem d’ensenyar a valorar-les en el si de les nostres comunitats cristianes. 
Però aquells que hem sentit la crida del Senyor al ministeri presbiteral i hem consagrat 
tota la nostra vida a aquest ministeri, no podem deixar d’animar nens i joves perquè 
serveixin el Senyor per aquest camí. M’alegra molt veure que en la gran majoria de 
les parròquies es prega insistentment per aquesta intenció. Sí, ens ho va deixar dit el 
Senyor: «La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo 
dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats» (Mt 9,37-38).

Vull felicitar aquells que s’ocupen d’aquest camp de l’acció pastoral. Molts preveres 
envien adolescents a les convivències vocacionals i als campaments d’estiu que orga-
nitza el Seminari Menor. Alguns d’ells es van plantejant seriosament la vocació i van 
entrant al nostre Seminari Menor en família i al Seminari Major. Molts acompanyeu 
joves i adults i els ajudeu a discernir la seva vocació. És imprescindible que aquests 
adolescents, que aquests joves ens vegin joiosos en el nostre ministeri; cal que desco-
breixin que els estimem i que els valorem per l’opció que han pres; cal que els acom-
panyem en el seu procés vocacional. Benvolguts preveres i diaques, cuideu aquest 
camp del nostre ministeri sacerdotal: animeu altres persones perquè puguin prendre el 
relleu en la nostra acció evangelitzadora i missionera.

DÉU I L’HOME, REFERÈNCIES ESSENCIALS DELS MINISTRES ORDENATS

Hi ha molts més temes que m’agradaria tractar en aquesta carta i que probablement us 
hauria agradat que s’haguessin tractat, però no vull allargar-me ni vull exhaurir tots els 
temes. El que sí voldria és deixar constància clara que per a un pastor, segons el cor de 
Déu, tots els temes de pastoral, tots els temes que toquen el cor de l’home són fona-
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mentals i essencials i no s’han de descuidar de cap manera. Però, òbviament, no es pot 
exposar tot en aquesta carta, la qual no pretén altra cosa que mantenir una petita trobada 
amb cada un de vosaltres, els meus immediats col·laboradors, els preveres i diaques, 
que es gasten i es desgasten per servir la comunitat cristiana a la qual han estat enviats.

Que el meu record i gratitud vagi a tots i a cada un dels sacerdots i diaques, aquells 
que esteu en actiu en una tasca pastoral i aquells que, arribats a l’edat d’un merescut 
repòs, romaneu orants, humils testimonis de la saviesa que regalen els anys de vida. 
Tots sou al cor d’aquesta Església que pelegrina a Barcelona. Tots sou necessaris i va-
lorats, encara que, de vegades, no sapiguem com expressar aquest agraïment. Gràcies 
pel que sou, el que feu i el que heu fet al llarg de la vostra vida, per Jesucrist i pel seu 
Evangeli del Regne.

No oblideu que hem estat presos d’entre els homes i estem destinats a oficiar a favor 
dels homes davant de Déu (cf. He 5,1). L’home i Déu, Déu i l’home, són les dues 
referències essencials de la nostra vocació. Això ens fa estar atents, molt atents, de 
manera contemplativa, a la situació per la qual travessa l’home dels nostres dies, dife-
rent d’altres temps, amb els seus encerts i els seus errors, però necessitat sempre d’una 
llum que doni sentit a la seva existència, enmig de la precarietat i de la manca de raó 
de tantes propostes que li són adreçades. Propostes i crides que no sempre el porten 
a una major i millor realització de si mateix, més aviat el deixen buit, aïllat, sol. Però 
això, també ens fa estar molt atents a allò que Déu demana a l’home d’aquest temps, 
atents a la seva Paraula, atents al seu pla de salvació.

El ministre ordenat és l’home de Déu, l’home que viu la seva existència davant de 
Déu, un Déu que és Amor, un misteriós Amor de tres Persones. No és un enigma, sinó 
Algú amb qui viure, de qui viure, per a qui viure, davant qui viure. Algú, la presència 
del qual em persegueix, m’envolta, m’afecta, m’implica, em sedueix.

Davant la ràpida secularització de la nostra societat, convé recordar les belles paraules 
que el papa Benet XVI va pronunciar en el seu viatge a Barcelona, el 7 de novembre 
de 2010, amb motiu de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família. Deia: «L’únic 
Crist funda l’única Església; Ell és la roca sobre la qual es fonamenta la nostra fe. Refer-
mats en aquesta fe, busquem junts mostrar al món el rostre de Déu, que és amor i l’únic 
que pot respondre a l’anhel de plenitud de l’home. Aquesta és la gran tasca, mostrar a 
tots que Déu és Déu de pau i no de violència, de llibertat i no de coacció, de concòrdia i 
no de discòrdia. En aquest sentit, penso que la dedicació d’aquest temple de la Sagrada 
Família, en una època en què l’home pretén edificar la seva vida d’esquena a Déu, com 
si ja no tingués res a dir-li, resulta un fet de gran significat. Gaudí, amb la seva obra, ens 
mostra que Déu és la veritable mesura de l’home. Que el secret de l’autèntica originalitat 
rau, com deia ell, a tornar a l’origen que és Déu. Ell mateix, obrint així el seu esperit a 
Déu, ha estat capaç de crear en aquesta ciutat un espai de bellesa, de fe i d’esperança, 
que porta l’home a la trobada amb aquell que és la Veritat i la Bellesa mateixa.»
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El ministre ordenat és l’home de la Paraula. Això exigeix de nosaltres acudir diàri-
ament a l’escola de l’Evangeli, de les santes Escriptures, com a veritables deixebles 
de Déu; estar en contacte quotidià amb Ell, escoltar-lo, prestar-li molta atenció, estar 
atents a totes les insinuacions del seu Esperit, que ens habita per dins, que ens impreg-
na, que ens traspua d’una manera especial des que ens van ungir amb el sant Crisma. 
Necessitem passar llargues estones als peus del Mestre. No deixeu, no deixem de cap 
manera el tracte diari i personal amb l’Amat. (cf. La trobada i l’anunci de Jesucrist, 
primera orientació del Pla Pastoral Diocesà Sortim!).

El ministre ordenat per ser home de Déu, home del Mestre, del Bon Pastor, és 
també l’home de la caritat pastoral. Això exigeix de nosaltres beure la Caritat im-
mensa de Déu al peu de la creu, a l’Eucaristia, en presència d’aquest amor sense 
mesura, d’aquest amor més enllà de tot amor, en què la vida, la nostra existència, 
ha trobat terra ferma, roca, fonament. Com posseir una autèntica caritat pastoral, 
sense beure diàriament la copa que el Bon Pastor ha preparat a taula, davant dels 
nostres enemics, on ens dona per beure la seva mateixa sang/vida vessada? Com 
ser sacerdots i diaques sense aquesta copa, sense aquesta taula, a la rutina d’una 
celebració precipitada? Com ser sacerdots que donen la vida per les ovelles, fugint 
de tota complicació, de tot sofriment, sense ser al mateix temps víctimes? Només 
essent sacerdots amb Crist, víctimes amb Crist i altar de la presència de Jesucrist, 
on altres puguin adorar el Déu Viu, només així arribem a ser homes de la caritat 
pastoral. I tot això viscut sense gaire aparat, en la senzillesa i la humilitat pròpies 
de la condició cristiana.

El sacerdot de Jesucrist, de la seva Església, així com el diaca, és l’home de la co-
munitat. Per poder ser servidors de la comunitat no se’ns exigeix posseir habilitats 
i recursos socials, ja que el sacerdot no és simplement un presentador d’activitats 
comunitàries; el sacerdot reuneix, presideix, camina i serveix a la comunitat que Déu 
li ha encomanat, amb les persones, famílies i grups que el Pare reuneix a l’Església, 
mitjançant l’Evangeli del seu Fill Jesucrist, amb el vincle d’amor i unitat de l’Esperit 
Sant. No es pot ser l’home de la Comunitat amb una mirada purament humana sobre 
la gent, mirada sociològica, sense percebre la fondària de misteri que hi ha a la vida 
de tots els batejats. Tampoc n’hi ha prou amb una mirada psicològica, afectiva, que 
busca aquells que ens cauen bé i prescindeix dels altres. Som veritables homes de 
la comunitat quan mirem la nostra gent, aquells que passen per la nostra vida, amb 
els ulls de la fe, amb la mirada de Déu. Això implica estar familiaritzats vitalment, 
existencialment, cordialment, amb la Santa Trinitat, vivificadora i invisible: d’ella en 
venim, en ella vivim, ens penetra, ens envolta, ens transcendeix.

És per tot això que a l’inici del proper Advent proposarem que durant aquest curs 
accentuem i treballem en les nostres comunitats, sobretot, la quarta orientació del Pla 
Pastoral Diocesà: La fraternitat.
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Cap al Santuari celeste de l’alegria trinitària pelegrinem. Som veritables homes de 
la comunitat quan som fidels a aquesta gran comunitat que és l’Església universal, i 
estem units a Pere, a qui Déu ha posat al capdavant, «dolç Crist a la terra». No podem 
fer dels sagraments i de l’atenció a la comunitat el que vulguem, inventant fórmules, 
pregàries eucarístiques, absolució col·lectiva dels pecats…, ja que no som amos, sinó 
servidors. El nostre ministeri és un servei en la fidelitat a la fe de l’Església. En totes 
les nostres actuacions s’ha de reconèixer la fe de l’Església. «Aquesta és la nostra fe, 
aquesta és la fe de l’Església», diem després de la professió de fe, abans de conferir el 
baptisme. Us demano que sigui sempre així, i que no caminem per camins aliens a la 
comunió i a la fe que ens ve a través de l’Església, la nostra mare.

Ser homes així, ser homes de Déu, en aquesta cultura de la banalitat, del plaer imme-
diat i del pragmatisme sense preguntes, exigeix que els preveres i diaques d’avui, de 
la nova evangelització, siguem homes de silenci, «homes que besen el nom de Déu 
abans de pronunciar-lo». El silenci obert que escolta, que respecta, que espera, que 
confia, que roman, que suporta el pes per ajudar els altres, és un lloc profundament 
humà i humanitzador, una dimensió espiritual, sapiencial, de tot home, de tota dona. 
Els ministres ordenats tenim una necessitat especial de silenci, com atri obert a la tro-
bada amb Déu. Necessitem aquest silenci per llegir la vida i per llegir Déu, per medi-
tar, per reflexionar i no deixar-nos portar per l’última teoria o l’última emoció, o l’úl-
tim cansament o fracàs. Necessitem aquest silenci per parlar amb Déu, per escoltar-lo 
i respondre-li, per estimar el Senyor i deixar-nos guarir i estimar per Ell. A la jornada 
de qualsevol prevere, per ser-ho, hi ha d’haver hores sagrades de silenci davant d’Ell.

Voldria acabar aquesta carta tenint present que en les properes setmanes es realitzaran 
les consultes pertinents als preveres i diaques de cada arxiprestat i als consells pasto-
rals arxiprestals, perquè pugui nomenar els nous arxiprestes. Aquestes consultes són 
molt importants per tal d’avançar en el camí sinodal amb què volem amarar el nostre 
treball pastoral. Els preveres que nomeni, juntament amb els vicaris episcopals de 
cada zona pastoral, hauran de col·laborar activament en l’execució del nou Pla Pas-
toral. També caldrà la seva col·laboració a l’hora de determinar les reestructuracions 
arxiprestals i les agrupacions pastorals que siguin necessàries per afrontar el futur de 
la nostra diòcesi. Per això, us animo a participar ben conscientment en aquest procés 
tan important per al nostre futur.

Suplico la força i la potència formidable de l’Esperit del Senyor sobre les vostres 
persones, les vostres famílies, les vostres comunitats, els vostres treballs i tasques. 
Beneeixo la gent gran, els malalts i aquells que pateixen. Beneeixo tots els laics i 
membres de la vida consagrada que, juntament amb vosaltres, treballen en la bonica 
tasca d’estendre l’Evangeli del Regne de Déu a la nostra arxidiòcesi. Que cadascuna 
de les nostres comunitats cristianes sigui capaç d’irradiar evangèlicament l’amor de 
Déu, el nostre Pare, a tots els homes i dones del nostre temps.
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Siguem, en aquests moments de la nostra història concreta, homes de comunió, verita-
bles pacificadors. Busquem allò que uneix i desterrem tot allò que enfronta.

I que la memòria i el dolç consol de Santa Maria, Mare de Déu de la Mercè, patrona 
de l’arxidiòcesi de Barcelona, ens portin a la plena comunió d’amor i de vida, amb el 
Pare, pel Fill i en l’Esperit Sant.

Barcelona, 24 de setembre de 2018

† Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions
Homilia en l’eucaristia en acció de gràcies pels 800 anys de la Fun-
dació de l’Orde de la Mercè

Catedral de Barcelona, 23 de septiembre de 2018
Hermanos Cardenales, Arzobispos y Obispos, 
P. Maestro General de la Orden de la Merced,
Superiores Provinciales de la Merced, 
Mercedarios y Mercedarias,
Hermanos sacerdotes y diáconos,
Hermanos y hermanas en el Señor,

Nos hemos reunido esta mañana en nuestra Iglesia catedral, cuna de la Orden de 
la Merced, para dar gracias a Dios y a Nuestra Señora de la Merced, patrona y 
«princesa de Barcelona», por los 800 años de esta Orden con la celebración de esta 
solemne Eucaristía. 

El 10 de agosto de 1218 en esta catedral de Barcelona, con la presencia del rey 
Jaime I, con la del obispo de Barcelona Berenguer de Palou, cuyo sepulcro está 
en esta iglesia catedral, y San Pedro Nolasco, «servidor, mensajero, fundador y 
adelantador de esta obra de redención de cautivos», tal como expresan las Pri-
meras Constituciones de la Merced de 1272, se celebró el acto fundacional de la 
Orden de la Virgen María de la Merced para la redención de los cautivos en el 
altar de santa Eulalia.

En la víspera de la fiesta de la Virgen de la Merced, y dentro de este año jubilar, os 
reunís como familia mercedaria para renovar vuestro amor a Nuestra Señora de la 
Merced –madre, maestra y modelo de misericòrdia– y para seguir siendo en la Iglesia 
y en la sociedad defensores de la libertad y dignidad del ser humano. 
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Hace ocho siglos, Pedro Nolasco, «procurador de la limosna de los cautivos», ins-
pirado por la Virgen María, como nuevo Moisés, vio el sufrimiento de los cristia-
nos que padecían la cautividad y no se quedó insensible, sino que fue a visitarlos, a 
acompañarlos y a liberarlos. San Pedro Nolasco entregó su hacienda, su vida y con él, 
sus hijos, los frailes de la Merced, dieron su vida en la misión de la liberación de los 
cautivos cristianos. 

Han pasado 800 años de la fundación de la Orden de la Merced. La tarea sigue siendo 
ingente, porque sigue habiendo cautivos y cautividades en este siglo XXI. Por ello, el 
Papa Francisco, en el mensaje que os dirigió a los Mercedarios en la Audiencia que 
os concedió en vuestro capítulo general de mayo de 2016, os decía: «En el octavo 
Centenario de la Orden, no dejen de “proclamar el año de gracia del Señor” a todos 
aquellos a los que son enviados: a los perseguidos por causa de su fe y a los privados 
de libertad, a las víctimas de la trata y a los jóvenes de sus escuelas, a los que atienden 
en sus obras de misericordia y a los fieles de las parroquias y las misiones que les han 
sido encomendadas por la Iglesia.» La Familia Mercedaria tenéis, como os recuerda 
el Papa, una ingente tarea por delante para ser rostros misericordiosos y liberadores de 
Dios en el mundo actual, proclamando el año de gracia del Señor.

El papa Francisco en la carta que el 6 de diciembre pasado dirigió al P. Maestro Gene-
ral, Fr. Juan Carlos Saavedra, con motivo de estos 800 años, os recuerda tres protago-
nistas de vuestra historia que pueden significar tres momentos de respuesta al amor de 
Dios, tres iconos centrales en la vida de la Orden y Familia Mercedaria. 

El primer protagonista es San Pedro Nolasco, vuestro fundador. Él recorrió estas 
calles de la ciudad gótica de Barcelona, vivió en el Hospital de Santa Eulalia. Rezó 
en esta catedral. Pedro Nolasco, como expresáis en vuestras Constituciones, es para 
vosotros, los mercedarios, «el signo más cercano del amor redentor de Jesús y el 
realizador más perfecto de la obra liberadora de María» (Const. 8). San Pedro 
Nolasco vivió de una forma radical el seguimiento de Cristo. Las palabras de Jesús 
que hemos proclamado en el Evangelio, «nadie tiene amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos,» san Pedro Nolasco las hizo vida en su vida, y querría 
que todos los frailes de la Merced también las hicierais vida, os asemejarais a Cristo 
que dio su vida en la cruz. 

Durante estos ocho siglos, para llevar a cabo vuestra misión redentora, los merceda-
rios habéis emitido el «cuarto voto», al que llamáis voto de redención o de sangre. 
Muchos han sido los frailes que a lo largo de estos 800 años sufrieron cautiverio e 
incluso martirio. 

Un voto que está expresado en las Primeras Constituciones de la Orden de la Merced 
con estas palabras: «todos los frailes de esta Orden, como hijos de verdadera obedi-
encia, estén alegremente dispuestos a dar sus vidas, si es menester, como Jesucristo 
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la dio por nosotros». Este voto quiere ser expresión de vuestro profundo amor a Je-
sucristo y del descubrimiento del rostro sufriente de Cristo en cada cautivo de ayer y 
de hoy. Seguís viendo a Cristo en cada persona que se acerca a vosotros en busca de 
misericordia y liberación. 

Y ¿cómo no recordar en estos momentos, entre otros Hermanos de vuestra Orden, al 
Siervo de Dios P. Juan Gilabert Jofré, que defendió con tanto empeño y generosidad 
al enfermo psíquico a quien querían apedrear y que logró que, a raíz del sermón que 
pronunció, se abriese el primer psiquiátrico del mundo? 

Gracias, porque después de ocho siglos seguís proclamando en el mundo la dignidad 
de cada persona como hijo e hija de Dios y la libertad a la que todos estamos llamados. 

El segundo protagonista es la Virgen María. Ella es quien inspira a Pedro Nolasco la 
fundación de una orden religiosa que se dedique a la liberación de los cautivos cristia-
nos. A Nuestra Señora, como manifestáis en vuestras Constituciones, la llamáis «Madre 
de la Merced» y la veneráis como «inspiradora de su obra de redención» (Const. 7) 

Es la Merced una orden originaria, esencial e históricamente mariana. Se ve que amáis 
a la Virgen, contagiáis la devoción a María. Vuestro hábito blanco, la misa sabatina 
cada sábado y vuestra rica tradición mariana nos hablan de cómo la Merced y María 
son inseparables. Santa María de la Merced «es madre de los cautivos a los que pro-
tege como hermanos queridos de su Hijo, y es igualmente madre de los redentores al 
ofrecer libertad a los cautivos» (Const. 7). Que Ella os proteja y nos proteja siempre 
a todos nosotros que somos sus hijos.

Y el tercer protagonista que os propone el Papa para completar «el cuadro de la his-
toria de vuestra Familia religiosa» es Cristo Redentor. En Él damos un salto cua-
litativo, pues pasamos de los discípulos al Maestro. En vuestras Constituciones, al 
hablar de vuestro Espíritu redentor, decís: «Los mercedarios tenemos como maestro 
y modelo a Cristo Redentor […] y estamos dispuestos a seguirlo hasta la propia vida 
en el ejercicio del ministerio redentor.»

La iconografía más antigua que tenéis de vuestro santo fundador Pedro Nolasco mu-
estra al santo de rodillas portando entre sus manos la imagen del Crucificado. Mer-
cedarios, mercedarias, laicos y religiosos, sigamos contemplando a Cristo Redentor 
y sigamos descubriéndolo en los cautivos de hoy. Que cuando contempléis a Cristo 
redentor en vuestra oración, descubráis en cada persona que sufre, que necesita mi-
sericordia y liberación, a Jesucristo que os dice: «Este es mi mandamiento: que os 
améis unos a otros como yo os he amado.»

Felicito de corazón a toda la familia mercedaria, a todos los que sentís el carisma y 
la espiritualidad de la Merced, a todos los devotos de Nuestra Señora de la Merced, 
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patrona de nuestra ciudad de Barcelona y de esta archidiócesis. Os felicito también 
por vuestra gran labor a favor del acompañamiento pastoral y humano a los presos y 
sus familiares. Vuestra aportación a la pastoral penitenciaria ha sido y sigue siendo 
notabilísima. Muchas gracias. 

Termino pidiéndole a nuestra Madre que interceda por todos vosotros para que sigáis 
siendo testigos de amor y misericordia en medio de nuestro mundo. 

Que Dios os bendiga hoy y siempre. Amén.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilia en la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè

Basílica de la Mare de Déu de la Mercè (Barcelona), 24 de setembre de 2018
Benvolguts Cardenal Emèrit, Arquebisbes, Bisbes i Pare Abat,
Benvolgut Mestre General de l’Ordre de la Mercè i germans mercedaris,
Benvolguts germans sacerdots i diaques,
Molt Honorable senyor President de la Generalitat,
Excel·lentíssim senyor Inspector General de l’Exèrcit,
Il·lustríssima senyora Subdelegada del Govern,
Regidors, regidores i autoritats,
Membres de la Germandat de la Mercè,

Germans i germanes en el Senyor,

Us convido, em convido a mi mateix, a contemplar la nostra Patrona la Mare de 
Déu, sota l’advocació entranyable de la Mercè, de la Misericòrdia. L’Església ens ha 
ensenyat a mirar la Mare de Déu demanant-li que giri envers nosaltres eixos ulls tan 
misericordiosos. I avui, en aquest dia intens de la seva festa, la mirem i la contemplem 
a través del preciós relat evangèlic que acabem d’escoltar i que sempre és nou per a 
qui l’escolta amb un cor humil i ple de fe. En aquest relat descobrim algunes actituds 
de Maria que poden il·luminar la nostra vida:

•Maria escolta l’àngel Gabriel. I no només escolta el missatge que serà mare de Déu, 
sinó que escolta quelcom fonamental per comprendre i viure aquest anunci de ma-
ternitat: «per a Déu no hi ha res impossible» (Lc 1,37). Aquestes paraules de l’àngel 
l’omplen de pau i de confiança: Déu ho pot tot, no tinguis por, per a Ell no hi ha cap 
obstacle que li impedeixi actuar. I així va ser: Maria concep Jesús en el seu si, sense 
participació d’home; en les noces de Canà, Maria convida a confiar en Crist, que 
mana omplir les gerres d’aigua i aquesta aigua es converteix en vi. L’impossible es fa 
realitat per la força de Déu. Per aquells que confien en el Senyor, per aquells que te-
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nen l’esperança posada en Ell, cap circumstància, per adversa que sigui, els fa perdre 
l’esperança, la humil i tenaç esperança.

Quines coses poden paralitzar-nos? Què ens pot arrabassar l’alegria i la pau, si estem 
en les mans de Déu?

•Maria, després d’escoltar, decideix. Després de sentir l’anunci de l’àngel, la Bona 
Nova del naixement del Fill de Déu, es fa disponible a Déu. No es tanca en les seves 
coses i en els seus plans. Respon a l’àngel dient: «Soc l’esclava del Senyor: que es 
compleixin en mi les teves paraules.» (Lc 1,38). I aquesta disponibilitat es concreta, 
es fa ja palpable, en la seva decisió d’anar a servir la seva cosina Elisabet, que la ne-
cessita perquè donarà a llum d’aquí a uns mesos. La seva disponibilitat no és etèria, 
és concreta. El nostre amor a Déu, la nostra disponibilitat als seus designis, als seus 
plans, ha de concretar-se en les nostres decisions, en el rebuig del mal, en l’elecció 
del bé, evitant la temptació de restar parats, indolents o indecisos. Buscar Déu en la 
pregària, en l’adoració, en l’acció de gràcies per tot..., participar amb assiduïtat en els 
sagraments de l’Església..., ajudar i servir el proïsme..., no jutjar mai, perdonar sem-
pre, són decisions que hem de prendre lliurement. Maria és model exemplar de vida 
cristiana, ella és la primera en la fe, en l’esperança i en l’amor. 

•Un cop presa la decisió, Maria actua. No es queda amb els braços plegats. L’espe-
rança és activa. Maria es posa en camí cap a Ain-Karen, cap a casa de la seva cosina 
Elisabet. Quina expressió més bonica empra l’Evangeli de Sant Lluc. Diu: «Maria 
se n’anà de pressa a la muntanya» (Lc 1,39). La gràcia de l’Esperit Sant no admet 
dilacions. La seva cosina la necessita i va ràpidament a atendre-la, a ajudar-la. Aquest 
testimoni d’amor amb la seva cosina és el que omple Elisabet d’esperança i alegria, 
fins al punt d’exclamar: «Ets beneïda entre totes les dones» (Lc 1,42). Quina altra sa-
lutació podia donar-li sinó aquesta que brolla d’un cor agraït i ple d’esperança? Amb 
el seu lliurament generós i humil, Maria transmet l’alegre esperança.

•I amb aquesta profunda vida espiritual la Mare de Déu avança en el misteri del nai-
xement de Crist a Betlem. Maria dona a llum en una situació ben adversa: lluny de la 
seva casa de Natzaret, lluny de la seva família, en una ciutat en la qual no troba cap 
lloc on hostatjar-se..., i dona a llum en una cova on els pastors guardaven el bestiar; 
un lloc brut, pobre i podem imaginar que, fins i tot, ple de puces... I la Mare de Déu no 
protesta, no es deprimeix, no critica, no s’enfada..., sinó que escampa tendresa, amor, 
mansuetud. Diu l’Evangeli que va faixar el Nen amb bolquers amb amor, tendresa i 
delicadesa. Maria, enmig d’aquestes circumstàncies, traspua tendresa, confiança, de-
licadesa, mansuetud. 

- Mare de Déu de la Mercè, ¿sabem actuar així, amb delicadesa, amb mansuetud, amb 
fidelitat, enmig de les dificultats de la vida? Mare, de vegades ens costa, de vegades 
estem distrets. Què ens aconselles?
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- Mireu el meu fill, descobriu el camí proposat pel vostre germà Jesucrist.

En la paràbola del Bon Samarità Jesús ens proposa un estranger, un samarità, com a 
model a seguir. Aquest samarità va trobar un home malparat i ple de ferides a la vora 
del camí i amb tendresa i delicadesa el va ajudar, el va muntar a la seva cavalcadura, 
el va portar a una fonda i després li va pagar la pensió.

Com ho va poder fer, això? L’Evangeli ens revela el secret: després del relat del Bon 
Samarità, trobem el relat de Marta i de Maria on Crist diu: «Marta, Marta, estàs pre-
ocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n’hi ha una de necessària. Maria 
ha escollit la millor part, i no li serà pas presa» (Lc 10,41-42). En aquestes paraules 
de Jesús trobem el secret que mou el bon Samarità i la Mare de Déu a comprometre’s 
amb el germà necessitat, a ser signe d’esperança per a tots: La vida d’intimitat amb el 
Déu viu i veritable, la vida de pregària practicada amb assiduïtat i generositat.

Aquest any estem commemorant els 800 anys de la fundació de l’Orde de la Mercè. 
Avui aquesta obra mercedària és un arbre frondós que es ramifica als cinc continents. 
Ha suscitat diverses congregacions de vida activa, de vida contemplativa i també as-
sociacions de laics que, totes juntes, constitueixen la gran família mercedària.

Gràcies a aquesta dimensió universal del carisma de la Mercè, la celebració ha sobre-
passat la nostra ciutat. A Barcelona, el record d’aquest vuitè centenari de la fundació 
va molt unit a la festa de la Mare de Déu de la Mercè, a la qual mossèn Jacint Ver-
daguer pregava, en els seus populars Goigs, anomenant-la «Princesa de Barcelona».

Germans, la Mare de Déu és Mare de Misericòrdia perquè va viure oberta a Déu, per-
què el seu cor era habitat per la presència de Déu, perquè mantenia un diàleg profund, 
personal i íntim amb Ell.

Nosaltres serem també testimonis de misericòrdia enmig de la nostra societat si sabem 
acostar-nos a Déu i tractem en intimitat amb Ell, si practiquem amb senzillesa i gene-
rositat la pregària diària amb el Senyor, que tant ens ha estimat i ens estima. Beneït qui 
confia en el Senyor i no en els déus i senyors de la terra, éssers de fang que no poden 
salvar. Sense Déu no hi ha futur, no hi ha esperança, no hi ha misericòrdia ni tendresa. 

Santa Maria de la Mercè, Mare de Déu de Misericòrdia, en aquest temps d’incertesa 
que ens toca viure, sigues tu qui animi i acreixi la nostra alegria i la nostra tendresa. 
Acull totes les nostres súpliques, perquè puguem portar una vida en pau i tranquil·li-
tat. Demanem pau i tranquil·litat per al nostre món i, de manera especial, per al nostre 
país. No permetis que ens avergonyim mai de la nostra fe cristiana. No permetis que 
caiguem en la temptació de la divisió, de la confrontació, de la imposició de les nos-
tres maneres de veure i de construir el món. Ajuda’ns, si us plau, a buscar i afavorir 
tot el que ens permeti viure en comunió, en respecte i en pau. I concedeix-nos ser tes-
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timonis, valents i humils, d’esperança per a tots i, de manera especial, per als nostres 
germans més deprimits i necessitats. Amén.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Paraules amb motiu de l’inici de curs acadèmic a l’Ateneu Univer-
sitari Sant Pacià

Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, AUSP (Barcelona), 26 de setembre 
de 2018

Benvolgut Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach,
Benvolgut Arquebisbe de Tarragona i Vicecanceller de l’Ateneu,
Benvolguts Arquebisbe d’Urgell i Bisbes de la Tarraconense,
Sr. Rector de l’Ateneu, 
Degans, directors i professors de les diferents facultats i instituts,
Rectors i formadors dels seminaris amb seu a Catalunya,
Benvolgut Sr. Marcelí Joan, director d’Afers Religiosos de la Generalitat
Benvolgut Sr. Jaume de Puig, vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans 
Benvolguts professors i alumnes,

Abans d’inaugurar aquest nou curs, m’agradaria compartir amb vosaltres algunes re-
flexions sorgides d’alguns discursos del papa Francesc a professors i estudiants de 
facultats de teologia.

El teòleg, algunes característiques

El papa Francesc1 afirma que el nostre món té necessitat «d’una atmosfera espiritual 
de recerca i de certesa basada sobre les veritats de raó i de fe»2.

Referint-se als teòlegs, afirma que el seu compromís intel·lectual serà molt més «fe-
cund i eficaç com més animat estigui per l’amor a Crist i a l’Església, i com més sòlida 
i harmoniosa sigui la relació entre l’estudi i la pregària»3. El papa ens convida, doncs, 
a fer una teologia amb la ment oberta i de genolls. Perquè, com ell diu, «un teòleg o un 
pensador que no prega i no adora Déu acaba enfonsat en el narcisisme»4.

1 Francisco, Discurso a la comunidad de la Pontificia Universidad Gregoriana y a los asociados 
del Pontificio Instituto Bíblico y del Pontificio Instituto Oriental (10.04.2014).
2 Ibíd.
3 Ibíd.
4 Ibíd.
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El teòleg, tard o d’hora, es pot trobar amb dues temptacions5: 

1. Condemnar-ho tot amb la frase: tot passat va ser millor. Refugiant-se en conserva-
dorismes o fonamentalismes.

2. O al contrari, consagrar-ho tot, desautoritzant tot el que no tingui gust de novetat, 
relativitzant tota la saviesa del ric patrimoni eclesial. Com si tota novetat fos, per si 
mateixa, millor.

El camí per superar aquestes dues temptacions, «és la reflexió, el discerniment, pren-
dre’s molt de debò la Tradició eclesial i la realitat, fent-les dialogar»6.

Teologia i vida

El papa Francesc, com fem en aquest Ateneu, ens convida a superar la tradicional 
oposició entre la teologia i la pastoral, entre la reflexió creient i la vida. Ens recorda: 
«La trobada entre doctrina i pastoral no és opcional [sinó] constitutiva d’una teologia 
que pretengui ser eclesial.»7 De fet, «els grans pares de l’Església, Ireneu, Agustí, Ba-
sili, Ambròs, per citar-ne alguns, van ser grans teòlegs perquè van ser grans pastors»8. 

Tres ingredients del papa Francesc per a una bona teologia9

a) L’estudi. Si falta l’estudi es poden dir trivialitats o idealitzar situacions d’una ma-
nera molt simplista. 
b) La trobada amb la realitat. Si falta el context real o objectiu, es poden donar idea-
lismes eixelebrats. 
c) I la pregària. Si falten l’oració i el discerniment, segur que podrem ser excel·lents 
sociòlegs o politòlegs, però ens quedarem sense l’audàcia evangèlica i sense la força 
per carregar la nostra pròpia creu.

Finalment, demano al Senyor que faci del nostre Ateneu un lloc que promogui la cul-
tura de l’encontre. En aquest sentit, el papa deia als professors i alumnes de la Facultat 
de Teologia de Sardenya: «No tingueu mai por de la trobada, del diàleg, del contrast 
[...]. El moment històric en el qual vivim ens empeny a intentar trobar camins d’espe-
rança, que obrin nous horitzons a la nostra societat.»10

5 Francisco, “Video mensaje del Santo Padre al Congreso Internacional de Teología de la Pontifi-
cia Universidad Católica Argentina” (Buenos Aires, 1/3.09.2015). OR 36 (4.09.2015) 12-13.
6 Ibíd.
7 Francisco, “Video mensaje del Santo Padre al Congreso Internacional de Teología de la Pontifi-
cia Universidad Católica Argentina” (Buenos Aires, 1/3.09.2015). OR 36 (4.09.2015) 12-13.
8 Ibíd.
9 Francisco, Avere coraggio e audacia profètica.…, a.c., 425.
10 Francisco, Discurso a los profesores y alumnos de la Facultad de Teología de Cerdeña 
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Que el Senyor ens ajudi a tots a avançar per aquest camí.

Queda inaugurat el curs 2018-2019. Bon curs acadèmic!

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilia amb motiu de l’inici de curs acadèmic a l’Ateneu Universi-
tari Sant Pacià

A continuació els oferim el contingut íntegre de l’homilia del cardenal Joan Josep 
Omella en la celebració de la Missa amb motiu de l’inici de curs acadèmic a l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià (AUSP)

Benvolgut Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach,
Benvolgut Sr. Arquebisbe de Tarragona,
Germans en l’episcopat,
Sr. Rector de l’Ateneu,
Degans, directors i professors de les diferents facultats i instituts,
Rectors i formadors dels seminaris amb seu a Catalunya,
Estimats preveres, diaques, alumnes i personal de la casa,

Benvolguts amics i germans, en la primera lectura, extreta de la primera carta de sant Pere, 
se’ns deia: «Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani raó 
de la vostra esperança» (1Pe 3,15). I, com bé sabeu, no podem oblidar que l’esperança no 
és una virtut aïllada. Va sempre unida a la fe i a la caritat. En el llibre de l’Eclesiastès de 
la Sagrada Escriptura, llegim un proverbi que diu: «Una corda de tres caps no es trenca 
fàcilment» (Ecl 4,12). Quina força tan gran, tan ferma, quan van units aquests tres caps: la 
Fe, l’Esperança i la Caritat. La veritable fe va acompanyada de la caritat i totes dues porten 
de la mà l’esperança. L’esperança es fonamenta en la Persona de Jesús, el Fill de Déu. Per 
això, no podem separar el «donar raó de l’esperança», d’una fe valenta i humil, d’una fe 
devota i profunda en Jesús de Natzaret i en el seu missatge de salvació. 

El veritable creient, el veritable teòleg, és algú que confessa amb valentia i senzillesa 
aquella fe que va confessar tan profundament l’apòstol sant Tomàs: «Senyor meu i 
Déu meu» (Jn 20,28). I aquesta fe i aquesta esperança es despleguen en una caritat feta 
realitat en l’amor als més pobres. Pobres, no només de béns materials, sinó també de 
béns espirituals, ja que no tenir la llum de la fe és una veritable pobresa. Per això, el 
papa sant Joan Pau II en la seva encíclica Redemptoris Missio ens recordava que els 
homes tenen dret que els mostrem les meravelles de l’amor de Déu (Cf. RMis, 17); i 
el papa Francesc ens crida constantment a ser Església en sortida. 

(22.09.2013).
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Tots, germans i germanes, som pobres de Déu, necessitats constantment de la fe, 
esperança i caritat, que solament podem rebre de Déu. L’esperança, com ens va 
recordar el papa Benet en l’encíclica Spe Salvi, ens porta a la salvació, perquè és en 
l’esperança que hem estat salvats. L’esperança és el motor de la vida cristiana i de 
tota acció que es faci en nom de Jesucrist. Per això, no ens podem limitar a repetir i 
a reiterar el que sempre s’ha fet, sinó que cal renovar i recrear els nostres projectes. 
La pregunta sobre què ens demana l’Evangeli de Jesús només pot ser resposta si 
mirem el futur amb esperança.

Amb aquest esperit volem començar aquest curs 2018-2019 en el qual caldrà dur a 
terme les adaptacions de les nostres realitats acadèmiques a la Constitució Veritatis 
Gaudium, que ens ha regalat el papa Francesc. Diu el Papa que la xarxa mundial que 
formen els centenars de centres acadèmics escampats arreu del món «està cridada a fer 
l’aportació decisiva del llevat, de la sal i de la llum de l’Evangeli de Jesucrist» (Proemi 
3). Per això, el Papa reflexiona sobre quins han de ser els criteris fonamentals amb vista 
a una renovació i a un rellançament de l’aportació dels estudis eclesiàstics a una Es-
glésia en sortida missionera (Cf. Proemi 4). Aquesta sortida missionera és un exercici 
d’esperança fonamentada en la força viva i vivificant de Jesucrist i del seu Evangeli. 

La Carta de Pere ens convida a donar una resposta als qui demanen raó de l’esperança 
cristiana. Avui rebem moltes peticions, potser no directes però sí indirectes, de per-
sones que es plantegen el sentit i el significat de la vida i de la mort, del valor dels 
actes humans i del criteri per a realitzar-los, així com qüestions referides als pobres, 
als refugiats i als immigrants, a la cura de la terra com a casa comuna o al tema de la 
veritat i de la mitja veritat que soscava l’ànima de moltes persones... El cristianisme 
ha arrelat des de sempre en la cultura del seu temps, no per quedar atrapat per ella i 
acomodar-hi el missatge de Jesús, sinó per establir-hi un diàleg fecund i evangelitzar 
la cultura amb la veritat de l’Evangeli. 

Hi ha moltes respostes a oferir als qui busquen i es pregunten. L’Ateneu ha de ser un 
pulmó de recerca aplicada a la vida, un diàleg amb altres realitats, eclesials i civils, 
preocupades totes elles per construir un projecte comú. Com llegim a la Carta a Di-
ognet, els cristians són l’ànima del món! 

Per tal que això sigui possible, cal que tots els qui conformem aquesta institució si-
guem testimonis creïbles de l’Evangeli. Cal, doncs, caminar plegats, en comunió, res-
pectant en tot moment el ritme i les idees d’uns i altres. Només si anem units i atents 
a la Paraula de Déu, podrem ser atractius als ulls del món. 

Tota acció eclesial es fa en nom del Pare del cel, per Jesucrist el seu Fill i sota l’im-
puls de l’Esperit Sant. La Trinitat Santa és principi i fi del món i de l’home, de cada 
pensament i de cada paraula. Per això, nosaltres, quan preguem, ho fem de la manera 
que l’Esperit ens ensenya a fer-ho. Mai no estem sols davant la realitat. Mai no hem 
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de lluitar isoladament davant els embats de les onades. La presència de l’Esperit del 
Pare i del Fill és constant i guia la seva Església per camins de comunió i fraternitat, 
de sinodalitat i de fidelitat a la Paraula de Jesús. L’Esperit orienta el nostre camí en la 
mesura que ens posa al cor les paraules del Senyor mort i ressuscitat. L’Esperit esdevé 
el gran mitjancer entre allò que escoltem i allò que vivim. 

L’Evangeli, segons sant Joan, parla d’ensenyar i recordar. Jesús anuncia que l’Esperit 
ens farà comprendre l’Evangeli. Comprendre no és una pura operació intel·lectual, 
sinó que és un moviment del cor que va lligat a la fe. Per això, la teologia medieval 
va encunyar el famós aforisme credo ut intelligam-intelligo ut credam. El teòleg és 
qui, de manera sapiencial, a la manera dels savis i dels sants, s’acosta a la Paraula i 
a la Tradició de l’Església i hi llegeix la riquesa que l’Esperit ha volgut dipositar-hi. 

Siguem constants i lliures, atents i amatents a la Paraula de Jesús, des de la raó i des 
de l’experiència, des d’allò que ha quedat plasmat en una història mil·lenària que ha 
posat al centre el Verb Encarnat, Jesús, la Paraula del Pare. Que l’Esperit porti l’Evan-
geli al nostre cor. 

I, finalment, no deixem d’estudiar, de reflexionar, de fer teologia, des de i amb la 
Lectio divina, fonamental per modelar el cor d’un creient, d’un veritable pastor que 
haurà de caminar davant, enmig i darrere de la comunitat que un dia li serà confiada. 

L’Església i el nostre món necessiten bons i grans teòlegs, certament, però que siguin 
també homes i dones modelats en la contemplació de l’únic i gran teòleg que és Crist, 
el Bon Pastor, que ens crida, ens guia i ens envia enmig del nostre món per donar raó 
de la nostra esperança.

Que la intercessió de Santa Maria, seu de la Saviesa, ens acompanyi durant el curs 
que avui inaugurem.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals
«Cercant el nostre mar» (2 de setembre de 2018)

Acabem d’iniciar el mes de setembre. Deixem enrere les setmanes en què molts de 
vosaltres heu gaudit d’uns dies de descans. Mentre tots recuperem l’activitat habitual, 
voldria compartir amb vosaltres una paràbola senzilla del monjo benedictí Mamerto 
Menapace, que dona llum a qüestions molt importants. Narra la història d’un riu que 
desitjava trobar-se amb el mar. Diu així:
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Com tots els rius, també s’havia posat en moviment buscant el mar. No el coneixia. 
Simplement l’intuïa, com un destí. El mar llunyà i encara no conegut atrau els rius. I 
responent a aquesta profunda i misteriosa atracció, s’arrosseguen i obren solcs que 
esdevenen el seu propi llit.

Però hi ha rius que renuncien a arribar al mar. N’hi ha que hi renuncien perquè no 
els arriba el cabal i acaben morint entre la sorra. D’altres, en canvi, abandonen i es 
converteixen en llacunes. Cansats d’avançar i vèncer obstacles, prefereixen construir 
el seu propi oceà en el buit d’alguna fondalada; i s’hi queden, enganyats, creient 
haver-hi arribat quan en realitat simplement s’han aturat.

Però hi ha un altre tipus de riu que tampoc arriba al mar. A aquests ni els falta cabal, 
ni han abandonat l’anhel pel mar. Al contrari. Allà on la llera s’estreny i l’aigua corre 
més apassionadament, han acceptat un dic que els frena. Les seves aigües tumultuo-
ses, en no poder seguir el seu curs normal, s’arremolinen acorralades i acumulen tota 
la seva energia. S’assemblen a les llacunes.

En sentir-se contingudes pel dic que s’interposa en el seu camí instintiu, el seu ímpetu 
i la seva potència s’acumulen cada vegada més. La seva força, fins i tot, pot arribar 
a ser perillosa, si el dic cedeix. Llavors tot el cabal alliberat de cop es converteix en 
una allau de pedres, fang i aigua, que arrasa tot el que troba.

Però si el dic resisteix, perquè està assentat sobre la roca, llavors la força acumulada 
es canalitza a través de la turbina i es converteix en llum, en energia, en calor. El 
cabal es canalitza per les sèquies i rega els solcs, i creix per les vinyes cap al vi, pels 
camps de blat cap al pa, per les oliveres cap a l’oli que il·lumina, suavitza o ungeix. 
Gràcies a la seva força acumulada, entra a cada casa per l’humil servei d’abeurar, 
refrescar o rentar.

I nosaltres, quin tipus de riu som? Què busquem? Cap a on ens mou el riu de la nos-
tra vida? Quins són els dics que intenten frenar o obstaculitzar el nostre camí cap a 
la trobada amb Déu? Els dics poden ser també una bona oportunitat per recuperar la 
vitalitat i la força perdudes en tantes ocupacions i distraccions.

Benvolguts germans, ara que estem iniciant un nou curs us animo a dedicar un temps 
a programar-lo, a prioritzar allò que realment és principal i deixar la resta de coses en 
segon lloc. Recordem el consell de Jesús: «Busqueu primer el Regne de Déu i feu el 
que ell té per just, i tot això us ho donarà de més a més» (cf. Mt 6,33).

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona 
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«Davant la Diada d’aquest any» (9 de setembre de 2018)

Davant la Diada de Catalunya, que s’escau el proper dimarts, em venen a la memòria 
les paraules inicials d’una famosa pregària per la pau, segons l’esperit de sant Francesc 
d’Assís. Amb aquestes paraules, molts homes i moltes dones de bona voluntat d’arreu 
del món s’han dirigit a Déu durant segles. Són aquestes: «Senyor, feu de mi un instru-
ment de la vostra pau. Que on hi hagi odi, hi posi amor. On hi hagi ofensa, hi posi perdó. 
On hi hagi discòrdia, hi posi la unió. On hi hagi error, hi posi la veritat».

Aquest Onze de Setembre pot ser un bon dia per fer present l’esperit franciscà, tan 
arrelat a la cultura catalana. En les actuals circumstàncies, és possible que algú pensi 
que això és una utopia. Però hi ha utopies que, amb la bona voluntat de tots i amb 
creativitat, acaben convertint-se en realitat.

Ja ho vam dir els bisbes de les diòcesis catalanes en la trobada del setze de febrer 
d’aquest any: «Els bisbes […] adrecem una crida a tothom a fer un esforç per refer la 
confiança mútua dins d’una societat com la nostra en la qual es dona una gran plurali-
tat cultural, política i també religiosa. La cohesió social, la concòrdia, sentir-nos pro-
pers els uns als altres i el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya 
ha de ser un dels nostres objectius prioritaris en aquest moment».

El meu desig és fer una crida a la concòrdia, perquè em sembla que només en un clima de 
concòrdia és possible avançar cap a «una solució justa a la situació creada que sigui míni-
mament acceptable per a tots, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb genero-
sitat i amb recerca del bé comú». Darrerament hem viscut fets i signes positius en aques-
ta línia. Tant de bo n’arribin d’altres i puguem crear un clima nou. Que Déu ens hi ajudi!

Cal bastir ponts. I cal fomentar una convivència vital i confiada. L’Església catòlica 
cal que sigui un factor de cohesió social, una instància que cerqui i promogui camins 
de bona voluntat, camins d’esperança i pau, camins de comunió i no de confrontació.

Us demano, doncs, que pregueu a Déu pel nostre poble i que feu vostra la pregària de 
sant Francesc. Em sembla que té el mèrit de ser tan universal que la poden fer seva tots 
els homes i les dones de bona voluntat, sigui quina sigui la seva religió o actitud davant 
les creences. També recordo que al Missal Romà hi ha una bonica pregària pel propi 
país o per la pròpia ciutat, que es refereix significativament a l’esperit de concòrdia, i 
que diu: «Déu, Pare nostre, que amb admirable providència governeu el món, escolteu 
aquesta pregària pel nostre país, perquè la saviesa de les seves autoritats i l’honestedat 
dels seus ciutadans enrobusteixin la concòrdia i la justícia i puguem viure en la pau i en 
el progrés constant». Només puc afegir-hi: que així sigui. Bona Diada a tothom!

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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«Som poble d’acollida» (16 de setembre de 2018)

Al 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 i 21 milions són refugiades 
per motius polítics. Tampoc podem oblidar els milers de persones que han perdut 
la vida al Mediterrani, quan intentaven creuar la barrera invisible entre el nord i 
el sud, entre Europa i Àfrica.

En aquests moments, el Mediterrani és el major cementiri de migrants del món. 
Prop de 34 mil persones han perdut la vida intentant creuar-lo entre els anys 2000 
i 2017. Però, sobretot, el Mediterrani s’ha convertit en una abominable tomba 
per a la consciència d’Europa. Com cada estiu, centenars de persones hi transiten 
pendents dels corrents marins, de la incertesa i d’unes màfies, davant les quals la 
Unió Europea sembla que estigui de braços plegats.

Aquest és el dia a dia a l’estret de Gibraltar i de la frontera de Ceuta i Melilla, per 
on milers de persones volen entrar al nostre país. Aquesta immigració prové d’un 
esclavatge moral vergonyant i humiliant, que remou les nostres consciències. 
Tenim un gran estrip en el teixit social que cal adobar amb urgència i, a través de 
Càritas Diocesana de Barcelona, hem posat fil a l’agulla per sargir-lo. El setem-
bre de 2015 vam posar en marxa el Servei d’ajuda a les persones refugiades, un 
programa que n’atén actualment 104, procedents de països que poden optar per 
asil o refugi. Aquestes persones són acollides en pisos de Càritas, de particulars, 
de parròquies o ordes religiosos.

Acollir, protegir, promoure i integrar són els quatre verbs que el papa Francesc 
ens proposa conjugar per orientar el nostre esforç a favor d’aquests col·lectius. 
«Els migrants i els refugiats són una ocasió que la Providència ens ofereix per 
contribuir a la construcció d’una societat més justa, una democràcia més plena, 
un país més solidari, un món més fratern i una comunitat cristiana més oberta, 
d’acord amb l’Evangeli». (Missatge pontifici amb motiu del Dia Mundial del 
Migrant i del Refugiat, 2014)

Tal com vaig explicar en un acte celebrat al mes de juliol al Saló de Cent 
de l’Ajuntament de Barcelona, hem d’esforçar-nos més per acollir i in-
tegrar les persones migrants i refugiades a la nostra diòcesi. Però convé 
afrontar l’origen d’aquesta qüestió. Des d’Europa cal afavorir el desenvo-
lupament econòmic d’Àfrica i crear ocupació als països del continent més em-
pobrit del món. Només així podrem reduir el drama de la migració forçada.

«Era foraster i em vau acollir». (Mt 25,35) Acollir el foraster implica ser receptiu a 
la crida de l’altre. La seva necessitat ens hauria de remoure, commoure i empènyer 
a considerar-la també com una de les nostres prioritats. Això no és fàcil. Sovint, 
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els prejudicis, la por, la desconfiança, la comoditat… ens impedeixen una actitud 
d’acollida. Benvolguts germans, recordeu que la mobilitat humana és una oportu-
nitat pel desenvolupament dels pobles en origen i en destí. Tinguem-ho en compte.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat» (23 de setembre de 2018)

Aquest any estem commemorant els 800 anys de la fundació de l’Orde de la Mercè, a 
Barcelona. Avui aquesta obra mercedària és un arbre frondós que es ramifica als cinc 
continents. Ha suscitat diverses congregacions de vida activa, de vida contemplativa i 
també associacions de laics que, totes juntes, constitueixen la gran família mercedària.

Gràcies a aquesta dimensió universal del carisma de la Mercè, la celebració ha sobre-
passat la nostra ciutat. Així, el passat mes de gener es va obrir a Roma l’Any Jubilar 
Mercedari. A Barcelona, el record d’aquest vuitè centenari de la fundació va molt unit 
a la festa de la Mare de Déu de la Mercè, a la qual mossèn Cinto Verdaguer pregava, 
en els seus populars Goigs, anomenant-la «Princesa de Barcelona».

La gran obra mercedària no és únicament una pàgina gloriosa de la nostra història 
religiosa, sinó que és també una realitat del present perquè, tal com està avui el món, 
tenim molta feina per endavant. A l’origen d’aquesta gran empresa cristiana, a més de 
la Mare de Déu, amb fets extraordinaris i, fins i tot, podríem dir miraculosos, hi ha un 
laic, un gran devot de santa Maria, sant Pere Nolasc, marcat per la pietat mariana i el 
compromís social en favor dels més pobres.

El pare Juan Carlos Saavedra, mestre general de l’Orde de la Mercè, ens deixa el 
testimoni d’aquest gran ciutadà de Barcelona en el missatge per al Jubileu mercedari: 
«Lliurat al servei dels captius, Pere Nolasc […] es va desfer de tots els béns que tenia 
i va compartir la seva vida i la seva missió amb els més necessitats del seu temps, i 
es va convertir en un signe de visita i de redempció, de servei i d’ajuda per a molts 
captius cristians i també per als que no compartien la fe. Així, doncs, Pere Nolasc, per 
la seva gran caritat, es va convertir en la persona enviada per la Santíssima Trinitat per 
redimir i ser l’alliberador dels seus germans, perquè va trobar els germans de Jesús en 
els desplaçats, els sofrents i desfavorits, els privats de llibertat, que tenien necessitat 
de la infinita misericòrdia de Déu».

Benvolguts germans, l’exercici de la caritat és un dels trets més característics de l’Es-
glésia catòlica, des dels seus orígens fins al present. Des d’aquesta perspectiva, po-
dem veure l’obra mercedària com una confirmació més de la sensibilitat dels cristians 
d’aquesta ciutat per fer realitat les paraules de Jesús: «Tothom coneixerà que sou dei-
xebles meus per l’amor que us tindreu entre vosaltres» (Jn 13,35). No podem entendre 
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Barcelona sense la sensibilitat femenina rebuda de la Mare de Déu ni sense la seva 
mirada atenta als qui més pateixen. Demano avui la intercessió de la Mare de Déu de 
la Mercè per tal que la nostra ciutat romangui oberta al món i sempre atenta i sensible 
a les necessitats dels més vulnerables.

Recordem especialment a tots aquells que estan a la presó i que tenen per patrona a la 
Mare de Déu de la Mercè. Un record i una pregària per a tots ells i les seves famílies. 
Bona festa major a tothom!

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Els joves, la gran esperança» (30 de setembre de 2018)

Aquest dimecres i fins al 28 d’octubre, es reuneix al Vaticà el Sínode dels Bisbes, en 
el qual m’ha convidat a participar el papa Francesc com a membre. Aquesta assemblea 
té com a títol: «Els joves, la fe i el discerniment vocacional».

La convocatòria d’aquesta trobada mostra que el Sant Pare confia en els joves i que hi 
té posada una gran esperança. «L’atenció, la pregària i la reflexió de l’Església estaran 
posades en vosaltres, els joves, amb el desig de comprendre i, sobretot, d’acollir el do 
preciós que representeu per a Déu, per a l’Església i per al món.» (Missatge del Papa 
als joves a la XXXIII Jornada Mundial de la Joventut, 25 de març de 2018)

A Barcelona, també volem donar-los un lloc primordial en la nostra missió evangelit-
zadora. Per això, el tercer eix del nostre Pla pastoral els està dedicat. En les respostes 
a la consulta prèvia, que van permetre elaborar el document diocesà, es constatava una 
gran preocupació pels joves. La societat, consumista i economicista, els embolcalla de 
valors espuris, d’una teranyina que els atrapa i els impedeix avançar i albirar un futur 
esperançador. Els allunya de la proposta que Jesús els ha regalat. Ens trobem, doncs, 
davant d’un repte pastoral de primera magnitud.

Però, abans de cercar respostes, hem de preguntar-nos: com mirem els joves? L’Evan-
geli de Marc ens ensenya com Jesús va mirar aquell jove i el va estimar. Li va fer una 
proposta plena de sentit, exigent i encoratjadora: «Vine, segueix-me» (Mc 10, 21). 
Una mirada plena d’amor als joves ha de ser la primera actitud de la comunitat cris-
tiana envers ells. També ens hem de preguntar: ¿què oferim als joves avui? ¿Com els 
fem arribar la crida de Jesús, plena de sentit i de vida?

L’escolta activa és un aspecte fonamental en la tasca pastoral amb aquest col·lec-
tiu. El document de treball del proper Sínode -fet públic el passat 19 de juny- ha 
estat elaborat a partir de les respostes de cent mil nois i noies d’arreu del món, 
els quals van expressar les seves inquietuds en un qüestionari en línia que va per-
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metre prendre el pols a les alegries i les dificultats dels joves d’avui. Ells, encara 
que de vegades no en siguin conscients, també necessiten la trobada personal 
amb Jesucrist.

La pastoral amb els joves requereix imaginació, creativitat… i temps! Cal dedi-
car-los temps per poder-los conèixer i atendre les seves necessitats. Benvolguts ger-
mans, demanem que l’Esperit Sant impulsi el treball del proper Sínode dels Bisbes 
i aviat puguem veure’n els fruits. Ells són el nostre futur però ens necessiten ara, en 
el moment present.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Nota de premsa
El papa Francesc ha rebut aquest matí a l’arquebisbe emèrit de 
Barcelona

Barcelona, 3 de setembre de 2018.- Aquest matí, el papa Francesc ha rebut en audi-
ència privada al Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona.

El cardenal Martínez Sistach ha expressat al Papa la seva proximitat i la seva ad-
hesió afectuosa a la tasca que realitza com a bisbe de Roma i successor de Sant 
Pere en el seu servei a l’Església i al món, en el procés de reforma assenyalat en el 
seu document programàtic Evangelii gaudium i a defensar la tolerància zero en els 
delictes de pedofília.

El Cardenal ha lliurat al Papa el llibre de les conferències del Congrés Internacio-
nal «Laudato si’ i grans ciutats» organitzat per la Fundació Antoni Gaudí per a les 
grans ciutats” a Rio de Janeiro, el mes de juliol de 2017, dedicat a l’aigua potable, a 
la qualitat de l’aire i l’augment creixent dels residus, i al qual el Papa va dedicar un 
interessant missatge.

El cardenal Omella rep el Superior General dels jesuïtes

Barcelona, 25 de setembre de 2018.- L’arquebisbe de Barcelona, el Cardenal Joan 
Josep Omella, ha rebut aquest matí la visita del Superior General de la Companyia de 
Jesús, el P. Arturo Sosa SJ. Aquesta trobada privada s’ha celebrat un cop finalitzada 
l’Assemblea de la Conferència de Provincials Europeus, que ha reunit aquest cap de 
setmana a Barcelona les tres assistències de la Companyia de Jesús a Europa, i que es 
va iniciar amb les intervencions del Superior General de la Companyia de Jesús i del 
president de la Conferència de Provincials Europeus, el P. Franck Janin SJ.
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En la reunió d’aquest matí, el P. Arturo Sosa SJ ha estat acompanyat per l’assistent 
regional dels jesuïtes a l’Europa Meriodional, el P. Joaquín Barrero SJ i el delegat 
dels jesuïtes a Catalunya, el P. Llorenç Puig SJ. Els dos bisbes auxiliars de Barcelona, 
Monsenyors Sergi Gordo i Antoni Vadell, s’han sumat a l’audiència privada que ha 
acollit el Palau episcopal.

Segons ha informat la Companyia de Jesús, la trobada internacional recentment clau-
surada a Barcelona ha tingut dos temes de treball principals. En primer lloc, les pre-
ferències apostòliques de la Companyia de Jesús a nivell global, un treball que està 
realitzant la Companyia per identificar aquells temes que han de marcar les línies dels 
propers anys. I en segon lloc, la realitat dels centres de formació de jesuïtes a Europa 
per impulsar la cooperació entre ells.
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Vicariat General
Homilia de Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de 

Barcelona, a Roma
Roma, 9 de septiembre 2018

Primer aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Sergi Gordo y de Mons. An-
toni Vadell, obispos auxiliares de Barcelona

Lecturas del Domingo XXIII del tiempo ordinario, ciclo B:

-Isaías 35,4-7a
-Salmo 145
-Carta del Apóstol Santiago 2,1-5
-Marcos 7,31-37

Te invito querido hermano en el episcopado, querido presbítero, diácono, seminarista, 
discípulo del Señor Jesús.

Te invito a que dejes que hoy nuevamente Jesús te diga -como en el día que recibiste 
las aguas del bautismo-: «Effetá», ábrete.

Entra en la escena del Evangelio de hoy, interactúa, «como si presente me hallara»…

Deja que hoy nuevamente el Señor meta sus dedos en tus, y en mis, oídos porque no 
nos quiere sordos ante el clamor de los que sufren. Deja que con la saliva nos toque la 
lengua porque desea que seamos voz de los que no tienen voz. Deja que mire al cielo, 
invitándonos a confiar más en Dios Padre, Abbà, autor de todo bien verdadero Amor 
que viene de lo alto. Deja que exhale su suspiro, su gemido, para que sepamos la 
honda compasión que siente ante nuestra fragilidad, pobreza, miseria, ante nuestro pe-
cado. Y deja finalmente que con todo su sabor aramaico Él te diga: «Effetá»!, ábrete.

¡Cuánto nos queda por aprender a sus pies como indignos siervos suyos, sucesores de 
sus apóstoles!

Somos aprendices en la escuela del Rabino Jesús, al que hoy contemplamos, -como 
le gusta decir al Papa Francisco-, «en salida», dejando el territorio de Tiro, pasando 
por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, lugares paganos, que 
no tendrían cabida en la misión de un judío convencional por ser territorio «impuro». 
Pero con Jesús eso no es así. Para Él, no hay espacios o lugares «prohibidos» o «veta-
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dos». Él no pone límites a su labor de contagiar y expandir la Buena Nueva del Reino 
de Dios, sin proselitismos sino desde la atracción, el testimonio y la predicación (EG 
14). No importa que sea tierra de judíos o de gentiles, hombres o mujeres, sanos o 
enfermos, justos o pecadores.

Al contrario, cuanto menos «merecedor» se sea de los bienes de Dios, con más em-
peño Él los ofrece.

¡Qué lección tan imponente para nuestra «cicatera» forma de proclamar, testimoniar 
y vivir nuestra misión!

¿Somos obispos sin mirar el reloj, que detienen el paso ante quien nos pide que le 
escuchemos? ¿Somos personas abiertas a los demás? ¿Somos personas dispuestas con 
agendas no predeterminadas sino abiertas a las sorpresas? ¿Somos personas dispues-
tas a ayudarles siempre?

Una sola palabra: ¡Effetá! ¡Ábrete!, conservada con todo su aroma aramaico, resume 
la misión de Jesús. En efecto, nunca nadie estuvo como Jesús tan abierto al Padre, y 
a las personas.

Mientras los fariseos o los esenios de Qumrán levantaban muros para aislarse de publi-
canos y pecadores, Jesús se abría a todos sin excepción, y sigue desde su cruz victoriosa 
mostrando su costado abierto y sus manos abiertas de par en par abrazándonos, manos 
taladradas para que también nosotros abramos nuestro corazón para amar como Él y 
para que abramos nuestras manos para lavar con ellas los pies de nuestros hermanos.

Así pues, te invito hermano a que hoy, como aprendiz, como discípulo, como apóstol 
elegido y enviado inmerecidamente por el Señor, le pidas, y yo también le pido lo 
mismo junto contigo:

«Señor, que no sea sordo a tu llamada!»

«Señor, que sepa escucharte escuchando a mis hermanos.»

«Señor, que sepa escuchar como Tú escuchabas, como Tú nos escuchas siempre!»

«Señor toca mis oídos para que sienta la brisa suave de tu Santo Espíritu y el clamor del 
santo pueblo de Dios que nos confías a cada uno en nuestra nueva misión episcopal.»

«Señor toca mi lengua para que sea voz de los que no tienen voz, para que comunique 
sin miedo la alegría de tu Evangelio, para que proclame la fe y cante hoy con el sal-
mista: “Alaba, alma mía, al Señor”» (Salmo 145).
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Fijémonos finalmente en el conciso y perfecto elogio que la gente hace de Jesús: 
«Todo lo ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

Parece un eco del elogio del libro del Génesis: «Vio Dios todo cuanto había hecho, y 
he aquí que estaba muy bien» (Gen 1,31).

O un eco del elogio de San Pedro el día de Pentecostés y que recoge el libro de los 
Hechos de los Apóstoles: «pasó haciendo el bien» (Hch 10,38).

Es un resumen perfecto de la vida de Jesús: su DNI, su tarjeta de identidad, su ADN.

¿Podría ser también un “resumen perfecto” de nuestra vida cristiana, de nuestra nueva 
misión episcopal?

¡Cuánto tenemos que mejorar día a día con una conversión continua! ¿verdad herma-
nos? ¡Qué bien nos viene este curso para obispos novatos como nosotros!

Ciertamente nos queda mucho que aprender del Señor pero no nos agobiemos sino 
que confiemos: «no temáis» dice Isaías. «Coraggio!»

Dejémonos corregir y advertir por Él como cuando corregía y advertía a sus apóstoles.

Estos días, viviendo todos nosotros esta fraternidad episcopal universal, cerca del 
sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, que nos impulsa a «caminar juntos», sinodal-
mente, como «Iglesia en salida», recordemos el día de nuestra ordenación episcopal.

En ese día también el Señor nos tocó ungiendo nuestra cabeza con el óleo santo del 
crisma, no para perfumarnos a nosotros mismos, sino para que el aroma de su Evan-
gelio lo irradiemos por doquier con su gracia.

Hoy se cumple justo un año que el obispo Antoni –que nos preside– y un servidor re-
cibimos la Ordenación Episcopal de manos del Cardenal Juan José Omella, Arzobispo 
de Barcelona, en la Basílica de la Sagrada Familia. 

Visitando en una ocasión este bello templo tan emblemático del arquitecto Antoni 
Gaudí, asombrado al contemplar tan de cerca la riqueza artística, simbólica y cate-
quética que contiene, escuché que en una ocasión un visitante le preguntó al mismo 
Antoni Gaudí: «¿Para qué un trabajo tan esmerado en las torres y cúpulas si desde 
abajo nadie verá los detalles?» y Gaudí le contestó: «No importa que nadie lo vea 
desde abajo, yo sé que Dios lo ve desde arriba, y esto me basta». Pensé: magnífica 
respuesta de un hombre de fe. Pienso igualmente con respecto a nuestra nueva misión 
episcopal. Importa poco que no siempre se vea, ni se valore nuestra misión con fre-
cuencia oculta día a día.
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¡Mejor no estar bajo presiones mediáticas! ¡Mejor evitar ser obispos vedettes! Dios lo 
ve todo desde arriba y se complace en nuestra labor. Ojalá que al fin de nuestra vida 
podamos decir que al menos hemos intentado «hacerlo todo bien» como Jesús. No nos 
faltarán esfuerzos ni sufrimientos o incomprensiones y tensiones de todo tipo, cierta-
mente. Pero el Señor no nos deja y día a día también nos muestra su consuelo. Él es el 
Buen Pastor, y su báculo y su cayado nos sostienen (Salmo 23).

El lema del Obispo Antoni es: Gaudete in Domino Semper (Fl 4,4).

El mío es: Servite Domino in laetitia (Salmo 99,2).

No tuvimos que llegar a un acuerdo previamente. No tuvimos que reunirnos y decidir 
nuestros lemas ni en un concilio, ni en un sínodo, ni en un consejo episcopal. Nuestros 
respectivos lemas nos surgieron como surgen las cosas del Señor. Con mirada sobre-
natural, con mirada de fe, junto a todos vosotros, hermanos nuestros, invitados por el 
Papa Francisco a «soñar con una opción misionera capaz de transformarlo todo» (EG 
27), marcados por la «alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de 
aquellos que se encuentran con Jesús» (EG 1), sintamos nuevamente al Señor susur-
rarnos al oído: ¡Effetá, ábrete! 

Aprendamos de Santa María de los Apóstoles, abierta a la voluntad del Señor y con 
generosidad digamos como ella, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia: «Hágase en 
mí, Señor, según tu Palabra». 

Amén.

† Sergi Gordo Rodríguez
Obispo auxiliar de Barcelona



BAB 158 (2018) - setembre [41] 637

Secretaria General

Nomenaments parroquials
02.09.18 - Rvd. Sr. Alejandro Galán Martínez, rector de l’agrupació de les parròquies 
del Sagrat Cor de Jesús i de Sant Francesc de Pàola, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Pere Carulla Martínez, rector de la parròquia de Sant Josep Obrer, 
de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Ignasi Xavier Fuster Camp, rector de la parròquia de Santa Eulàlia 
de Vilapicina, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Segimon García Ramiro, rector de la parròquia de Sant Josep, de Mataró.
03.09.18 - Rvd. Sr. Bernat Gimeno Capín, rector de la parròquia de Sant Joan M. 
Vianney, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Stephan Gras, rector de la parròquia personal per als fidels de na-
cionalitat o parla alemanya de Sant Albert Magne, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Antoni M. Llompart Mas, rector de la parròquia de la Verge de la 
Pau, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Manuel Pérez Moreno, rector de la parròquia de Sant Jaume Apòs-
tol, de Badalona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Lluís Petit Gralla, rector de la parròquia de Crist Redemptor, de 
Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Luigi Quaranta, rector de la parròquia personal per als fidels de 
nacionalitat o parla francesa de la Mare de Déu de Lourdes, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Josep Rodríguez Fernández, rector de la parròquia de Santa Maria, 
de Mataró.
03.09.18 - Rvd. Sr. Ramon Octavi Sánchez Valero, rector de la parròquia de Santa 
Cecília, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Josep Teixidó Cuenca, rector de l’agrupació de les parròquies del 
Sant Crist, de Sant Francesc d’Assís i de Santa Clara, de Badalona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Josep M. Turull Garriga, rector de la basílica i de la parròquia de 
la Sagrada Família, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Yago Gallo Martínez, administrador parroquial de l’agrupació de 
les parròquies de la Mare de Déu del Pilar i de Sant Pere, del Masnou.
03.09.18 - Rvd. Sr. Gregori Manso Santos, administrador parroquial de la parròquia 
de Sant Jaume, de Cornellà de Llobregat.
03.09.18 - Rvd. Sr. David Navarro Manich, administrador parroquial de la parròquia 
de la Santa Creu, de Cabrils.
03.09.18 - Rvd. Sr. Lluís Petit Gralla, administrador parroquial de la parròquia de la 
Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona.
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03.09.18 - Rvd. P. Pau Roger Codinach, LC, administrador parroquial de la parròquia 
de Sant Cristòfol, de Premià de Mar.
03.09.18 - Rvd. Sr. Josep Lluís Socias Bruguera, administrador parroquial de la par-
ròquia de Sant Medir, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Carles Ballbé Sala, vicari de la parròquia de Santa Maria, de Mataró.
03.09.18 - Rvd. Sr. Ignasi Borrull Puigarnau, vicari de la parròquia de Sant Josep, de 
Badalona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Ricard Casadesús Castro, vicari de la parròquia de la Verge de la 
Pau, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Santiago Cuquerella Llauradó, vicari de la parròquia de Sant Joan 
M. Vianney, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Xavier Morlans Molina, vicari de la parròquia de Santa Anna, de 
Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Joan Muñoz Cortés, vicari de la parròquia de la Mare de Déu dels 
Desemparats, de l’Hospitalet de Llobregat.
03.09.18 - Rvd. Sr. Juan Ramón La Parra Martínez, vicari de la parròquia de Sant 
Josep Oriol, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Iurii Stasiuk, vicari de l’agrupació de les parròquies del Sant Crist, 
de Sant Francesc d’Assís i de Santa Clara, de Badalona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Ignasi Torrent Portabella, vicari de la parròquia de Santa Maria, 
de Badalona.
03.09.18 - Rvd. P. Vicent Benedito Morant, OP, adscrit a la parròquia de Sant Ramon 
de Penyafort, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Fréderic Djouyep, adscrit a la parròquia de Sant Medir, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Manuel Jesús Robles Castro, adscrit a la parròquia de la Mare de 
Déu de Núria, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Josep Enric Roig Sansegundo, adscrit a la parròquia de Sant Josep 
Obrer, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. P. Jaume Salas Olivé, SchP, adscrit a la parròquia de Sant Pau, de 
Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Josep Oriol Xirinachs Benavent, adscrit a la parròquia de Sant 
Jaume, de Cornellà de Llobregat.
03.09.18 - Rvd. Sr. Joaquim Sabater Famadas, DP, diaca adscrit a la parròquia de Sant 
Pius X, de Barcelona.
03.09.18 - Rvd. Sr. Miquel Tuneu Lloveras, DP, diaca adscrit a la parròquia de Sant 
Josep, de Mataró.
03.09.18 - Rvd. Sr. Jordi Albert Garrofé Trabal, DP, diaca adscrit a la basílica i a la 
parròquia de la Sagrada Família, de Barcelona.
20.09.18 - Rvd. Sr. Médard Bianu Tsingana, adscrit a la parròquia de Sant Pius X, de 
Barcelona.
20.09.18 - Rvd. Sr. Marlon José Perdomo Seijas, adscrit a la parròquia de Santa Colo-
ma, de Santa Coloma de Gramenet.
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21.09.18 - Rvd. Sr. Juan Ramón La Parra Martínez, vicari de la parròquia de Sant 
Isidor, de Barcelona
25.09.18 - Rvd. Sr. Carlos Enrique Rodríguez Leal, adscrit a les parròquies de Sant 
Sebastià i de Santa Maria Magdalena, de Barcelona.
27.09.18 - Rvd. P. Fermín Delgado Ramírez, O de M, rector de la parròquia de la Mare 
de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel (basílica), de Barcelona.
27.09.18 - Rvd. Sr. Alejandro Marzo Guarinos, rector de la parròquia de Sant Andreu, 
d’Òrrius.

Nomenaments no parroquials
03.09.18 - Rvd. Sr. Felip-Juli Rodríguez Piñel, rector del Seminari Major i Seminari Menor.
03.09.18 - Rvd. Sr. David Álvarez Rodríguez, formador del Seminari Major i Seminari Menor.
03.09.18 - Sra. Anna M. Almuni de Muga, delegada diocesana per a la Formació i 
Acompanyament del Laïcat.
03.09.18 - Rvd. Sr. Salvador Bacardit Fígols i Rvd. Sr. Xavier M. Vicens Pedret, DP, 
delegats diocesans per a la Formació i Acompanyament del Clergat.
03.09.18 - Rvd. Sr. Bruno Bérchez Cagigal, delegat diocesà d’Anunci de la Fe i 
d’Iniciació Cristiana.
03.09.18 - Gna. Margarida Bofarull Buñuel, RSCJ, delegada diocesana de Pastoral de 
Fe i Cultura.
03.09.18 - Rvd. Sr. Joan Costa Bou, delegat diocesà de Pastoral Social i Caritativa.
03.09.18 - Rvd. P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB, delegat diocesà de Vida Consagrada.
03.09.18 - Rvd. Sr. Joan Obach Baurier, delegat diocesà de Pastoral Sacramental.
03.09.18 - Rvd. Sr. Josep Matías Aibar, DP, delegat episcopal de Càritas Diocesana 
de Barcelona.
03.09.18 - Sr. Raül Adames Garcia, director del Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica.
03.09.18 - Sra. Anna M. Almuni de Muga, directora del Secretariat Diocesà d’Apostolat 
Seglar.
03.09.18 - Rvd. Sr. David Álvarez Rodríguez, director del Secretariat Diocesà de 
Pastoral Vocacional.
03.09.18 - Rvd. Sr. Robert Baró Cabrera, director del Secretariat Diocesà de Patrimoni 
Cultural.
03.09.18 - Sra. Carmen Benito Sevillano, directora del Secretariat Diocesà de Pastoral 
de la Salut.
03.09.18 - Rvd. Sr. Bruno Bérchez Cagigal, director del Secretariat Diocesà de 
Pastoral amb Joves.
03.09.18 - Sr. Jordi Cabanes Rodríguez, Sra. Clara Seguí Munar, Sra. Assumpta 
Sendra Mestre i Sr. Salvador Vidal Raméntol, directors del Secretariat Diocesà de 
Pastoral Universitària.
03.09.18 - Rvd. Sr. Joan Cabot Barbany. director del Secretariat Diocesà de Pastoral 
amb Migrants.
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03.09.18 - Sra. Rafaela Cáceres Reyes, directora del Secretariat Diocesà de Pastoral 
Obrera.
03.09.18 - Rvd. P. Josep M. Carod Félez, O de M, director del Secretariat Diocesà de 
Pastoral Penitenciària.
03.09.18 - Rvd. Sr. Josep Lluís Fernández Padró, director del Secretariat Diocesà de 
Pastoral del Trànsit, Bombers i Cossos de Seguretat. 
03.09.18 - Sr. Joan Hernández Serret, director del Secretariat Diocesà de Relacions 
Interreligioses.
03.09.18 - Rvd. Sr. Hermenegildo-Pedro Larrad Pérez, DP, director del Secretariat 
Diocesà de Tanatoris.
03.09.18 - Rvd. Sr. Joan Obach Baurier, director del Secretariat Diocesà de 
Celebracions Litúrgiques.
03.09.18 - Sr. Xavier Padilla García i Sra. Dolors Parellada Serra, directors del 
Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar.
03.09.18 - Rvd. Sr. F. Xavier Pagès Castañer, director del Secretariat Diocesà de 
Pastoral per a les Persones amb Discapacitat.
03.09.18 - Gmà. Juan Alberto Pérez Díez, OSA, director del Secretariat Diocesà de 
Pastoral Gitana.
03.09.18 - Sra. Montserrat Puigdellívol Manzano, directora del Secretariat Diocesà 
d’Ecumenisme.
03.09.18 - Sr. Josep Riera Bail, director del Secretariat Diocesà de Missions.
03.09.18 - Rvd. Sr. Enric Termes Ferré, director del Secretariat Diocesà de Catequesi.
03.09.18 - Rvd. Sr. Josep M. Turull Garriga, director del Secretariat Diocesà de 
Turisme, Peregrinacions i Santuaris.
03.09.18 - Rvd. Sr. Àngel Zambrana Fernández, DP, director del Secretariat Diocesà 
pels Marginats.
03.09.18 - Sr. Manuel Zamora Negrillo, director del Secretariat Diocesà de Confraries 
i Germandats.
03.09.18 - Rvd. Sr. Robert Baró Cabrera, director del Museu Diocesà.
03.09.18 - Sr. Salvador Busquets Vila, director diocesà de Relacions amb les 
Institucions Socials i Caritatives.
03.09.18 - Rvd. Sr. Ricard Rodríguez-Martos Dauer, DP, director d’Apostolat del Mar.
03.09.18 - Rvd. Sr. Felip-Juli Rodríguez Piñel, director del Servei Diocesà per al 
Catecumenat.
03.09.18 - Rvd. Sr. Joan Obach Baurier, responsable de la Comissió Diocesana de 
Patrimoni Litúrgic i Cultual.
03.09.18 - Rvd. Sr. Gregori Manso Santos, consiliari del Secretariat Diocesà de 
Confraries i Germandats.
03.09.18 - Rvd. Sr. Miquel Àngel Pérez Sánchez, consiliari del Secretariat Diocesà 
de Missions.
03.09.18 - Rvd. Sr. Eduard Puig Casas, consiliari del Secretariat Diocesà de Pastoral 
de la Salut.
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03.09.18 - Rvd. Sr. Antonio Manuel Reina López, consiliari del Secretariat Diocesà 
de Pastoral Familiar.
03.09.18 - Sra. Joana Alarcón Hernández i Rvd. Sr. Josep M. Martí Bonet, directors 
de l’Arxiu Diocesà.
03.09.18 - Rvd. Sr. Ramon Ollé Ribalta, DP, director de Comunicació Diocesana i 
Relacions Institucionals.
03.09.18 - Sr. Enric Ballbé Royo i Sr. Francisco Marro Fantova, responsables d’Ex-
pedients Matrimonials.
03.09.18 - Sra. M. de Montserrat Romaguera Edo, responsable de l’Oficina d’Asses-
soria Jurídica.
03.09.18 - Rvd. P. Josep M. Blanquet Gas, SF, responsable de l’Oficina de Causes 
dels Sants.
03.09.18 - Sr. Martí Escofet Armengol, responsable de l’Oficina d’Informàtica i de 
Protecció de Dades.
03.09.18 - Sr. Francisco Herrando Millán, coordinador de l’Oficina de Transparència 
(associacions i fundacions).
18.09.18 - Sr. Josep Riera Bail, director diocesà de les Obres Missionals Pontifícies 
de: Propagació de la Fe, Infància Missionera, Sant Pere Apòstol per al Clergat Nadiu 
i Pontifícia Unió Missionera.
20.09.18 - Sr. Gaspar Coderch Boatella, ecònom de l’Arquebisbat de Barcelona.
20.09.18 - Rvd. Dr. Ramon Batlle Tomàs, viceecònom de l’Arquebisbat de Barcelona.
21.09.18 - Rvd. Sr. Sergiy Znak, llicència per fer exorcismes als fidels de la comunitat 
grecocatòlica ucraïnesa de ritu bizantí de l’arxidiòcesi de Barcelona, per un any.
21.09.18 - Aprovació de la composició del nou patronat de la Fundació pia autònoma 
privada ACOLLIDA I ESPERANÇA, per quatre anys:

Sra. Estíbaliz López Torrent, presidenta
Sr. Joaquim Planasdemunt Tobeña, vicepresident
Sr. Eduard Sala Paixau, secretari
Sr. Jorge Vidal Quadras, tresorer
Sra. Núria Basi Moré, vocal
Fra Josep Gendrau Valls, OFM, vocal
Sr. Joan Jiménez Jiménez, vocal
Sr. Luís Latorre Sánchez, vocal
Sra. Imma Ribas Algueró, vocal

21.09.18 - Aprovació de la composició del nou patronat de la Fundació pia autò-
noma FORMACIÓ CRISTIANA PERMANENT MOSSÈN MANUEL BONET, 
per quatre anys:

Rvd. Sr. Salvador Bacardit, vicari episcopal
Rvd. Sr. Enric Temes Ferré, director Secretariat Diocesà de Catequesi
Sra. Montserrat Aguilera Ubach, presidenta
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Sra. Anna Sansalvadó Alsina, vicepresidenta
Sra. Montserrat Martínez Deschamps, secretària
Sra. Maria Teresa Cura Grané, tresorera
Sra. Marisa Ballester Palacios, directora Servei de Catequesi

21.09.18 - Sra. Marisa Ballester Palacios, directora del Servei de Catequesi de la Fun-
dació pia autònoma FORMACIÓ CRISTIANA PERMANENT MOSSÈN MANUEL 
BONET, per quatre anys.

27.09.18 - Aprovació de la composició de la nova Junta Directiva de la GERMANDAT 
DE JESÚS CAPTIU I NOSTRA SRA. DELS DOLORS de Mataró, per dos anys:

Sra. Florentina Carrasco Barriga, confraressa major
Sr. Francisco Zorrilla Millán, vice-confrare major primer
Sr. Antonio Jesús Prados Angulo, vice-confrare major segon
Sra. Susana Cortijo Chamorro, secretària
Sr. Manuel Prados Matas, tresorer
Sra. Pilar Cortijo Chamorro, vocal
Sr. Gabriel J. García Reina, vocal
Sr. Pedro López Cano, vocal
Sr. Xavier Peran Llovet, vocal
Sr. Leroy Rechi Sánchez, vocal
Sr. Manel Riera Moreno, vocal
Sra. Isabel M. Rodríguez Cabezas, vocal

Institucions d’ensenyament superior
27.09.18 - El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corres-
ponen com a Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, i obtingut el nihil obstat de 
la Congregació per a l’Educació Catòlica, nomena rector de l’Ateneu Sant Pacià, 
per tres anys, el

Rvd. Dr. Armand Puig i Tàrrech

27.09.18 - El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li correspo-
nen com a Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, del qual forma part la Facultat de 
Teologia de Catalunya, i obtingut el nihil obstat de la Congregació per a l’Educació 
Catòlica, nomena degà de l’esmentada Facultat, per un trienni, el

Rvd. Dr. Joan Planellas i Barnosell

27.09.18 - El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen 
com a Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, del qual forma part la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya, i a la qual està incorporat l’Institut de Teologia Fonamental, i havent 
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obtingut el nihil obstat de la Congregació per a l’Educació Catòlica, nomena director 
de l’esmentat Institut, per un trienni, el

Rvd. Dr. Jaume Flaquer Garcia, SJ

In pace Christi
Mn. Enric Sánchez Torrelles

Com deia l’esquela publicada a la premsa del dilluns 3 de setembre de 2018, «Mn. 
Enric Sánchez Torrelles, prevere de l’Arquebisbat de Barcelona, ha mort en la pau de 
Crist, a l’edat de 67 anys, el dia 2 de setembre 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 3 de setembre de 2018, a les 17 hores, a la catedral 
de Tarragona (Pla de la Seu, s.n., Tarragona.»

Mn. Enric Sánchez nasqué a Barcelona el 25 d’agost de 1951. Va fer els estudis eclesi-
àstics a la Facultat de Teologia de Catalunya i fou alumne del nostre Seminari Major. 
Fou ordenat prevere el dia 11 de novembre de 1989. Fou vicari de Sant Esreve de la 
Garriga i després de Sant Andreu de la Barca i de la parròquia de la Immaculada Con-
cepció de la Beguda. L’any 1991 fou nomenat rector de la parròquia de Santa Madro-
na al barri del Poble Sec de Barcelona. A partir de 1997 va col·laborar pastoralment a 
les parròquies de Sant Pau del Camp i Sant Agustí de Barcelona.

Molt delicat de salut, el mossèn es va traslladar a Tarragona, on va tenir cura de la 
parròquia de Rocafort de Queralt. Pel seu estat de salut es va retirar i ela darrers anys 
ha viscut a la Residència Sacerdotal Sant Fructuós, al carrer Sant Pau, 4, de Tarragona. 

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar a la catedral de Tarragona 
el dia 3 de setembre i fou presidida per Mons. Jaume Pujol. Se li va fer una celebració 
exequial com si fos un canonge, perquè Mn. Enric col·laborava en el culte i en els 
serveis pastorals de la seu tarragonina. Que descansi en la pau de Crist.

Religioses difuntes
Dia 18 d’agost: La Gna. Montserrat BOHILS CASELLAS, Hospitalària de la Santa 
Creu, va morir als 90 anys d’edat i 67 de vida religiosa. Nascuda a Arbúcies (Girona).
Dia 30 d’agost: Gna. Montserrat RIPOLLÉS SORRIBES, Hospitalària de la Santa 
Creu, va morir als 89 anys d’edat i 59 de vida religiosa. Nascuda a Todolella (Castellón)
Dia 26 de setembre: La Gna. María Dolores ESCORUELA VIDAL, RR. Dominiques 
de la Presentació, va morir als 94 anys d’edat i 72 de vida religiosa.



[48] setembre - BAB 158 (2018)644

Conferència Episcopal 
Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 228 de la CET
Els dies 25 i 26 de setembre de 2018 ha tingut lloc la reunió n. 228 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. La 
reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de 
Tarragona i primat, i hi han assistit tots els seus membres.

Al matí del dia 26, els bisbes han participat en la inauguració del curs 2018-2019 de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) que ha presidit el Gran Canceller, cardenal 
Joan Josep Omella. La lliçó inaugural d’enguany ha anat a càrrec del professor de la 
Facultat de Teologia, Dr. Xavier Morlans, que portava per títol «Escletxes en el jo 
impermeable a Déu».

Els bisbes han rebut la visita del P. Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, que ha presentat un ampli informe de la situació de l’ensenya-
ment a casa nostra durant el curs passat, així com també el moment que està vivint 
l’escola cristiana. Ha informat així mateix de les mesures i les actuacions que es pre-
veuen per al curs que acaba de començar, tant en l’àmbit d’innovació pedagògica de 
les escoles com també en la seva dimensió evangelitzadora.

Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a la pastoral penitenciària i 
s’han felicitat de la celebració del 8è centenari de la fundació de l’Orde de la Mercè 
a la ciutat de Barcelona, que avui s’estén arreu del món i es fa expressió, com diu el 
papa Francesc, «d’una història d’amor que s’arrela en el passat, però que sobretot 
s’encarna en el present i s’obre al futur».

Els bisbes han estudiat diversos temes relatius a la catequesi, la formació permanent dels 
preveres i la litúrgia. Així, han demanat a la Santa Seu que a Catalunya es pugui celebrar 
la memòria litúrgica del papa Pau VI, que serà canonitzat el proper 14 d’octubre, durant 
la celebració del Sínode dels Bisbes sobre «Els joves, la fe i el discerniment vocacional» 
en el que hi participarà com a pare sinodal el cardenal Joan Josep Omella.

Finalment, han nomenat nou coordinador del Secretariat Interdiocesà de Joventut 
(SIJ) Mn. Josep Mateu Guarro, prevere de l’arquebisbat de Tarragona.

Barcelona, 27 de setembre de 2018

Font: Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya
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Pla Pastoral
Pregària per a l’aplicació del 

Pla Pastoral Diocesà SORTIM! 
Veniu, Esperit Sant, als nostres cors,
feu que us acollim amb actitud humil,
com Maria, la Mare de Jesús, el Senyor.
Que ens arribi el vostre do de saviesa,
per tal d’obrir-nos a la vostra llum.
Que entenguem l’època que vivim,
els signes amb els quals ens parleu
a nosaltres, el vostre petit ramat,
encarnat en el poble que estimeu,
present enmig de tants germans.
En l’aplicació del nou Pla Pastoral,
us demanem el do d’enteniment,
que il·lumini la nostra observació,
doni encert a les nostres propostes
i ens assereni en qualsevol diàleg.
Doneu-nos l’esperit de consell, perquè
pensem el millor per a tots,
des del compromís cristià de cadascú,
des del que compartim com a Església,
en aquests nous temps de gràcia.
Feu-nos valents en tota actuació,
assidus i confiats en la pregària,
concediu-nos el do de fortalesa,
que ens mogui a donar testimoni
i a servir amb amor el nostre poble.
Que durant l’aplicació del Pla Pastoral
ens esforcem per caminar junts,
eliminant allò que encara ens separa,
treballant un nou estil de comunicació
que ajudi a escoltar-vos i escoltar-nos.
Esperit del Senyor, acompanyeu-nos!
Esperit del Senyor, parleu-nos!
Esperit del Senyor, convertiu-nos!
Per la trobada personal amb Jesucrist,
i concediu-nos l’alegria de l’Evangeli.
Amén.
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Barcelona, 1 d’abril de 2018
Solemnitat de la Pasqua de Resurrecció
Data de promulgació del Pla Pastoral Diocesà SORTIM!

Ven, Espíritu Santo, a nuestros corazones,
haz que te acojamos con actitud humilde,
como María, la Madre de Jesús, el Señor.
Que nos llegue tu don de sabiduría,
para abrirnos a tu luz.
Que entendamos la época en que vivimos,
los signos con los que nos hablas
a nosotros, tu pequeño rebaño,
encarnado en el pueblo que amas,
presente en medio de tantos hermanos.
En la aplicación del nuevo Plan Pastoral,
te pedimos el don del entendimiento,
que ilumine nuestra observación,
dé acierto a nuestras propuestas
y nos serene en cualquier diálogo.
Danos el espíritu de consejo,
para que pensemos lo mejor para todos,
desde el compromiso cristiano de cada uno,
desde el que compartimos como Iglesia,
en estos nuevos tiempos de gracia.
Haznos valientes en toda actuación
asiduos y confiados en la oración,
concédenos el don de la fortaleza,
que nos mueva a dar testimonio
y a servir con amor a nuestro pueblo.
Que durante la aplicación del Plan Pastoral
nos esforcemos para caminar juntos,
eliminando aquello que aún nos separa,
trabajar un nuevo estilo de comunicación
que ayude a escucharte y a escucharnos.
¡Espíritu del Señor, acompáñanos!
¡Espíritu del Señor, háblanos!
¡Espíritu del Señor, conviértenos!
Para el encuentro personal con Jesús,
concédenos la alegría del Evangelio.
Amén.
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Barcelona, 1 de abril de 2018
Solemnidad de Pascua de Resurrección
Fecha de promulgación del Plan Pastoral Diocesano
¡SALGAMOS!

Activitats que es proposen en el marc de 
l’acolliment del document del nou  

Pla Pastoral Diocesà SORTIM!
Títol de l’activitat: «Panot amb realisme»

Objectiu: Situar-nos davant el nou Pla Pastoral des d’una mirada global i 
realista per redescobrir aspectes que poden incidir positivament o limitar-ne el desen-
volupament. Possibles accents d’anàlisi (es pot adequar als interessos o necessitats de 
cada realitat):

- Actius de la comunitat
- Realitats que fan nosa (tangibles o intangibles)
- Necessitats de la comunitat

Material:
- Document «Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de 
Barcelona»
- Un gran panot en blanc (2 m x 2 m)
- Un lloc per enganxar el panot
- Post-its de colors

Dinàmica: Personal (o en petits grups) i posada en comú posterior. A partir de la lec-
tura de les «Orientacions i propostes» de cada eix, formular a través d’una paraula o 
frase molt breu una d’aquestes opcions:

- Actius actuals de la comunitat (tangibles o intangibles) que poden afavorir el desen-
volupament del Pla Pastoral.
- Realitats (tangibles o intangibles, internes o externes) que fan nosa per desenvolu-
par el Pla Pastoral.
- Necessitats concretes (tangibles o intangibles) de la comunitat per desenvolupar les 
diverses orientacions i propostes.

Enganxar cada expressió al panot, en concret, al cercle corresponent. 
Llegir, comentar i valorar el resultat. Possibles pistes: Quins eixos han quedat més 
«plens». Què pot significar això? Quines coses s’han reiterat més?



[52] setembre - BAB 158 (2018)648

Durada aproximada: 1 h 30 min

Títol de l’activitat: «Panoràmica del present pastoral»

Objectiu: Fer una primera aproximació a cada proposta del nou Pla Pastoral sota la 
mirada de les realitzacions.

Material:
- Document «Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de 
Barcelona»
- Fitxes (segons model adjunt)
Cartolines o paper de color blanc amb 4 columnes (mida A4)
- Un lloc ampli per enganxar les fitxes
- Retoladors

Dinàmica: Per grups
Es divideix el document i cada grup treballa un eix, en concret, les seves propostes.

Sobre cada proposta es treballen tres aspectes:
- Nivell de realització actual (color)

Podem escollir tres colors indicatius: vermell (poques realitzacions pastorals i molt 
lluny del document); taronja (algunes realitzacions); verd (força realitzacions).

- Nivell de realització actual (percentatge)
- Descripció de les principals realitzacions o actius

Àmbits Núm. proposta Nivell de 
realització 

actual (color)

Nivell de 
realització 
actual (%)

Principals realitzacions 
o actius

Exemple
fitxa

3.1. 60% Hem treballat el 
document del sínode. 

Tenim un o dos 
grups de joves que hi 
participen activament.

Un cop acaba una proposta es fa la següent fins a l’acabament de l’eix. Un cop acaba-
da la tasca, cada grup enganxa horitzontalment (per eixos) les seves fitxes. Presentació 
de les fitxes i diàleg posterior.

Durada aproximada: 3 h
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Títol de l’activitat: «Sortim! Una interpel·lació per al futur»

Objectiu: Prioritzar les propostes del nou Pla Pastoral en funció de la realitat local.

Material:
- Document «Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de 
Barcelona»
- Fitxes (segons model adjunt)
Cartolines de color blanc amb 4 columnes
- Un lloc ampli per enganxar les fitxes
- Retoladors

Dinàmica: Per grups
Sobre cada proposta es treballen tres aspectes:
- Nivell de prioritat per al futur

Podem escollir tres nivells: baix; alt; molt alt.
- Objectiu a proposar-nos Fer una breu descripció.
- Principals accions
Fer una breu descripció.

Àmbits Núm. 
proposta

Nivell de 
prioritat

per al futur

Objectiu a 
proposar-

nos

Principals accions

Exemple 
fitxa “B”

3.1. Molt alt Activar canals 
reals per 

“escoltar els 
joves”.

Convidar grups de joves i 
compartir les seves inquietuds.
Analitzar documents sobre la 

realitat dels joves.
Escollir dos membres de la 
comunitat amb un encàrrec 
específic per a la pastoral de 

joves.
Incrementar el vincle amb la 

delegació de joventut.

Un cop acaba una proposta es fa la següent fins a l’acabament de l’eix. Un cop acaba-
da la tasca, cada grup enganxa horitzontalment (per eixos) les seves fitxes.
Presentació de les fitxes i diàleg posterior.
Classificar les propostes per nivell de prioritats. Comentar, especialment, les assenya-
lades com a prioritàries (les de nivell molt alt).

Durada aproximada: 3 h
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Consell Pastoral Diocesà
Crònica de la 8a reunió (29/09/2018)

El 29 de setembre de 2018 es reuneix el Consell Pastoral Diocesà (CPD) a la sala 
Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona (c. Diputació, 231). Presideix el Sr. 
Cardenal Arquebisbe, acompanyat dels bisbes auxiliars i dels membres del Secretariat 
del CPD.

1. Pregària. S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe.

Dona la benvinguda a tots i indica que la reunió s’ha avançat per raó de la seva parti-
cipació en el Sínode dels Bisbes que es reuneix a Roma del 3 al 28 d’octubre. Diu que 
el tema central de la reunió és el Pla Pastoral Diocesà.

3. S’aprova l’acta de la sessió anterior (reunió 7, del 09/06/2017).

4. Tema principal: SORTIM! El rol del CPD en el marc del desenvolupament del nou 
Pla Pastoral Diocesà de l’arxidiòcesi de Barcelona. 

4.1. Introducció a càrrec del Dr. Andreu Ibarz, membre del secretariat del CPD (15 
minuts).

Ens centrem en el Pla Pastoral Diocesà (PPD) i en el rol o funció que hi tenim com a 
membres del CPD en el marc del desenvolupament del PPD: dinàmica de 120 minuts.

Objectius:

1r. Aprofundir el rol (responsabilitats, actituds, tasques, etc.) del CPD en el desenvo-
lupament del nou PPD de l’arxidiòcesi de Barcelona.

2n. Compartir situacions, sentiments, arguments i compromisos com a membres del 
CPD amb relació al nostre servei.

3r. Percebre el potencial del CPD i dels seus membres com a factor dinamitzador i de 
comunió en el desenvolupament del nou Pla Pastoral.

Justificació del tema i un primer marc sobre el rol del CPD i els seus membres en el 
desenvolupament del nou PPD. Una primera pluja d’idees per motivar.
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Esquema inicial:

· A la llum dels estatuts del CPD.
· A la llum del procés participatiu viscut.
· A la llum de la crida SORTIM!
· A la llum del mateix document Orientacions i propostes per a una conversió pasto-
ral a l’arxidiòcesi de Barcelona.
· A la llum del document Criteris pastorals per a un nou organigrama diocesà.
· En definitiva, a la llum d’una Església sinodal.
4.2. Treball en grups (60 minuts).

Els membres del CPD es reuneixen en quatre grups, que treballen sobre aquestes dues 
preguntes:

a) En sento representant de l’Església de Barcelona? Quines coses afavoreixen aquest 
sentiment?

b) Quines actituds i quines accions em demana, des del meu rol de membre del CPD, 
el desenvolupament del nou PPD?

És a dir, en quin sentit el CPD ha de «sortir»? Tinc una crida-responsabilitat singular? 
Com visc aquest servei en aquest moment?

4.3. Posada en comú. Aquesta posada en comú va ser molt àmplia. La comunicació de 
cada grup es fa amb quatre cartolines o paper A3 per concretar les respostes a aquestes 
preguntes:

1. Què afavoreix positivament el sentiment i la tasca de «representant»?
2. Quines limitacions o dificultats tenim?
3. Quines actituds ens demana com a CPD el nou Pla Pastoral Diocesà?
4. Quines accions ens demana com a CPD el nou Pla Pastoral Diocesà?

4.4. Diàleg final (30 minuts) i possibles conclusions (15 minuts).

Algunes de les aportacions més repetides dels quatre grups foren:

- Acollir el text del PPD i el nou organigrama amb esperit de confiança i amb un es-
perit dinàmic, i mirar de comunicar en els ambients en què ens movem aquesta actitud 
d’acolliment.
- Sortir a la nostra ciutat de Barcelona, molt secularitzada. Fer-ho amb els criteris 
que tenim en els dos documents que tenim a la carpeta d’aquesta reunió. Recordem 
que tenim com a símbol del PPD la imatge del panot (la rajola comuna en els carrers 
de Barcelona).
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- Mirar cap enfora; no tancar-nos en els nostres ambients. No tenir pressa a obtenir 
resultats. Cal tenir el coratge de semblar la bona llavor i esperar els fruits, però sense 
impaciència; iniciar processos que puguin anar madurant.

- Una clau important del PPD és la conversió personal: preguntar-nos: Com va la 
meva trobada amb Jesucrist?, i també, si cal, una conversió pastoral: què he de can-
viar i he de millorar? Potenciar el treball pastoral, compartir, acceptant les inevitables 
limitacions de cada persona.

- Cal valorar molt el discerniment (veure aquest eix en el PPD), on es diuen coses molt 
importants. A tots ens cal practicar molt el discerniment mirant el present i amb una 
previsió de futur. 

- Comunitats cristianes vives i comunitats globals (holístiques).

- Potenciar la vida espiritual i viure la trobada amb Jesús sense complexos, i estimant, 
acollint i posant els valors de les persones al davant (personalisme cristià).

- Rellegir sovint l’Evangelii gaudium del papa Francesc.

- Esforçar-nos a fer conèixer el PPD a les nostres zones pastorals. Una acció concreta: 
que cada parròquia o moviment prepari un vídeo per donar a conèixer el PPD, expli-
cant amb imatges què vol dir això de «sortir». No un vídeo general de la diòcesi, sinó 
potser un per cada arxiprestat.

- Recordar sovint que el PPD el varen fer entre tots i viure amb el cap i amb el cor que 
és «nostre». I creure que «la pitjor actitud és no fer res».

- Que sobretot cal pregar a l’Esperit Sant perquè ens ajudi en el discerniment i ens 
il·lumini el camí...

Paraules de cloenda

- El Sr. Cardenal diu que hi ha entusiasme i hi ha il·lusió en moltes persones i ambi-
ents. Que cal aplicar el PPD amb un esperit de caritat, amb l’esperit que els pares i 
mares de família viuen a la seva casa amb els fills, al seu treball. Remarca la impor-
tància de la conversió: «Si no estàs en comunió amb Crist per mitjà dels sagraments i 
la pregària et costarà de fer el teu camí... Fer com el papa Francesc, passar-ho tot per 
la pregària». «Pregar ens ajuda a superar les temptacions de l’ego i els ‘personalismes’ 
en l’Església». Recomana també rellegir Evangelii gaudium del papa Francesc. «El 
PPD no és un treball afegit sinó una crida a veure el que fem i fer-ho amb l’esperit i 
els suggeriments del PPD. Estem ara en els eixos de Jesucrist i el discerniment, cal 
que els anem treballant.»
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- Mons. Antoni Vadell informa que hi ha una comissió de seguiment del PPD. Es dis-
posa d’una pàgina web i un tríptic per treballar l’eix de la fraternitat; en breu s’envia-
ran una pregària i unes possibles activitats en l’esperit del PPD per al proper Advent.

L’esperit de les paraules dels Sr. Cardenal Arquebisbe, dels Srs. Bisbes Auxiliars i de 
les aportacions dels grups anaven en la línia d’aquest pensament del papa Francesc 
que es va posar al final de l’esquema de la dinàmica de treball que es va seguir en la 
reunió, preparada pel Dr. Ibarz:

«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).

I com va dir el Dr. Ibarz, les reflexions es podien resumir en poques paraules, en 
aquestes que comencen amb aquestes cinc primeres lletres de l’abecedari: Acollir, 
Barcelona, Conversió, Discerniment i Evangeli (en concret, Evangelii gaudium).

5. Informacions:

5.1. Recés Diocesà d’Advent amb els membres del CE, CP, CPD, arxiprestes, delegats 
diocesans, directors de secretariats diocesans i responsables de serveis de cúria. Dis-
sabte 24 de novembre de 2018 de 10 a 16 hores.

5.2. Altres informacions.

6. Calendari de reunions per als curs 2018-2019 (darrer any del trienni del CPD 
2016-2019):

· 9a reunió del CPD (dissabte 12 de gener de 2019).

· 10a reunió del CPD (dissabte 4 de maig de 2019).

7. Precs i preguntes.

Es clou la reunió amb la pregària de l’Àngelus, dirigida pel cardenal Joan Josep Ome-
lla.
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Organismes diocesans
Criteris pastorals per a un nou 

organigrama diocesà
Introducció

El papa Francesc ha recordat que «el que el Senyor ens demana està contingut 
en la paraula “sínode”, que significa ‘caminar junts’. Una Església “sinodal” és 
una Església de l’escolta, una escolta recíproca en la qual cadascú té quelcom a 
aprendre. Laics, preveres i bisbes: un en l’escolta dels altres i tots en l’escolta de 
l’Esperit Sant, “l’Esperit de la veritat” (Jn 14,17), per a conèixer el que “l’Esperit 
diu” (Ap 2,7)» [Discurs amb motiu dels 50 anys de la creació del Sínode dels Bis-
bes: 17.X.2015].

Per això el Papa Francesc, parlant de la necessitat avui d’una «renovació eclesi-
al», subratlla que «l’important és no caminar sols, comptar sempre amb els ger-
mans i especialment amb el guiatge dels bisbes, en un savi i realista discerniment 
pastoral» (Evangelii gaudium, 33). Aquest és l’estil que es voldria impregnar a 
aquest renovat organigrama de l’Arquebisbat de Barcelona per possibilitar que la 
nostra Església diocesana pugui transparentar també en la seva forma d’organit-
zar-se el que és «signe i instrument» –que això vol dir ‘sagrament’– de Jesucrist, 
en el nostre món concret de l’arxidiòcesi de Barcelona, com a «Església en sor-
tida» (EG, 20-24). 

El que segueix a continuació i que podem observar als distints quadres annexos és el 
nou organigrama diocesà, que vol tenir en compte precisament aquesta crida a «cami-
nar junts» que ens fa el Papa Francesc i, alhora, respon a moltes demandes expressa-
des als qüestionaris presentats al Sr. Cardenal Arquebisbe, el mes de juny de 2017, en 
què moltes persones de l’arxidiòcesi van demanar una reorganització i simplificació. 
Durant el curs 2017-18 el present nou organigrama, juntament amb aquests criteris 
pastorals, han estat consultats als membres del Consell Episcopal, Consell Presbiteral, 
Consell Pastoral Diocesà, arxiprestes i delegats diocesans.

Fixem-nos que aquesta reorganització està fonamentada en un treball sinodal i corres-
ponsable, tot fent xarxa:

- entre els bisbes, el provicari general i els vicaris episcopals;
- entre els vicaris episcopals, els arxiprestes i els delegats diocesans;
- entre els delegats diocesans, els directors dels secretariats i els responsables d’altres 
serveis de la cúria.
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Al servei de tota aquesta xarxa de comunió hi ha el Sr. Cardenal Arquebisbe, en 
equip-fraternitat amb els bisbes auxiliars, al servei del discerniment pastoral per a 
una opció missionera (Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’ar-
xidiòcesi de Barcelona, n. 5).

Caldrà tenir en compte, sobretot, els següents criteris pastorals o actituds «sino-
dals», en sintonia amb les Orientacions i propostes per a una conversió pastoral, per 
poder dur a terme aquesta reestructuració. Sense viure aquestes actituds, una reestruc-
turació esdevé simplement un paper mullat, unes ratlles escrites en un organigrama.

Criteris pastorals proposats

1. TREBALL SINODAL, en equip, en clau de fraternitat i cooperació a tots els 
nivells (Orientacions, n. 4). El treball en equip comença pels mateixos bisbes entre 
ells, que treballaran amb el provicari general i els vicaris episcopals. Aquests, alhora, 
hauran de treballar amb els arxiprestes de la seva zona pastoral; aquests darrers, amb 
els preveres i diaques dels seus respectius arxiprestats, així com amb els membres 
dels respectius consells pastorals arxiprestals, i cada mossèn, amb els membres dels 
consells pastorals parroquials, els religiosos i les religioses, i els laics i les laiques de 
les respectives parròquies i comunitats. Es tracta de fer possible, en una arxidiòcesi 
tan gran, viure la comunió mirant el Crist, vivint de l’encontre amb Ell (Orientacions, 
n. 1), a fi de sentir-nos Església, família, acompanyats.

Caldrà estudiar molt bé la simplificació de les zones pastorals i els arxiprestats, amb 
vista al futur, ja que potser s’hauran de suprimir algunes parròquies i s’hauran de 
crear noves unitats de pastoral. Això vol dir, per exemple, que si creem una unitat de 
pastoral de quatre parròquies, no podem tenir un arxiprestat integrat només per tres o 
quatre parròquies. 

2. TREBALL CORRESPONSABLE de les delegacions diocesanes en xarxa. La 
proposta de reestructuració de les delegacions diocesanes és molt significativa, tot 
i que, si no es viu amb una nova actitud, pot quedar tot igual. Fixem-nos que, apa-
rentment, no se suprimeix cap delegació diocesana, sinó que s’agrupen. Per això 
diem que podria quedar tot igual, cadascú en el seu terreny. Però fixem-nos en la 
significació d’alguns canvis, que han de suposar també un canvi de mentalitat i 
d’estil de treball:

a. TREBALL MÉS GLOBAL, donada la incorporació a organismes més amplis. 
Es redueix el nombre de delegacions diocesanes, per la qual cosa queden delegaci-
ons que assumeixen una gran àrea de la pastoral. Moltes de les delegacions anteriors 
esdevenen secretariats diocesans animats per un director, i deixen de ser delegacions. 
Cada delegat, per tant, tindrà un equip de directors dels diferents secretariats, i com a 
equip caldrà que es trobin sovint per tal d’anar treballant els criteris d’evangelització 
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que han de regir l’acció pastoral en els diferents camps, que s’inspiraran en les Orien-
tacions i propostes per a una conversió pastoral.

b. TREBALL COMPARTIT I CREATIU. Comunió en l’essencial (criteris de la 
delegació diocesana), creativitat en l’específic del camp pastoral de cada secre-
tariat diocesà. Els diferents secretariats responen a camps pastorals molt específics 
que requereixen un treball creatiu molt propi, i per això no es poden suprimir fàcil-
ment. Però el fet de deixar de ser delegacions fa que necessàriament hagin de treballar 
compartint criteris pastorals. Per exemple, a la Delegació Diocesana d’Anunci de la 
Fe i d’Iniciació Cristiana, els criteris precisament de la iniciació cristiana hauran de 
regir, entre altres, la catequesi, la pastoral amb joves i les famílies, per bé que aquests 
distints camps pastorals demanen una creativitat específica.

c. TREBALL ARRELAT A LES ZONES PASTORALS. Incidència de les dele-
gacions diocesanes i dels secretariats en el territori. Les delegacions no són serveis 
autònoms ni atomitzats. Estan al servei del territori de l’arxidiòcesi. D’aquí que sigui 
molt important la connexió dels delegats diocesans amb els vicaris episcopals i amb els 
arxiprestes, per tal que les propostes de les delegacions i dels secretariats neixin de les 
necessitats del territori, o de les propostes de l’arquebisbe i del seu Consell Episcopal.

També caldria potenciar que moltes delegacions tinguessin un representant de cada 
arxiprestat –el representant de la Iniciació Cristiana, o el de la Pastoral Social, per 
exemple–, i intentar implicar alguns preveres, diaques, religiosos, religioses o laics i 
laiques en la pastoral diocesana.

d. Algunes particularitats respecte a algunes delegacions:

· Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica. Inclou no només l’acompanyament dels 
mestres i professors de religió catòlica a les escoles públiques, sinó que també caldria 
establir relacions amb les escoles parroquials (de la Fundació d’Escoles Parroquials 
i d’altres fundacions), perquè també se sentin arxidiòcesi, així com amb les escoles 
presents a l’arxidiòcesi que pertanyen a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya o 
a altres fundacions d’escoles catòliques.

· Delegació Diocesana de Pastoral de Fe i Cultura. Aquesta delegació està integra-
da per secretariats que abracen camps molt amplis i específics, i normalment hauran 
de treballar amb molta autonomia. Tanmateix, en una arxidiòcesi com Barcelona cal 
trobar uns criteris comuns i evangelitzadors que regeixin la pastoral de la cultura.

· Delegació Diocesana per a la Formació i Acompanyament del Laïcat. Es tracta 
d’una delegació paraigua, que a més de trobar criteris pastorals en comú, en clau 
evangelitzadora, sobretot haurà de cuidar la comunió amb tots els moviments, as-
sociacions, confraries i germandats, i afavorir que se sentin de la família diocesana.
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· Delegació Diocesana per a la Formació i Acompanyament del Clergat. Durant 
molt de temps a la nostra arxidiòcesi s’ha demanat la delegació del clergat. Aquesta 
nova delegació, com el seu nom indica, vetllarà per l’acompanyament i formació dels 
nostres preveres i diaques permanents.

e. Relacions amb la Conferència Episcopal Espanyola i Tarraconense. El fet que 
els directors dels secretariats deixin de ser formalment delegats no impedeix que quan 
es convoqui des de la Conferència Episcopal una reunió de delegats diocesans de Pas-
toral Vocacional, per exemple, és clar que hi hauria d’anar el director del Secretariat 
Diocesà de Pastoral Vocacional, perquè és el que segueix aquest camp específic, i no 
hi hagi d’anar el delegat diocesà d’Iniciació Cristiana, per exemple.

3. Serveis de la cúria

a. Els serveis de la cúria no són pròpiament delegacions pastorals. Són serveis mode-
rats per la Vicaria General, en estreta coordinació amb la Secretaria General i Cance-
lleria, per al conjunt pastoral de tota l’arxidiòcesi.

b. Evidentment, els criteris que han de regir els serveis de la cúria seran els mateixos 
que indiquen les Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi 
de Barcelona.

Barcelona, setembre de 2018

Organigrama general de l’Església 
Arxidiocesana de Barcelona

El Full Dominical del 9 de setembre de 2018 va publicar un número extraordinari 
en què informava dels nomenaments de la cúria arxidiocesana de Barcelona i dels 
nomenaments parroquials (els nomenaments, com és habitual, es publiquen a la sec-
ció de la Secretaria General). A continuació s’ofereix una descripció de com queda 
l’organigrama diocesà.

Entorn del Cardenal Arquebisbe i dels Bisbes Auxiliars i Vicaris Generals, hi ha un 
Provicari General, amb especial cura de les llicències matrimonials.

Hi ha també la Vicaria Judicial amb el Tribunal Eclesiàstic.

Les Zones Pastorals i els Vicaris Episcopals són 5 i s’indica a continuació els arxipres-
tats integrats en cada zona pastoral:
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-Zona Pastoral 1: Arxiprestat Catedral, Arxiprestat Rambles-Poble Sec, Arxiprestat 
Sant Josep Oriol, Arxiprestat Puríssima Concepció, Arxiprestat Sagrada Família, Ar-
xiprestat Sant Martí.

-Zona Pastoral 2: Arxiprestat d’Horta, Arxiprestat Guinardó, Arxiprestat Vall d’He-
bron, Arxiprestat Vilapicina, Arxiprestat Gràcia, Arxiprestat Sant Gervasi, Arxiprestat 
Sarrià.

-Zona Pastoral 3: Arxiprestat Poblenou, Arxiprestat Provençals, Arxiprestat Sant An-
dreu, Arxiprestat Trinitat-Roquetes.

-Zona Pastoral 4: Arxiprestat Sants-La Marina, arxiprestat La Torrassa-Collblanc, Ar-
xiprestat l’Hospitalet de Llobregat, Arxiprestat Cornellà de Llobregat.

-Zona Pastoral 5: Arxiprestat Badalona Sud, Arxiprestat Badalona Nord, Arxiprestat 
Gramenet, Arxiprestat La Cisa, Arxiprestat Mataró.

L’organigrama, en el primer cercle entorn de l’Arquebisbe, els Bisbes auxiliars i Vica-
ris generals i el Provicari general, hi ha també la Catedral i el Seminari diocesà (Semi-
nari Major, Seminari Menor, Biblioteca Pública Episcopal (BPEB) i Museu Geològic 
del Seminari).

La Secretaria General i Cancelleria coordina aquests 8 serveis de la Cúria:

1. Direcció de comunicació diocesana i relacions institucionals: Oficina de Comuni-
cació Diocesana, Oficina de Relacions Institucionals, Relació/gestió amb altres MCS.
2. Economia: Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics, Béns Immobles, Comptabi-
litat, Oficina de Personal.
3. Expedients Matrimonials.
4. Oficina d’Assessoria Jurídica.
5. Oficina de Causes dels Sants.
6. Oficina d’Informació i de Protecció de Dades.
7. Oficina de Transparència (Associacions i fundacions): Secció Jurídica, Secció Eco-
nòmica.
8. Arxiu diocesà (Arxiu històric).

L’oranigrama diocesà inclou aquestes 7 Delegacions diocesanes i després del nom de 
cada Delegació s’indica el nom dels Secretariats diocesans o altres organismes que 
queden integrats dins de cada Delegació. 

1. Delegació d’anunci de la fe i d’iniciació cristiana:

- Servei Diocesà del Catecumenat.
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- Secretariat de Catequesi.
- Secretariat d’Educació Catòlica: mestres i professors de religió catòlica a escoles 
públiques; Relació amb les escoles parroquials: Fundació Escoles Parroquials i altres; 
Relació amb les escoles de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i d’altres fun-
daciones.
- Secretariat de Pastoral amb Joves.
- Secretariat de Pastoral Familiar.
- Secretariat de Pastoral Vocacional.
- Secretariat de Missions.
2. Delegació de Pastoral Sacramental: 

- Secretariat de Celebracions Litúrgiques.
- Secretariat d’Ecumenisme.
- Secretariat de Pastoral de la Salut (i relacions amb Salus),
- Secretariat de Tanatoris.
- Institucions de Pastoral Sacramental, les relacions amb l’Institut Superior de Litúr-
gica de Barcelona (ISLB) i amb el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL).

3. Delegació de Pastoral Social i Caritativa:

- Apostolat del Mar.
- Càritas.
- Secretariat de Pastoral amb Migrants (i l’atenció pastoral al Centre d’Internament 
d’Estrangers).
- Secretariat de Pastorals per als Marginats.
- Secretariat de Pastoral Penitenciària.
- Secretariat de Pastoral del Trànsit, Bombers i Cossos de Seguretat.
- Secretariat d’Institucions Socials i Caritatives: Fundació de la Santa Creu, Justícia 
i Pau, Mans Unides, OBINSO, Obra Benèficosocial del Nen Déu, Organsme Benèfic 
i Assistencial (OBA).

4. Delegació de Pastoral de Fe i Cultura:

- Secretariat de Pastoral Universitària: SAFOR’s, Pastoral a Universitats públiques, 
Pastoral a Universitats d’inspiració cristiana.
- Secretariat de Patrimoni Cultural: Comissió Diocesana de Patrimoni Litúrgic i Cul-
tual, Museu Diocesà.
- Secretariat de Relacions Interreligioses.
- Secretariat de Turisme, Peregrinacions i Santuaris.
- Institucions culturals i formatives: ISCREB, Fundació Blanquerna, Fundació Joan 
Maragall, Fundació Pere Tarrés.

5. Delegació per a la Formació i Acompanyament del Laïcat:
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- Secretariat d’Apostolat Seglar: Consell d’Acció Catòlica, Fòrum d’Organitzacions 
Catòliques d’Adults (FOCA), Centres Culturals Catòlics.

- Secretariat de Confraries i Germandats.
- Secretariat de Pastoral Gitana.
- Secretariat de Pastoral Obrera.
- Secretariat de Pastoral per a les Persones amb Discapacitats.

6. Delegació de Vida Consagrada.

7. Delegació per a la Formació i Acompanyament del Clergat.

Un capítol rellevant de l’oganigrama diocesà és el dels Consells o els òrgans dio-
cesans de sinodalitat (“caminar junts”), i que són els que segueixen:

- Comissió de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà.
- Consell Episcopal (CE).
- Consell Presbiteral (CP).
- Consell Pastoral Diocesà (CPD).
- Col·legi de Consultors.

Fundació de les Escoles Parroquials: Primera 
trobada de sis-cents professors de les Escoles 

Parroquials
Les divuit escoles de la Fundació per a les Escoles Parroquials atenen prop de set mil 
nens i nenes de diferents barris de Barcelona, Badalona i L’Hospitalet de Llobregat

Sota el lema de «Som FEP», la Fundació d’Escoles parroquials de l’Arquebisbat de 
Barcelona (FEP) va celebrar el divendres 7 de setembre de 2018 una Jornada d’Edu-
cadors. Fou la primera trobada dels més de sis-cents mestres, professors i professores 
de les divuit escoles de la FEP amb l’objectiu de reforçar la identitat, debatre sobre la 
missió de l’escola d’avui i adquirir noves eines pedagògiques a través de tallers. La 
jornada es va celebrar al Col·legi Santa Teresa de Lisieux i al Pavelló L’Illa, al barri 
de Les Corts de Barcelona.

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va inaugurar la jornada insistint que la 
importància del sistema educatiu és l’alumne. «Les escoles de la FEP compliu amb la 
vostra vocació d’equitat, de no segregació i d’equilibri social. Demanem compromís 
amb les necessitats del territori, innovació i millora de l’atenció a l’alumnat, i vosal-
tres sou un exemple». El conseller Bargalló va avançar que el Departament d’Ense-
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nyament es fixa com a prioritat el treball en xarxa, cada territori ha de tenir una xarxa 
educativa, on les escoles treballin conjuntament sigui quina sigui la seva titularitat, i 
que l’objectiu sigui sempre l’alumne. 

La primera part va estar centrada en una reflexió sobre «La nostra missió avui», en 
una taula rodona amb l’economista i professor Miquel Puig i la religiosa i educadora 
Carme Molist, en la actuà com a moderador Carles Armengol, pedagog i vicepresident 
de la FEP.

Miquel Puig va destacar que de cara al futur hi haurà dos camps que creixeran mol-
tíssim: l’atenció a les persones i la creativitat, àmbits que mai podran ocupar les mà-
quines. «Per tant, l’escola ha de desenvolupar la creativitat de les persones de manera 
individualitzada, perquè tots som diferents». Per puig, però, la creativitat s’ha de basar 
en un treball previ de disciplina, aprenentatge i exercici de la memòria.

Segons Carme Molist, a més de l’adaptació necessària de l’escola davant d’uns mo-
ments de canvis profund, l’èxit de la transformació vindrà de l’estimació a cada alum-
ne. «Amb una mirada fem miracles. Cal transformar tot el sistema educatiu en un sis-
tema de personalització. Cadascú ha de trobar el seu lloc en el món, i els mestres hem 
d’acompanyar els alumnes en aquest camí». Per a Molist, «les escoles parroquials 
no hem de perdre l’essència de l’Evangeli, que és la nostra identitat. Un dels grans 
temes és la personalització. Les nostres escoles sempre han tingut el desig d’atendre 
i escoltar cada alumne».

Tot seguit els educadors varen participar en dos dels vint-i-dos tallers que es varen 
programa sobre diferents àmbits i disciplines: humanitats, noves tecnologies i robòti-
ca, nous programes i visions pedagògiques, educació emocional, teatre, gamificació, 
inclusió dels alumnes o reunions de pares i participació de les famílies a l’escola, entre 
altres.

La jornada d’educadors de la FEP va comptar amb la presència dels conseller d’Educ-
ció, Josep Bargalló, el president de la Fundació, Ignasi Garcia Clavel, i el secretari 
general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, P. Enric Puig, SJ.

Paraules del cardenal Omella

El cardenal Joan Josep Omella, que aquell dia era absent de l’arxidiòcesi, els envià 
un missatge enregistrat en vídeo en el que deia: «Benvolguts mestres, sento no po-
der acompanyar-vos en aquesta jornada de formació i de trobada de tots els mestres 
de les escoles parroquials. Se que feu un bon treball amb els joves, amb els nens, i us 
encoratjo a continuar. La vostra tasca és molt important, prepareu el joves de demà 
en la nostra societat, donant-los aquests valors, per poder arribar a ser tots els homes 
i dones de profit per a aquesta societat; per construir una societat més dinàmica, més 
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fraterna, més acollidora, més transformadora en valors i en ganes de viure. És el 
vostre treball i ho feu molt bé.

«Jo sé que també trobeu molts dificultats, però no tingueu por. Les arrels dels valors 
cristians que voleu transmetre, i que les escoles parroquials sempre han transmès, són 
importants. No us oblideu de donar aquests valors que són transcendents, d’estimar 
Déu, de recordar que Déu ens estima a nosaltres i nosaltres l’hem d’estimar. I que 
podem trobar Déu en totes les coses i en totes les persones, en el germà que no és de 
la mateixa religió, en el que no és de la mateixa raça, en el que no és de la mateixa 
llengua, amb el germà més ric o més pobre, amb el veí de dalt o de baix. Totes aques-
tes persones són presència de Déu i porten valors humans per construir una societat 
més acollidora i més transformadora. No tingueu por, gràcies pel treball que feu. Us 
animo i us dono la meva benedicció i la meva estima per tot el treball que feu i que 
fareu durant aquest curs 2918-2019. Que Déu us beneeixi.»

Una iniciativa de molts rectors de parròquies

El president de la FEP, Ignasi Garcia Clavel, va recordar l’esperit fundador dels rec-
tors de parròquies que, fa més de cinquanta anys, varen creure necessari fundar esco-
les en barris necessitats i va agrair la vocació i la tasca dels més de sis-cents educadors 
de la FEP: «Les nostres escoles necessiten mestres en el sentit més genuí d’aquesta 
paraula. El més important és ajudar els alumnes en el seu creixement personal». 

La Fundació Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona (www.fep.cat) es va 
crear el 1985 amb l’objectiu d’oferir a totes les escoles parroquials la possibilitat 
d’agrupar-se sota una mateixa entitat per tal de respondre als reptes de futur, en uns 
moments de canvi, en barris sovint humils i amb necessitats. Les seves escoles promo-
uen l’educació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, 
de la vida i del món.

Servei Diocesà per al Catecumenat: Calendari 
del curs 2018-2019

A continuació reproduïm el calendari pel nou curs que el Servei Diocesà per al Cate-
cumenat ha comunicat durant aquest mes de setembre.

- Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens: dissabte 27 d’octubre de 
2018, de 10.30 a 12 hores, Seminari Conciliar de Barcelona.
- Ritu d’ingrés al catecumenat (infants): dissabte 1 de desembre de 2018, de 16 a 
17.45 hores, catedral de Barcelona.
- Ritu d’ingrés al catecumenat (adults): I diumenge d’Advent, 2 de desembre de 2018, 
de 16 a 17.45 hores, catedral de Barcelona.
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- Formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens: dissabte 2 de febrer de 
2019, de 10.30 a 12 hores, Seminari Conciliar de Barcelona.
- Recés de catecúmens: diumenge 17 de febrer de 2019, de 10.30 a 17 hores, Seminari 
Salesià Martí-Codolar.
- Ritu d’elecció dels catecúmens: dissabte del primer diumenge de Quaresma, 9 de 
març de 2019, de 17.30 a 20 hores, catedral de Barcelona.
- Celebració del sagrament de la iniciació cristiana a la catedral de Barcelona, 28 
d’abril de 2019. 
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Crònica
Inauguració de curs al Seminari Conciliar de 

Barcelona
Amb moltes cares noves, incloses les dels nous formadors, s’ha iniciat el curs 2018-
2019 al Seminari Conciliar de Barcelona. El 17 de setembre passat la comunitat de 
formació dels futurs preveres de les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu va donar el tret 
de sortida al nou curs amb una joiosa trobada fraterna, amb discursos motivadors i un 
festiu sopar de germanor, que va tenir com a moment central la celebració solemne 
de l’Eucaristia.

El cardenal Joan Josep Omella, acompanyat del bisbe de Sant Feliu, Mons. Agustí 
Cortés, i dels bisbes auxiliars de Barcelona, va exercir de mestre de cerimònies. Amb 
la simpatia i el bon humor que el caracteritzen va dirigir-se als seminaristes. «Heu 
d’estudiar molt —va recordar—, però més que erudits, l’Església avui necessita pas-
tors, i això només s’aconsegueix amb molta pregària». El cardenal va insistir, també, 
en la importància de la fraternitat, ben condimentada per l’alegria i el perdó. En aques-
ta mateixa línia, el bisbe de Sant Feliu va subratllar que el Seminari ha de ser, “abans 
que res, comunitat de vida i comunitat de referència” per a la diòcesi: «El temps de 
Seminari constitueix una mena de catecumenta sacramental i ha de tenir un pes deci-
siu en la vostra vida.» «El Seminari —va afegir— no és una residència d’estudiants, 
sinó que és una família, una petita Església domèstica, on s’inicia l’espiritualitat sa-
cerdotal, que és sobretot espiritualitat de comunió.»

La trobada va servir també perquè els nous formadors, Mn. Felip-Juli Rodríguez i Mn. 
David Álvarez, juressin el nou càrrec, alhora que feien públicament la professió de fe. 
El nou rector del Seminari, Mn. Felip-Juli, va recordar la importància de ser de Crist 
i de l’Església en favor del món. «El món necessita pastors que donin la vida com el 
Crist». «Un convido —va acabar dient— a compartir, en aquest temps de Seminari, el 
millor de vosaltres mateixos, no les foscors, perquè la relació amb el Senyor només és 
prova amb la relació entre nosaltres».

Comiat a Mn. Josep Maria Turull del Seminari de Barcelona

El dimecres 19 de setembre la comunitat del Seminari de Barcelona va acomiadar Mn. 
Josep Maria Turull després de tretze anys com a rector. El nou rector, Mn. Felip-Juli, 
el va convidar a presidir l’eucaristia diaria amb l’equip de formadors i els semina-
ristes. Tot seguit vam sopar plegats i a continuació es va projectar un video que els 
seminaristes van preparar tot recopilant fotografies de Mn. Turull tant de la seva etapa 
com a rector com del seu temps de seminarista. Finalment, li vam fer entrega d’un 
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regal per tal que s’emportes un redocord del Seminari. La vetllada va acabar amb unes 
paraules de Mn. Turull, tot agraint a l’equip de formadors, que ha compartit amb ell la 
tasca de guiar el Seminari, per la feina feta durant tots aquests anys.

L’Ateneu Universitari Sant Pacià es consolida 
després de tres anys d’existència

L’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha presidit l’acte d’inau-
guració de curs de l’AUSP, que integra les facultats de Teologia, Filosofia i Antoni 
Gaudí, els instituts superiors de Litúrgia, Teologia Fonamental, el CETEM de Mallor-
ca i sis instituts de Ciències Religioses.

El rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), Dr. Armand Puig, ha subrat-
llat aquest migdia les diverses iniciatives acadèmiques que han anat emergint en els 
tres anys d’existència de l’Ateneu. Concretament, s’ha referit a la pròxima consti-
tució del “Centre Internacional d’Estudis Avançats Antoni Gaudí i els seus col·la-
boradors” i a tres càtedres: la Càtedra de Teologia Pastoral “Arquebisbe Josep Pont 
i Gol”, constituïda el 2016, i dues càtedres que es troben en fase de constitució: la 
Càtedra de Ciència i Fe, i la Càtedra de Pensament i Acció Social de l’Església. 
D’altra banda, en aquests tres anys s’ha accentuat la vessant dels estudis musicals 
superiors: s’ha formalitzat un Màster en Patrimoni Musical Litúrgic, dirigit pel Dr. 
Jordi-Agustí Piqué -en conveni amb la UB i amb la col·laboració de l’ESMUC-, 
i un Diploma en Música Sacra, responsabilitat del Dr. David Abadías –degà de la 
Facultat Antoni Gaudí-, orientat a la formació dels responsables del cant i la música 
litúrgica de les parròquies i comunitats.

La intervenció del Dr. Armand Puig ha tingut lloc en el decurs de l’acte d’inaugura-
ció de curs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP), que integra les facultats de 
Teologia, Filosofia i Antoni Gaudí, els instituts superiors de Litúrgia, Teologia Fona-
mental, el CETEM de Mallorca i sis instituts de Ciències Religioses (els de Barcelona, 
Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic). L’acte s’ha celebrat a l’Aula Magna del 
Seminari Conciliar de Barcelona i ha estat presidit pel cardenal de Barcelona, Joan 
Josep Omella, Gran Canceller de l’AUSP, amb la presència de tots els bisbes de les 
diòcesis catalanes.

Respecte a la Facultat Antoni Gaudí, el rector de l’AUSP ha subratllat que el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha reconegut el Grau 
en Història, Arqueologia i Arts Cristianes com a via d’accés al cos de professors 
de Secundària en Geografia i Història i al cos de professors en arts plàstiques i 
disseny (Conservació i restauració de materials arqueològics, Història de l’art), 
cosa que suposa que a partir d’ara els alumnes d’aquesta titulació tenen una àm-
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plia sortida professional. El Dr. Puig ha destacat també que aquesta facultat és 
un instrument que permet dotar a les diòcesis catalanes d’experts en patrimoni 
material i documental que garanteixin el futur d’aquest patrimoni amb uns conei-
xements adequats d’art, arqueologia, teologia i filosofia, i amb una titulació que 
té un ple reconeixement públic. I, finalment, ha dit que la Facultat està enllestint 
l’especialització en Història de l’Església, amb una doble vessant: estudis gene-
rale i estudis sobre Amèrica Llatina.

El Cardenal de Barcelona i Gran Canceller ha fet públic que el rector de l’Ateneu, 
Dr. Armand Puig i Tàrrech, ha estat confirmat en el càrrec per tres anys més. Igual-
ment, el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Joan Planellas, ha estat 
confirmat en el càrrec després d’un primer termini de tres anys. Pel que fa al Dr. 
Jaume Aymar, que ha finalitzat el seu sexenni de deganat, el Consell de la Facultat 
de Filosofia haurà de votar un nou degà. També ha completat els dos triennis el Dr. 
Joan Carrera, com a director de l’Institut de Teologia Fonamental. Serà substituït 
pel Dr. Jaume Flaquer.

Lliçó inaugural del Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de 
Catalunya

El Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), ha 
impartit la lliçó inaugural del curs, que porta per títol Escletxes en el jo impermea-
ble a Déu. La proposta cristiana en un món secular. El Dr. Morlans ha explicat que 
“un procés de secularització que venia de lluny i que s’ha intensificat amb els canvis 
accelerats de l’últim terç del segle passat i dels primers lustres del segle XXI ha fet 
que aquesta suposada capacitat de la persona per a rebre amb bona predisposició la 
revelació del Déu cristià s’hagi vist com ennuvolada”.

El Dr. Morlans ha examinat escletxes o fissures en el jo impermeable a Déu en la 
nostra societat occidental i ha donat unes orientacions pastorals per a proposar, 
en un context dialogal, la novetat de la nostra religió cristiana. Ha assenyalat 
quatre escletxes: les experiències entorn de la procreació i educació d’un fill, 
l’àmbit dels afectes, la necessitat de confiança i la necessitat de vincles i lligams 
interpersonals i socials. En el darrer apartat de la seva lliçó, ha donat orientacions 
pastorals per proposar les respostes de la tradició cristiana a les escletxes del jo 
postmodern:

1. Ajudar l’interlocutor a que reconegui les seves pròpies escletxes.
2. Suggerir-li que hi hagi una resposta més enllà de les teràpies psicològiques i 
humanistes.
3. Proposar-li la trobada personal amb Jesucrist com a guaridor radical i regenerador 
dels vincles humans.
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“La proposta cristiana, sempre en un context de diàleg, presenta Jesucrist com a 
mediador que permet recuperar la nostra condició de fills, de germans i el vincle 
comunitari”, ha conclòs el Dr. Xavier Morlans.

Trobada de Justícia i Pau d’Europa a Barcelona
La trobada va estudiar el tema «L’aigua, font de vida. Un dret humà i una responsa-
bilitat per a Europa»

La Conferència de les Comissions de Justícia i Pau d’Europa es va reunir a Barcelona 
del 28 al 30 de setembre de 2018 per celebrar-hi el seu Seminari Internacional anual 
i posteriorment es va reunir a Manresa fins al dia 2 d’octubre per a la celebració de 
la seva Assemblea anual. Es va escollir la nostra ciutat pel fet que la nostra Comissió 
Diocesana Justícia i Pau –que fou la primera creada a Espanya- ha celebrat recentment 
el seu cinquantè aniversari.

El Seminari Internacional tenia per títol «Aigua, font de vida. Un dret humà i una res-
ponsabilitat per a Europa», (Water: source of life. A human right and a responsability 
for Eirope) i s’emmarcava en els actes de celebració del 50è aniversari de Justícia i Pau 
de Barcelona i també de la Comissió General de Justícia i Pau d’Espanya (1968-2018).

La cerimònia d’obertura del Seminari Internacional va tenir lloc al saló d’actes de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i va comptar amb la presència del car-
denal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, i de diverses representants de les 
autoritats locals i de la vida política, que varen donar la benvinguda als participants.

El cardenal Omella va pronunciar unes paraules en català, castellà i francès, saludant 
les autoritats presents i els membres de Justícia i Pau. Va fer una especial referència 
a la missió de Justícia i Pau. «Com a cristians –va dir- tenim que aportar una llum 
d’esperança al món tecnocràtic dominant (cf. LS 101). La crisi ecològica és una mani-
festació de la crisi ètica, cultural i espiritual de la modernitat. ‘No hi ha ecologia sense 
una adequada antropologia’, ens diu el papa Francesc (LS 118). Sembla necessari 
prendre consciència i convertir-nos dels estils de vida que degraden tant el medi am-
bient com la sostenibilitat de la vida humana. Així ho han recordat els meus germans 
de l’episcopat recentment amb la seva crida a la solidaritat i a la sobrietat. I és cert que 
sense certs valors és difícil d’escapar-se del consumisme que ens amenaça. Tot això 
ens portarà a cercar Déu en totes les coses, ja que hi ha connexió íntima entre Déu 
i tots els éssers (cf. LS 234). Us desitjo un profitós treball i i que el Senyor continuï 
guiant tots els vostres esforços».

Tot seguit va tenir lloc la conferència inaugural a càrrec del Dr. Jaume Saura, adjunt 
general del Síndic de Greuges de Catalunya, que va plantejar el dret humà a l’aigua i 
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les polítiques internacional per protegir aquest dret. El Dr. Jaume Saura és professor 
de Dret Internacional i de relacions internacionals a la universitat de Barcelona.

Més tard, es va fer també un acte de celebració dels 50 anys de l’entitat, que va anar 
acompanyat de l’actuació musical de la Coral del Col·legi d’Advocats. La jornada va 
acabar amb un sopar al Pati de Columnes del mateix Col·legi.

Les sessions de treball es varen celebrar al Seminari Martí Codolar i en aquestes hi 
varen intervenir diversos experts, que varen analitzar des de diferents perspectives 
la problemàtica de l’accés i l’ús de l’aigua a escala mundial, amb especial referència 
als efetes del canvi climàtic. Les conferències es varen pronunciar en anglès. Entre 
els ponents hi havia Teobaldo Vinciguerra, col·laborador del dicasteri de l’Església 
catòlica per al Desenvolupament Humà Integral, que va parlar sobre «L’aigua, font 
de vida. Una visió des de la doctrina social de l’Església». La missa del dissabte 29 
de setembre fou presidida per l’arquebisbe Jean-Claude Hollerich i pel bisbe de Ma-
llorca, Sebastià Taltavull. També va participar a la trobada Mons. Joan-Enric Vives, 
arquebisbe-bisbe d’Urgell, que fou consiliari de Justícia i Pau quan era prevere de la 
nostra arxidiòcesi.

Alhora, es varen fer altres activitats, entre les quals destacava una caminada pel Delta 
del Llobregat el dissabte 29 de setembre a la tarda, una visita a «l’hospital de campa-
nya» de la parròquia de Santa Anna, amb el posterior sopar en el claustre d’aquesta 
església, i una visita guiada a la basílica de la Sagrada Família el diumenge dia 30 de 
setembre a la tarda.

Després, els representants de les diferents comissions europees de Justícia i Pau es 
varen traslladar a la Cova de Sant Ignasi de Manresa per celebrar l’assemblea general 
de Justícia i Pau d’Europa el dilluns dia 1 d’octubre.

Cal destacar que enguany el papa Francesc també ha centrat en l’aigua el seu missatge 
per a la Jornada Mundial d’Oració per la Cura de la Creació. Francesc lamenta que 
parts del món tinguin tanta dificultat per accedir a l’aigua, essent aquest un dret humà 
bàsic i demana estils de vida i polítiques que vagin més enllà de ls productivitat i el 
benefici a curt termini.
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Informació
«Servei de les religions a la societat»

A continuació reproduïm l’article d’opinió del cardenal Lluís Martínez Sistach al 
diari La Vanguardia el diumenge 2 de setembre.

Les religions, pel fet d’existir en una societat, van deixant permanentment missatges 
de solidaritat, de respecte, de fraternitat i de perdó. Constantment asseguren que l’al-
tre ésser humà és un proïsme i això és important en el nostre món tecnificat en què 
vivim. Les tradicions religioses aconsegueixen l’articulació d’una consciència d’allò 
que ens manca. Habermans, en la seva obra Entre naturalisme i religió exhorta a no 
anul·lar aquestes tradicions en les actuals societats secularitzades.

Aquest missatge és el més autèntic que ofereixen les religions en la societat, malgrat 
que no sempre han estat coherents. Tanmateix, com diu el papa Francesc, les religions 
«repetim un no alt i clar a tota forma de violència, venjança i odi comesos en nom de 
la religió o en nom de Déu. Plegats afirmem la incompatibilitat entre la fe i la violèn-
cia, entre creure i odiar». 

Les persones religioses, si són coherents amb la seva fe, constitueixen una crida a 
l’espiritualitat, a la transcendència, una invitació a allò que és profundament humà. El 
món es fa més humà gràcies als estats d’opinió creats per les religions en favor de tot 
allò que és humà. Avui hi ha un camp en què la religió és especialment significativa, 
i és el de la fraternitat. Allò que és propi del cristianisme no és estimar la humanitat, 
sinó estimar el proïsme, a la persona concreta.

Les religions tenen també una incidència positiva en la cohesió de la societat, tal com 
posa en relleu l’anàlisi d’experiències de diversos països. El fet religiós està estreta-
ment vinculat a l’actiu social de la societat. Hi ha estudis que indiquen que les rela-
cions establertes per les religions en un país són un dels components bàsics d’aquell 
actiu social. Les religions són un element important de la vertebració de la societat i, 
en alguns casos, resulta decisiu. El sociòleg Putman afirma que les religions actuen 
de ciment social i, malgrat les transformacions de les societats modernes, les religions 
continuen tenint un valor social rellevant. Gonzàlez de Cardedal exposa que en les 
tres religions monoteistes, judaisme, islam i cristianisme, era tradicional aprendre de 
memòria la Torà, l’Alcorà i els Evangelis, llibres en els que trobem la història viva 
de moltes persones que han estat figures exemplars. Figures d’exemplaritat cívica, 
d’esforç creador, de resistència en temps de duresa, d’esperança en moments de perill.

Habermans, en les seves últimes obres, ha posat en relleu la importància de conrear 
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una posició postsecular, una concepció que té en compte la persistent vitalitat de les 
tradicions religioses al mateix temps que ha indicat la necessitat de traduir els contin-
guts ètics de les tradicions religioses.

El servei que les religions presten a la societat és de molta magnitud i molt im-
portant en l’orde pre-polític de les idees i valors morals, de les imatges globals de 
l’home i de la vida. El cardenal Narcís Jubany parlava concretament de la important 
funció «nutrícia» de l’Església en les societats de casa nostra. Per prendre major 
consciència d’aquest servei a la societat, cal pensar una mica en què seria de les 
nostres ciutats sense la presència dels cristians, de les parròquies, de les comunitats 
religioses i de totes les altres realitats eclesials, com Càritas. Serien unes ciutats amb 
moltes mancances des del punt de vista de l’espiritualitat, la convivència social, 
l’atenció als pobres i marginats, als ancians, als malalts, a l’ensenyament, a la cultu-
ra, etc., admetent que hi ha moltes altres realitats no eclesials que també presten el 
seu preuat servei en aquests camps.

Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arquebisbe emèrit de Barcelona

«La pena de mort és inadmissible»
Pel seu interès, publiquem aquest article del Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià, publicat a Catalunya Cristiana, del 16/09/2028, 
p. 24-27.

El propassat primer d’agost es feu públic un rescripte del papa Francesc, donat 
a conèixer pel cardenal Ladaria, prefecte de la Congregació per a la Doctrina de 
la Fe, en el qual es modificava el cànon 2267 del Codi de dret canònic. El nou 
cànon, reprenent una frase del papa, pronunciada el dia 11 d’octubre de 2017 
arran d’una trobada del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, afirma el 
següent: «La pena de mort és inadmissible (non posse admitti) perquè atempta 
contra la inviolabilitat i la dignitat de la persona». Així, doncs, la porta ajustada 
en relació amb la pena de mort que caracteritzava la redacció antiga del cànon 
2267 ara es tanca del tot. L’Església diu un no rotund a la pena de mort, sense 
excepcions ni atenuants i –continua el tercer paràgraf del nou text del cànon– «es 
compromet amb determinació a la seva abolició arreu del món». El compromís 
contra la pena de mort es manifesta, doncs, de forma inapel·lable. Se la refusa i 
s’afirma que cal lluitar perquè desaparegui de les legislacions dels estats que en-
cara la mantenen. Dient-ho amb el llenguatge habitual sobre el tema, l’Església 
catòlica ha passat a ser abolicionista. Aquest és un compromís que inclou tota la 
comunitat eclesial, i particularment els qui tenen responsabilitats ministerials en 
la predicació i la catequesi.
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Aquesta posició s’emmarca en el llarg camí d’autoconsciència sobre el tema de la 
defensa de la vida humana en qualsevol de les seves formes i expressions. La mort 
del dèbil és sempre inacceptable, es tracti d’un ésser humà que encara es forma en 
les entranyes de la mare, o bé es tracti d’una persona humana que decandeix per 
culpa de la vellesa o la vellesa, o d’un ésser humà a qui es troba la vida per una 
acció criminal com ara el tràfic i el mercadeig de persones i d’òrgans. La pena de 
mort se situa en aquest mateix pla, amb l’agreujant que en aquest cas és l’autoritat 
legalment constituïda la que s’arroga la capacitat de decidir sobre la vida i la mort 
d’un ésser humà, creat a imatge de Déu. Per molt gran i molt greu que sigui el crim 
que s’hagi comès, cap tribunal humà no té dret a «respondre-hi» amb una condemna 
a la pena capital.

Prenguem el fratricidi comès per Caín contra el seu germà petit, Abel, tal com es 
narra a Gènesi 4, 1-6. El crim de Caín és inexcusable, sense atenuants ni condicio-
nants. El primer home engendrat fora del paradís no pot dominar el seu «ego» i en 
comptes de preguntar-se per què el Senyor no acull la seva ofrena, acaba atrapat per 
la ràbia contra el seu germà. Hi ha un misteri d’iniquitat al cor de Caín, que l’em-
peny a matar Abel com si fos un enemic. Caín deixa de sentir-se germà d’Abel –no 
se sent ni el seu guardià!– i li lleva la vida. Caín, matant Abel, es mata a si mateix. 
L’assassí es converteix en fugitiu i li sembla que ha entrat al corredor de la mort, 
que la seva fi és propera.

Però Déu no veu les coses de la mateixa manera. Quan Caín proclama la condemna 
sobre si mateix, adduint que el pes de la culpa que porta «és massa gran per poder-lo 
suportar» (v. 13), llavors Déu, el jutge suprem, no ratifica la seva condemna. Prou que 
és conscient del que Caín ha fet («la sang del teu germà clama a mi des de la terra», 
v. 10), però no aplica la llei del talió, la llei ancestral que proclama el dret de matar 
el qui ha mort. Déu no es d’aquest parer i sentencia exactament el contrari. «Si algú 
mata Caín, Caín serà venjat set vegades» (v. 15). El jutge que hauria de decretar la 
pena capital es converteix en defensor aferrissat de l’home que ha mort el seu germà 
–i qualsevol home és germà meu! Déu decideix que l’assassí no mori sinó que visqui, 
i per això el marca amb un senyal, «perquè no el matessin els qui el trobarien» (v. 15). 
Déu dona a Caín una nova oportunitat: portarà per sempre la seva càrrega («aniràs pel 
món errant i fugitiu», v. 12) i treballarà la terra amb grans fatigues i escassos fruits. 
Però l’assassí té un lloc en aquesta terra: «el país de Nod, a l’orient de l’Edèn» (v. 16).

Després de llegir aquest text bíblic, pren sentit el segon paràgraf del nou cànon 
2267,que diu així: «Avui és sempre més viva que la dignitat de cap persona no es perd 
ni tan sols després d’haver comès crims molt greus. Endemés, s’ha difós una com-
prensió nova sobre el sentit de les sancions penals decretades per l’Estat. Finalment, 
s’han implementat sistemes de detenció més eficaços, que garanteixen la defensa dels 
ciutadans però que alhora no prenen al condemnat de manera definitiva la possibilitat 
de redempció.» Si comparem Gènesi 4 i el nou cànon 2267 sembla clara una afirmació 
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que determina i fonamenta allò que el Papa proposa: el manteniment de la dignitat de 
la persona més enllà de qualsevol acte reprovable que hagi comès o pugui cometre.

Aquesta afirmació conté dues premisses i inclou una conseqüència. La primera pre-
missa és que un tribunal humà («l’Estat») no pot dictaminar en relació amb un cul-
pable allò que el jutge suprem s’absté de dictaminar: la pena de mort. Ho acabem de 
veure en el cas de Caín. L’Estat no pot fer allò que Déu mateix no fa. La pena de mort 
no és un dret de l’Estat, i aplicar-la és una agressió a la dignitat de la persona humana. 
La segona premissa és que l’Estat té uns límits concrets com a construcció humana 
que és, i les seves lleis i les seves disposicions no es poden considerar ni absolutes ni 
immutables. N’hi ha prou de considerar, per exemple, els greus errors judicials come-
sos per tribunals dels Estats Units d’Amèrica que han decretat penes de mort contra 
persones innocents. Es pot donar, doncs, el cas que la justícia es torni injusta quan les 
seves sentències són injustificables.

La conseqüència pel que fa a la dignitat de la persona és que, davant d’una culpabilitat 
greu, l’Estat no pot limitar-se a condemnar: la justícia ha d’incloure la possibilitat de 
redempció, tot mantenint la defensa de la ciutadania davant de possibles agressors. En 
aquest sentit els corredors de la mort són espais on han quedat sepultats «morts que 
caminen» –Dead men walking, segons el títol del film que reprodueix l’acció pastoral 
de sister Helen Prejean a les presons dels Estats Units d’Amèrica. És recomanable 
sobre aquest punt la lectura del llibre, editat per Mario Marazziti, No matarás. Por qué 
es necesario abolir la pena de muerte (Barcelona, Península, 2001). I d’aquest mateix 
autor, membre de la comunitat de Sant’ Egidio, el llibre Non c’è giustizia senza vita 
(Milà, Leonardo International, 2009).

Com afirma el primer paràgraf del nou cànon 2267, «durant molt de temps el recurs 
a la pena de mort per part de l’autoritat legítima després d’un procés regular va ser 
considerat una resposta adequada a la gravetat d’alguns delictes i un mitjà accep-
table, si bé extrem, en ordre a la tutela del bé comú». Ara, però, diu el cànon 2267, 
«l’Església ensenya a la llum de l’Evangeli que la pena de mort és inadmissible». 
De fet, no la va admetre Jesús quan va ser posat davant la disjuntiva d’acceptar la 
pena de mort per la dona adúltera o bé de refusar-la (vegeu Joan 8, 1-11). Segons 
els llibres de la Llei, una dona casada, si era sorpresa cometent adulteri, mereixia la 
pena de mort i havia de ser executada per tota la comunitat mitjançant l’apedrega-
ment, de manera que tots es fessin responsables de la seva condemna (vegeu Èxode 
20,14; Levític, 18,20; Deuteronomi 5, 18). La Llei legitimava aquella pena de mort, 
aplicada com a dissuassió davant la gravetat del delicte i com a preservació del bé 
comú que és l’estabilitat conjugal.

Jesús, però, no legitima la pena de mort. S’hi oposa i opta per la rehabilitació de la 
persona que l’hauria merescuda. La manera escollida és prou eloqüent: posar davant 
de si mateixos els qui voldrien aplicar-la i mostrar-los que no tenen cap dret a fer-ho. 
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En efecte, pot acusar el qui pot ser acusat? Pot demanar la mort el qui ha comès pecats 
inconfessables, sigui una persona o sigui l’Estat? «El qui té pecat pot tirar la primera 
pedra»? La dona, culpable d’adulteri i mereixedora de la pena capital, té dret a comen-
çar una nova vida. Jesús no la condemna a morir, encara que la Llei ho digui «per la 
duresa de cor» dels qui es consideren guardians de valors innegociables (Marc 10,5). 
Ben al contrari, Jesús diu a la dona: «Ves-te’n, i d’ara endavant no pequis més» (Joan 
8,11). Aquesta és la finestra de misericòrdia que obre el nou cànon 2267.

Mn. Armand Puig i Tàrrech

«El Sínodo de los obispos tiene vocación de 
futuro» (Pliego de la revista Vida Nueva)

El proper mes d’octubre es reunirà a la Ciutat del Vaticà l’assemblea del Sínode dels 
Bisbes per estudiar el tema «Els joves, la fe i el discerniment vocacional». En aquest 
Sínode hi participarà el nostre Cardenal Arquebisbe, Joan Josep Omella, elegit per 
la Conferència Episcopal Espanyola. En ocasió del proper Sínode, publiquem aquest 
interessant treball del cardenal Lluís Martínez Sistach, publicat per la revista «Vida 
Nueva» com a suplement monogràfic del n. 3.079, de 21-27/04/2018.

Estamos abocados a la celebración del Sínodo de los Obispos dedicado a la juventud. 
Temática y problemática de presente y de futuro. Llevamos unos años con mucha 
actividad del Sínodo de los Obispos. En octubre de 2014 se celebró una asamblea ex-
traordinaria convocada por el papa Francisco, dedicada a la familia, y el mismo Papa 
convocó una asamblea ordinaria, en octubre de 2015, dedicada al mismo tema. Este 
año 2018, en octubre, se celebrará la asamblea sinodal ordinaria dedicada a la juven-
tud y, en 2019, está convocada la asamblea sinodal especial dedicada a la Amazonia.

Además de esta intensa actividad sinodal, existe la decisión del papa Francisco, que 
desde aquella primera asamblea sinodal ha querido que el Sínodo realice un trabajo 
auténticamente sinodal, ya que él ha dicho que el Señor espera de la Iglesia en el si-
glo XXI que sea una Iglesia sinodal. La sinodalidad significa caminar juntos, desde 
el Papa hasta los laicos. Así, se ha ido intensificando la participación de todos los 
miembros del pueblo de Dios en los trabajos sinodales. De ahí la importancia que se 
ha ido dando a la consulta previa a la asamblea sinodal, con una amplia participa-
ción de instituciones y realidades eclesiales, y a la valoración que se da al resultado 
de esta consulta.

El cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos, orga-
nizó un seminario sobre esta institución, del 6 al 8 de febrero de 2016, dedicado a 
reflexionar acerca de esta realidad eclesial y su sinodalidad por parte de expertos muy 
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competentes. Este seminario ayudará a realizar las debidas reformas y modificaciones 
en la configuración del Sínodo de los Obispos, para que esta realidad sea expresión 
rica y fecunda de la sinodalidad eclesial y, como afirma el Papa en Evangelii gaudium, 
para que esta institución sea más misionera (cf. n. 27).

Tenemos a las puertas la asamblea sinodal dedicada a los jóvenes. Para facilitar aque-
lla participación especialmente de los jóvenes, hemos vivido una experiencia: la ce-
lebración en Roma, en marzo de este año, de una «asamblea de jóvenes» como una 
prepración más para la asamblea sinodal del próximo octubre.

El Sínodo nació para llenar un vacío

Nos remontamos a los años 1962-1965, cuando se celebró el Concilio Vaticano II. 
Eran años en que los papas no viajaban, los obispos diocesanos iban a Roma a ver 
al Papa cada cinco años, con una Curia romana muy potente debido al gobierno muy 
centralizado de la Iglesia. Había un vacío considerable en las relaciones entre el Papa 
y los obispos diocesanos, y se veía muy necesario llenarlo.

Durante las cuatro sesiones del Concilio, de unos tres meses cada una, la presencia en 
Roma de dos mil obispos que procedían de todas las diócesis del mundo permitía un 
contacto enriquecedor de estos con el Papa que se consideraba muy necesario.

Esta experiencia positiva, que ayudaba al Papa en el gobierno pastoral de la Iglesia 
universal, hizo que aquellos obispos pidieran que pudiera continuar una vez finalizara 
el Concilio, en el año 1965. Así, antes de terminar la asamblea ecuménica, los obispos 
pidieron la creación del Sínodo de los Obispos, que reuniera periódicamente una re-
presentación de todos los obispos del mundo con el sucesor de Pedro, con la finalidad 
de fomentar una unión estrecha entre el Papa y los obispos para ayudarle con sus con-
sejos y para estudiar las cuestiones referentes a la acción de la Iglesia en el mundo (cf. 
Can. 342). Fue Pablo VI quien instituyó el Sínodo de los Obispos, con el documento 
Apostólica sollicitudo, de 15 de septiembre de 1965. Para este Papa, el Sínodo de los 
Obispos había de volver a proponer la imagen del Concilio ecuménico y reflexionar 
sobre su espíritu y su método (cf. Pablo VI. Discurso al inicio de los trabajos en el aula 
sinodal-Synodus Episcoporum, 30 de septiembre de 1967).

El Sínodo de los Obispos puede reunirse o bien en asamblea general, en la que se 
tratan cuestiones directamente relacionadas con el bien de toda la Iglesia (y esta asam-
blea puede ser ordinaria o extrordinaria), o bien en asamblea especial, en la que se 
tratan problemas directamente relacionados con una o más regiones determinadas, 
como la que ya está convocada para 2019 dedicada a la Amazonia.

La asamblea sinodal que se ha reunido más veces es la general ordinaria. Es la que 
este año tratará de la juventud. La mayoría de sus miembros son obispos elegidos 
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por las conferencias episcopales de todo el mundo. Esto significa que cada país 
tiene como mínimo un representante en la asamblea general ordinaria. Las confe-
rencias episcopales con hasta un máximo de 25 miembros eligen un miembro de 
la asamblea sinodal; con hasta 50 miembros, eligen dos; con hasta cien miembros, 
eligen tres, y si la conferencia episcopal tiene más de 200 miembros, elige cuatro 
miembros de la asamblea sinodal. Hay también otros miembros como representan-
tes de institutos de la vida religiosa clericales y un número determinado designado 
directamente por el papa.

Los miembros son elegidos y designados por el período que dura la asamblea sino-
dal, de tal manera que, cuando esta finaliza, la asamblea se disuelve y sus miembros 
cesan. Solamente permanece el Secretariado del Sínodo de los Obispos, que prepara 
la siguiente asamblea sinodal.

La sinodalidad, camino de la Iglesia

El 17 de octubre de 2015, la asamblea sinodal reunida en Roma para tratar del matri-
monio y de la familia, dedicó toda una mañana a conmemorar las bodas de oro de la 
creación del Sínodo de los Obispos. Se valoraron positivamente los resultados conse-
guidos en cada uno de los cinco continentes. El papa Francisco tuvo una intervención 
final muy rica en contenido eclesiológico y pastoral. El Papa nos obsequió con un 
riquísimo discurso de veinticinco minutos sobre la Iglesia sinodal a la luz de la eclesi-
ología del Concilio Vaticano II, acentuando la necesidad de crecer en la sinodalidad 
desde el ámbito universal hasta el local. Dijo que el Sínodo de los Obispos tenía que 
ser más sinodal para conseguir los frutos eclesiales necesarios. Caminar juntos es un 
concepto fácil de expresar con palabras, pero no resulta tan fácil ponerlo en práctica.

Francisco se refirió al sentido de la fe –sensus fidei– propio de todos los miembros 
del pueblo de Dios, que impide separar rígidamente la Ecclesia docens y la Ecclesia 
discens, ya que los fieles cristianos poseen un propio olfato para discernir los nuevos 
caminos que Dios pide a la Iglesia 1.

Esto explica la amplia consulta que se hace al pueblo de Dios sobre la temática del 
Sínodo. Así, en la última asamblea sinodal dedicada a las familias, es lógica esta 
consideración: ¿cómo podría hablarse en la asamblea sinodal sobre las familias sin 
escuchar a las familias, sus alegrías y sus esperanzas, sus dificultades y sus temores? 
El Papa puso de relieve un principio muy presente y muy valorado en la Iglesia del 
primer milenio: «Lo que pertenece a todos ha de ser aprobado por todos».

La sinodalidad pide caminar todos juntos y la participación de todos los miembros 
de la Iglesia. En su discurso el Papa expuso una imagen muy plástica, afirmando que, 
en la Iglesia, como en una pirámide invertida, el vértice se encuentra en la base. Así, 
en la Iglesia, los que ejercen autoridad se denominan «ministros» porque, según el 
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significado de este término, son los «mini», los más pequeños entre todos- El sucesor 
de Pedro –el Papa- tiene el título de servus servorum Dei –servidor de los siervos de 
Dios. Francisco nos dijo aquella mañana en la asamblea sinodal que «el camino de 
ls sinodalidad es el camino de la Iglesia que Dios espera en el tercer milenio», recor-
dando que «Iglesia y sínodo son sinónimos», como afirmaba san Juan Crisóstomo 2.

Una Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha con la conciencia de que «escuchar es más 
que oír» 3. Es una escucha recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo 
fiel, colegio episcopal, Obispo de Roma va escuchando a los otros, y todos escuchando 
al Espíritu Santo, el «Espíritu de la verdad» 4 para conocer «lo que dice a las Iglesias» 5.

Francisco dijo también que el hecho por el cual el Sínodo de los Obispos actúa siem-
pre cum Petro et sub Petro no es una limitación de la libertad, sino una garantía de la 
unidad. En efecto, el Papa es, por voluntad del Señor, «el principio y el fundamento 
perpetuo de la unidad, tanto de los obispos como de la multitud de fieles» 6.

Aires de reforma del Sínodo de los Obispos

Esta conmemoración y evaluación del Sínodo de los Obispos, reconociendo clara-
mente los frutos positivos y abundantes que ha dado en estos cincuenta años de vida, 
también pide una revisión de su configuración y de su método de trabajo para que 
responda más y mejor a su naturaleza sinodal y de alguna manera colegial.

Como ya he dicho, ara revisar la naturaleza y configuración del Sínodo de los obispos, 
se celebró un seminario en el mes de febrero de 2016. Se trataron temas teológicos y 
pastorales relacionados directamente con esta realidad eclesial, siguiendo el conteni-
do de aquel rico discurso del papa Francisco en la conmemoración del 50º aniversario 
de la creación del Sínodo de los Obispos. Las intervenciones de este seminario están 
publicadas 7

La actual configuración canónica del Sínodo de los Obispos no permite en rigor afir-
mar que es una expresión de la colegialidad episcopal, por tres razones: la reducida 
capacidad de representar al colegio episcopal, la composición de la asamblea sinodal 
y su carácter consultivo. La experiencia de este período de existencia, tal como está 
configurado y como ha realizado su actividad manifiesta evidentemente que es un 
organismo de ayuda al primado del sucesor de Pedro, y no una expresión del colegio 
de los obispos 8. El papa Francisco afirma que «está convencido de que, en una Iglesia 
sinodal, también el ejercicio del primado petrino podrá recibir más luz» 9. En el referi-
do seminario sobre el servicio del Sínodo de los Obispos, se trató también la cuestión 
de la competencia de esta institución 10.

Pensando en la competencia del Sínodo de los Obispos tal como está regulada actual-
mente, a este le compete «debatir las cuestiones que han de ser tratadas y manifestar u 
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parecer, pero no dirimir esas cuestiones ni dar decretos acerca de ellas, a no ser que en 
casos determinados le haya sido otorgada potestad deliberativa por el Romano Pontí-
fice, a quien compete en este caso ratificar las decisiones del Sínodo» 11. Esta potestad 
deliberativa la ha de otorgar el Papa que preside el Sínodo.

Pero considero que puede haber otra nueva hipótesis. Podría establecerse que el Síno-
do de los Obispos tenga potestad deliberativa en determinadas cuestiones o materias 
señaladas por el derecho común. En esta hipótesis, no sería en cada caso el Papa que 
preside el Sínodo el que determina en qué materias da potestad deliberativa al Sínodo, 
sino la norma universal de la Iglesia que habrá dado un Papa para aprobar esta norma. 
Esta hipótesis no presenta ninguna dificultad doctrinal y puede ser una pequeña apor-
tación a lo que pedía Juan Pablo II en su encíclica Ut unum sint (25 de mayo de 1995), 
cuando instaba a encontrar una forma del ejercicio del primado que, sin enunciar a 
aquello que es esencial a su misión, se abra una situación nueva 12.

Y decimos que no presenta ninguna dificultad doctrinal, ya que, por ejemplo, fue el 
papa Juan Pablo II quien promulgó el Código de Derecho Canónico de la Iglesia latina, 
y tanto Benedicto XVI como Francisco han observado su normativa, y así lo harán los 
sucesivos papas que vendrán mientras esté vigente el referido Código. Además, cada 
papa puede abrogar o derogar las normas de derecho común vigentes en la Iglesia. Así, 
siempre se salva la libertad del Papa en el ejercicio de su ministerio petrino.

El Sínodo de los Obispos tiene vocación de futuro

Ciertamente, pienso que el Sínodo de los Obispos tiene vocación de futuro en la 
Iglesia, contando con la posible reforma de su configuración que ya está en curso. 
Tiene futuro por diversas razones.

· En primer lugar, porque es un instrumento muy adecuado de sinodalidad en la 
Iglesia universal, que permite realizar un camino sinodal para trabajar juntos, desde el 
Papa hasta todos los miembros del pueblo de Dios,

· En segundo lugar, el Sínodo de los Obispos permite una relación frecuente e institu-
cionalizada del Obispo de Roma y sucesor de Pedro con los miembros del colegio epis-
copal, para facilitar también una expresión –ciertamente no solemne- de la colegialidad.

· En tercer lugar, hay una razón de relieve especial. Sabemos que la expresión solem-
ne de la colegialidad episcopal se da en el concilio ecuménico. Este, presidido por el 
Papa, cuenta como miembros de derecho a todos los obispos católicos del mundo y 
tiene capacidad deliberativa en sus decisiones. Por estas características, vemos que no 
es lo mismo el Concilio ecuménico que el Sínodo de los Obispos, que es una realiza-
ción de la sinodalidad y una débil expresión de la colegialidad.
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Ahora bien, cada día más se ve muy difícil que se pueda celebrar un Concilio ecumé-
nico.. Por decisión del Concilio Vaticano II, en adelante la celebración d un concilio 
ecuménico conlleva convocar todos los obispos católicos del mundo, no solo a los 
obispos diocesanos sino también los titulares y los eméritos 13.

Actualmente en la Iglesia hay 5.088 obispos y todos serán miembros de derecho de 
un Concilio ecuménico que llegara a convocarse. Cabe preguntarse: ¿se puede cele-
brar una reunión de más de cinco mil obispos? ¿En dónde se podrán reunir? ¿Cómo 
podrían trabajar conjuntamente? Ya vemos con realismo que el Sínodo de los Obis-
pos sí que puede encarnar la realidad eclesial de la colegialidad y de la sinodalidad, 
porque sí que se puede convocar, reunir y trabajar; por tanto, aunque sea diferente de 
un Concilio ecuménico, puede ser –con las posibles modificaciones estatutarias- la 
institución que vaya realizando la dimensión sinodal y de alguna manera colegial de 
la Iglesia universal. Soy consciente de que esto no debería comportar abandonar en la 
práctica la celebración de concilios ecuménicos, institución que es la expresión más 
solemne de la colegialidad episcopal. También es verdad que, a lo largo de la historia 
de la Iglesia, se han celebrado solamente veinte concilios ecuménicos.

Mayor participación de todo el pueblo de Dios

Es evidente que, progresivamente, con el paso de los años ha ido creciendo la partici-
pación de los laicos, religiosos, diáconos, sacerdotes y obispos en los trabajos de las 
asambleas sinodales. Este aumento ha sido muy sensible en las dos últimas asambleas 
sinodales que se han celebrado. En primer lugar, la participación consiste en valorar 
la celebración de una asamblea sinodal como algo importante y que nos afecta a cles 
todos por ser una realización de la Iglesia sinodal. Pero también se da participando 
en el estudio del documento preparatorio de la asambles, con las pertinentes refle-
xiones y sugerencias de las diócesis, las parroquias, las comunidades religiosas, las 
universidades, los consejos pastorales, etc. Los resultados de estas consultas llegan a 
la Secretaría del Sínodo, y son muchísimas las respuestas que se reciben por parte de 
las realidades del pueblo de Dios que son meditadas y valoradas.

Pero, a pesar de esta positiva constatación, hay que decir que la consulta y participa-
ción dirigid al pueblo de Dios se realiza teniendo en cuenta la naturaleza sinodal de 
la Iglesia en todos los ámbitos y niveles. La sinodalidad pide pasar del escuchar al 
consultar. Así, se requiere que existan caminos, instancias y canales para la práctica 
de la consulta, para que esta sea de alguna manera institucionalizada para asegurar que 
se realice y sea más eficaz 14.

El Sínodo de los Obispos se sitúa al final de todo un proceso iniciado por la sinodalidad 
diocesana, y continuado por la sinodalidad conciliar local y de las conferencias epis-
copales. Pero es preciso remarcar que las instancias sinodales locales (diocessanas, 
provinciales, regionales) aún son bastante débiles. Esto explica que la instancia que 
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normalmente tendría que recibir todo el proceso sinodal –el Sínodo de los Obispos– 
seguramente no se beneficia suficientemente aún de la escucha del pueblo de Dios. 
Esto pide potenciar la sinodalidad local de la Iglesia. A medida que se vayas desar-
rollando, el sensus fidei será mejor escuchado, y su discernimiento y su expresión 
en.el nivel del Sínodo de los Obispos podrá realizarse más plenamente 15. Este es el 
reto más importante para que el Sínodo de los Obispos sea una realidad sinodal de la 
Iglesia universal: fomentar, facilitar y canalizar la participación de las instancias si-
nodales de ámbitos inferiores en los trabajos y contenidos de las asambleas sinodales. 
Y, sin modificar la configuración de ser un Sínodo de Obispos, debería estructurarse 
esta institución con una presencia y participación de los otros estamentos del pueblo 
de Dios en ls participación y celebración de las asambleas sinodales.

El consejo sinodal, que el Sínodo da al Papa

Las aportaciones sinodales contribuyen a preparar el documento final de la asamblea 
sinodal que será objeto de estudio y debate en las reuniones plenarias y en los grupos 
lingüisticos de la asamblea sinodal. Fruto de este debate, se elabora el documento 
final, que es votado y aprobado por la asamblea y es el consejo que el Sínodo de los 
Obispos da al Papa. Los organismos y realidades eclesiales que participan en la am-
plia consulta gozan de plena libertad para manifestar su parecer en el seno de la comu-
nión eclesial. Lo mismo sucede por parte de los miembros de la asamblea sinodal en 
sus intervenciones en las congregaciones generales y en las reuniones de los grupos. 
En este sentido, puedo decir que el papa Francisco ha marcado una diferencia, ya que, 
en las anteriores asambleas sinodales, los miembros de las mismas podíamos formular 
enmiendas al proyecto de documento final; pero solo para modificar aspectos de su 
contenido, no para quitar contenidos o introducir nuevos. En las dos asambleas sino-
dales presididas por el papa Francisco, los miembros de estas asambleas gozábamos 
de plena libertad para proponer contenidos que no figuraban en el proyecto de docu-
mento final o para quitar los que ya figuraban.

Las congregaciones generales siempre están presididas por el Papa., y los miembros 
del Sínodo hablan del documento que será objeto de estudio, así como también en los 
grupos lingüísticos. El elevado número de miembros de la asamblea sinodal –más 
de doscientos en el caso de una asamblea ordinaria- hace difícil un diálogo en estas 
congregaciones generales. Pero tiene la ventaja de que todos escuchan la voz de todos 
los miembros y se toma conciencia de la realidad de la Iglesia en el mundo entero. 

El trabajo de las congregaciones generales se ve cumplimentado por el realizado en 
las reuniones de los grupos lingüísticos, que son reducidos, de unas treinta personas. 
En la última asamblea sinodal, el papa Francisco ha introducido una novedad, aumen-
tando el número de reuniones de estos grupos respecto de las anteriores asambleas 
sinodales. Y ello porque facilitan una mayor participación, diálogo y un mutuo enri-
quecimiento. La labor de estos grupos consiste en trabajar el documento final presen-
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tando enmiendas que han de ser aprobadas por el grupo y se comunican a la comi-
sión redactora del documento. En la asamblea sinodal de octubre de 2015, los grupos 
lingûísticos aprobaron 1,355 enmiendas al proyecto de documento final, el cual fue 
aprobado por la mayoría de los dos tercios de la asamblea sinodal y entregado al Papa 
como consejo de la misma. El papa Francisco decidió inmediatamente que se publica-
ra con los resultados de la votación. Pienso que los grupos lingüísticos tienen también 
otra finalidad muy positiva, ya que informan a las congregaciones generales de los 
contenidos, debates, problemas y soluciones que sobre la temática de la asamblea han 
ido apareciendo en sus reuniones, y esto enriquece a todos los miembros del Sínodo.

Un mismo tema para dos asambleas sinodales

El papa Francisco ha introducido otra novedad importante. Hasta el año 2014, cada 
asamblea sinodal trataba una temática. Francisco determinó que el tema del matri-
monio y de la familia se tratara en dos asambleas sinodales sucesivas: la primera, la 
extraordinaria de octubre de 2014; y la segunda, la ordinaria de octubre de 2015. Esta 
reciente experiencia, inédita en la historia del Sínodo de los Obispos, ha hecho que 
el Sínodo se transformara, pasando de ser de un acontecimiento a ser un proceso. De 
alguna manera, ya sucedió en la celebración del Concilio Vaticano II con sus cuatro 
sesiones, una cada año. Esta experiencia permitió valorar la fase intermedia (intersi-
nodal) para facilitar el debate y profundizar en aspectos teológicos y pastorales del 
tema. Tuvo la ventaja de que la amplitud e importancia de la realidad matrimonial y 
familiar se pudiera tratar con más detenimiento y realizando las consultas pertinentes 
entre una asamblea y la otra. Este intervalo intersinodal puede favorecer la progresiva 
maduración del consenso en torno a las cuestiones que son objeto de debate.

Esta modalidad podría establecerse como una posibilidad para otras asambleas si-
nodales ordinarias, con la particularidad de que cuando se considerara conveniente 
se pudiera tratar una misma temática en una misma asamblea sinodal ordinaria que 
puede reunirse en intervalos de tiempo.

Diagnóstico de la realidad pastoral en el mundo

El estilo del trabajo sinodal y los contenidos de los debates sobre la temática de las 
asambleas sinodales contribuyen a enriquecer la finalidad pastoral del Sínodo de los 
Obispos. Es así como esta realidad eclesial será un reflejo más nítido de la naturaleza 
sinodal de la Iglesia y participará de la reforma que el papa Francisco ha propuesto 
para toda la Iglesia en su exhortación apostólica Evangelii gaudium, al soñar que to-
das las estructuras eclesiales sean más misioneras y evangelizadoras.

En las dos últimas asambleas dedicadas a la familia, los obispos no hablamos de 
la familia en abstracto, sino de la familia y de las familias que conocíamos y que 
llevábamos en nuestro corazón, y que viven en las diversas situaciones de la vida. 
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Habida cuenta de que en las asambleas sinodales hay una representación de todas las 
conferencias episcopales del mundo, escuchando las intervenciones uno obtenía un 
diagnóstico de la situación del matrimonio y la familia en todo el planeta.

No se trataba de un estudio teórico del matrimonio y de la familia, sino de la presen-
tación real y concreta de esta realidad en cada país y en cada continente del mundo. 
Además, se trataba de una información de primera mano, ofrecida por los pastores 
diocesanos que viven y ejercen su ministerio en los distintos países de la tierra.

La universalidad de los miembros del Sínodo hace que, si bien la globalización es un 
fenómeno universal, en las intervenciones aparecieran distintas tradiciones y culturas 
familiares que se viven en los distintos continentes. Un grupo lingüístico francés puso 
en común en una congregación general que, a pesar de que todos sus miembros habla-
ban la misma lengua, la realidad tradicional y cultural familiar era muy diferente en 
Haití, en Francia y en los países africanos francófonos.

Recuerdo que el papa Francisco, en su intervención final de la asamblea sinodal de 
octubre de 2015, puso de relieve esta diversidad a pesar de la globalización, diciendo 
que lo que parecía normal para un obispo de un continente podía parecer extraño para 
un obispo de otro continente, añadiendo que «en realidad, las culturas son muy dife-
rentes entre sí y todo principio general necesita ser inculturado si se quiere que sea 
observado y aplicado».

Este valor pastoral del trabajo sinodal pone de relieve el servicio eclesial que prestan las 
asambleas sinodales, ya que ayudan a tomar conciencia de la diversidad de realidades 
eclesiales que se dan en los distintos países y distintos continentes. Esta constatación 
subraya la necesidad de descentralización de la Iglesia en un rico contexto de comunión, 
camino que se inició en el Concilio Vaticano II y en el que es necesario avanzar. Esto 
ayuda también a tomar conciencia de que la problemática pastoral de nuestro Occidente 
europeo no es la misma que se da en el resto del mundo. Pienso que esta constatación 
aparecerá seguramente en las conclusiones de la asamblea sinodal dedicada a la juventud, 
que tiene rasgos comunes en el mundo, pero que, a su vez, se dan grandes diferencias.

En las dos últimas asambleas sinodales no nos quedamos en el «ver» la realidad de la 
familia en el mundo hoy, sino que también avanzamos trabajando el «juzgar», valo-
rando esta realidad a la luz del Evangelio de la familia, para llegar al «actuar» en la 
pastoral matrimonial y familiar o en el tema propio de cada asamblea sinodal.

El estilo del papa Francisco

Deseo comunicar algunas observaciones que experimenté en el trabajo de las dos últi-
mas asambleas sinodales presididas por el Papa y en las que participé por designación 
personal del mismo.
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· En primer lugar, observé con gozo que en las intervenciones de los miembros del 
Sínodo, frecuentemente, se hacía referencia explícita a Francisco, citando textos de 
sus discursos, homilías y, especialmente, de su exhortación apostólica Evangelii gau-
diunm. No era tan frecuente en las asambleas sinodales anteriores oon respecto al 
Papa que las presidía.

· En segundo lugar, el estilo y el contenido pastoral propio del papa Franscisco ha 
ido calando en la Iglesia. En aquellas intervenciones eran frecuentes las referenci-
as a la misericordia de Dios y de la Iglesia, la salida hacia las periferias existenci-
ales y geográficas, al hospital de campaña, a la Iglesia samaritana, al acercamiento 
y acogida de las familias, sea cual sea su situación. En este sentido, además de los 
numerosos contenidos de textos del Papa en el documento final aprobado por las 
asambleas sinodales –tanto la de octubre de 2014 como la de octubre de 20165-, 
hay que resaltar también cómo su espíritu se refleja constantemente en el referido 
documento.

· En tercer lugar, el documento final incluye muchas otras citas explícitas del papa 
Francisco. Al escuchar la lectura de todo el documento en el aula del Sínodo, antes 
de procederse a su votación, tuve la sensación de que cuando se leían estos textos de 
citas de Francisco, sus contenidos tenían una fuerza especial y de que alguna manera 
sobresalían del texto del documento, como si se tratara de un relieve por el estilo di-
recto, personalizado y muy inteligible.

Exhortación apostólica postsinodal

Ya es una costumbre que los papas publiquen un documento dedicado a la temática de 
cada asamblea sinodal una vez concluidas las sesiones y a la luz del documento final 
que es el consejo que los miembros del Sínodo ofrecen al Papa. Ello ha contribuido a 
enriquecer el magisterio ordinario del Obispo de Roma y sucesor de Pedro; y todo ello 
realizado con un estilo sinodal, ya que el Papa tiene muy presentes los consejos que 
le han dado los miembros de la asamblea sinodal. Y hay que añadir que el Papa tiene 
también en cuenta la participación del pueblo de Dios con la amplia consulta y sus 
ricas respuestas. Considero que esta manera de proceder es un estilo sinodal que ha de 
ir progresando en la Iglesia en todos sus niveles, desde el local hasta el universal. Es 
lo que pide el papa Francisco.

En la última exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia del papa Francisco, 
de 19 de marzo de 2016, este ha tenido muy presente y ha valorado ampliamente los 
documentos finales de la asamblea sinodal de octubre de 2014 y de la asamblea sino-
dal de octubre de 2015, citando textualmente no solo muchas propuestas de aquellos 
documentos finales, sino también la orientación general y la atención a los problemas 
examinados. En Amoris laetitia, el Papa reproduce 52 textos de la Relatio synodi de 
2014 y 84 de la Relatio finalis de 2015.
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Es muy posible que Francisco nos ofrezca después de la asamblea sinodal de 
octubre de 2018, dedicada a la juventud, una exhortación apostólica postsinodal. 
Este documento pontificio nos dará toda la riqueza de la participación de todo el 
pueblo de Dios, fruto del trabajo sinodal realizado en toda la Iglesia y en el Síno-
do de los Obispos. Una asamblea sinodal, una participación del pueblo de Dios y 
un documento que esperamos y necesitamos, tratándose de la juventud, que es el 
futuro de la Iglesia y del mundo.

Cardenal Lluís Martínez Sistach

Arzobispo emérito de Barcelona.

Notas. 

(1) Cf. Francisco. Discurso en el encuentro con el comité de coordinación del CE-
LAM en el Centro de Estudios de Sumaré (Río de Janeiro, 28 de julio de 2013; 
discurso en el encuentro con el clero, personas de la vida consagradas y miembros 
de los Consejos pastorales de la diócesis en la catedral de San Rufino (Asís, 4 de 
octubre de 2013). 
(2) Explicatio in Ps 149: PG 55, 493.
(3) Evangelii gaudium, 171..
(4) Jn 14, 17.
(5) Ap 2, 7.
(6) Lumen Gentium, 23.
(7) Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale. Ed. Vaticana, 2016.
(8) Cf. D. Vitali, I soggeti della sinodalità alla luce della eclesiologia del Concilio 
Vaticano II, a L. Baldisseri, Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale, 
Vaticano, 2016, p. 183.
(9) Discurso en la conmemoración del 50º aniversario del Sínodo de los Obispos (17 
de octubre de 2015).
(10) Cf. R. Repole. Spunti di una reforma del Sínodo dei Vescovi, a L. Baldisseri, Il 
Sinodo dei Vescovi..., o.c. pp. 331-333.
(11) Can. 343.
(12) Cf. n. 95
(13) Christus Dominus, 4..
(14) Cf. A. Borràs, Evolutions souhaitables en matière de synodalité sur le plan des 
‘instances intermediaires’, en Il Sinodo dei Vescovi…, o.c., pp. 274-276.
(15) Cf S. B. D. de la Soufeole, Nature synodale de l’Eglise et fonction du Synode des 
Évêques, a L. Baldisseri, Il Sinodo dei Vescovi…, o.c. pp. 220-221.
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Església i Regne en l’Eucaristia,  
un llibre del Dr. Jaume Fontbona 

Pel seu interès, publiquem la recensió que Joan Ferrer publica sobre aquest llibre del 
Dr. Jaume Fontbona al “Butlletí de l’Associació bíblica de Catalunya”, n. 129, maig 
de 2018, pp. 63-64.

Jaume Fontbona ens acaba d’oferir un nou llibre Església i Regne en l’Eucaristia 
(Barcelona, CPL Editorial, 2018, 244 pàgines). És una obra que recull set estudis que 
havien estat publicats anteriorment dins les doctes pàgines de la Revista Catalana de 
Teologia entre els anys 2010 i 2015, i, un altre, dins la Miscel·lània d’homenatge al 
cardenal Lluís Martínez Sistach (2015). El llibre ve precedit d’un pròleg (francament 
molt interessant) de Josep Lligadas: Bagatge per al futur.

El recull ens presenta una panoràmica de les inquietuds que han marcat el treball teo-
lògic del professor Jaume Fontbona en aquests darrers anys. Els set estudis componen 
una única imatge, que en essència és misteriosa, centrada sobre tres realitats fonamen-
tals: l’Església, el Regne i l’Eucaristia.

La lectura que ens ofereix el Dr. Jaume Fontbona és molt suggeridora: “Jesucrist 
anuncia i fa present el Regne, l’Església també ha d’anunciar i fer present el Regne” 
(pàg. 46). “L’Església és l’esdeveniment i l’instrument del Regne de Déu, i això es fa 
palès en la predicació de l’Evangeli i en la celebració dels sagraments, especialment 
de l’Eucaristia” (pàg. 48). «El Regne encara no s’ha manifestat en la seva plenitud i 
l’Església pateix, mentre no es manifesti plenament, els límits i les imperfeccions de 
la seva condició humana, sense deixar de ser, però, ja ara i aquí sagrament del Regne» 
(pàg. 48). «És en l’Eucaristia on s’anticipa el Regne, es manifesta l’Església tal com 
és, és a dir, una comunitat amb Déu i amb els pobres i entre nosaltres, i tot l’univers 
creat tasta l’infantament de la nova creació» (pàg.48). Església, Regne i Eucaristia 
són realitats misterioses. Descriure’n l’articulació és una tasca complexa que demana 
saviesa, com la que manifesten aquestes pàgines lúcides.

El professor Fontbona és un teòleg que té uns grans coneixements bíblics. Un dels estudis 
més suggeridors d’aquest llibre és el dedicat a l’expressió grega epi to auto que apareix 
en Ac1,15; 2,1.47; 1Co 11,20; 14,23. En grec és clarament elíptica: ‘sobre el mateix’. 
Què vol dir? “en el mateix lloc, “tots junts”? Jaume Fontbona ho estudia amb acríbia 
i arriba a una conclusió realment molt important: “L’expressió epi to auto significaria, 
doncs, la consciència d’unitat dels cristians amb Déu i entre ells, i aquesta consciència 
reforçaria la seva identitat d’existir com a comunió (koinonia), una comunió amb Déu 
i entre els cristians. I aquesta consciència d’existir com a comunió (un mateix bloc) no 
es perdrà sinó que perdurarà fins a l’època costantiniana (pàg. 96). I encara ens ensenya 
més coses: «La celebració eucarística, com a epi to auto és una celebració comunitària, 
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una manifestació de la koinonia trinitària i alhora de la fraternitat humana. El que està en 
la koinonia fraterna està en la koinonia trinitària. La koinonia fraterna, però, no es basa 
ni en una unió de caràcter jurídic ni en una juxtaposició d’individus o grups; simplement 
es tracta d’estar units per l’essencial (acollir l’amor de Déu manifestat en Jesucrist), i en 
la pròpia diversitat. (...) En l’Eucaristia, l’Església fa un tast de la comunió del Regne, i 
així queda projectada en l’esfera escatològica. Però, mentrestant, tot esperant el banquet 
escatològic, l’Eucaristia tan sols és sagrament del Regne; per això en dona les arres a 
l’Església de Déu reunida epì to auto per celebrar-la» (pàg. 111). Una lliçó fonamental!

Església i Regne en l’Eucaristia, del professor Jaume Fontbona i Missé és un llibre 
d’enorme interès que us recomano vivament: ens ensenya a pensar la nostra fe i ens 
convida a viure-la i a celebrar-la en el cor de l’Església.

Un grup de persones discapacitades fan  
el tram final del Camí de Sant Jaume

El dia 14 d’agost de 2018, vigília de la solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu, 
un grup de 20 persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, la majoria en cadira 
de rodes, varen completar el tram final del Camí de Sant Jaume i varen entrar a la 
catedral compostel·lana per venerar el sepulcre de l’apòstol Sant Jaume.

Aquesta gran fita fou possible gràcies a la col·laboració d’un equip de 80 voluntaris de l’Hos-
pitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, que 
els van acompanyar i que es van proposar aconseguir superar el repte de realitzar tots junts 
les darreres etapes que porten a la plaça de l’Obradoiro, als peus de l’apòstol Sant Jaume.

Aquest caminar junts va fer néixer entre els qui hi varen participar uns vincles d’amis-
tat, sentint-se acompanyats i que creixia la fraternitat entre tots els membres dels 
equips que es varen formar (normalment de quatre persones, un membre amb mobili-
tat reduïda i tres acompanyants) i molts altres sentiments. A més, pas a pas, es varen 
sentir acollits pel paisatge, varen compartir conversacions i vivències, varen expres-
sar les seves alegries i les seves pors, sempre en un clima d’amistat. A l’arribada al 
«Monte del Gozo», en veure la catedral de Santiago ja a poca distància, moltes de les 
persones discapacitades es varen posar a plorar d’emoció.

Finalment, el dia 15 d’agost tot el grup va participar a la Missa del Pelegrí. Maria els es-
perava amb els braços oberts a la catedral, «Aquesta experiència del Camí de Sant Jaume 
que hem viscut com a Hospitalitat de Lourdes –diu una nota de l’Hospitalitat– ens ha mos-
trat que mai no caminem sols i que el secret és compartir i créixer cada dia en humanitat. 
D’aquesta manera, les persones podem aconseguir totes les fites que ens vulguem proposar, 
com el creixement interior en el camí vers Aquell que és l’Amor, el nostre Pare del cel».
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La Fundació Pere Tarrés promou 24 escoles bressol
Les vint-i-quatre escoles bressol portades per la Fundació Pere Tarrés, en què s’ate-
nen prop de 2.000 infants de 0 a 3 anys, varen obrir el nou curs el divendres 7 de 
setembre a l’Escola bressol Els Pins, a Santa Perpètua de la Mogoda. Malgrat que 
el primer cicle d’educació infantil no tingui caràcter obligatori, la Fundació està 
convençuda que l’escolarització de la petita infància té una funció educativa en els 
primers anys de la vida.

L’índex d’escolarització dels infants de 0 a 3 anys a Catalunya és del 44,2%, tenint en 
compte tan els centres públics com els privats. Durant l’etapa en què un infant assis-
teix a l’escola bressol el seu cervell abasta aproximadament els dos terços de la mida 
definitiva i evoluciona a un ritme molt més accelerat del que ho farà posteriorment. 
Per aquests raó, en aquest període l’aprenentatge emocional dels infants és clau i el 
seu impacte és molt profund.

Seguint aquesta línia pedagògica, la Fundació Pere Tarrés concep l’espai de l’escola 
bressol com un espai que doni seguretat i confiança als infants, un lloc en el que pu-
guin desenvolupar les seves capacitats sensorials, motrius i emocionals 

La Fundació Pere Tarrés aplega un total de 24 escoles bressol que atenen a prop 
de 1.987 infants, 15 de titularitat municipal amb una gestió integral per part de la 
Fundació i 9 a les que dona suport, totes amb un denominador comú: l’infant com 
a centre del projecte educatiu. El model d’escola bressol inclusiva parteix de la mi-
rada holística de l’infant i les seves circumstàncies i es fonamenta en els Drets de 
la Infància que es recullen en la Declaració i la Convenció dels Drets dels Infants.

Aquest és el segon curs escolar en el que s’aplica el model d’escola bressol inclusiva, 
establert per experts de l’Hospital Sant Joan de Déu, de la Facultat de Psicologia, 
Ciències de l’Educació i Esport Blanquerna-URL i la Fundació Pere Tarrés a través 
de l’expertesa en intervenció del Departament de Petita Infància i el coneixement aca-
dèmic de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL. La finalitat 
del model d’escola bressol inclusiva és garantir l’educació i la convivència de tots els 
infants i famílies atenent a les seves diversitats i necessitats específiques.

Una biografia testimonial de Sant Josep Manyanet
Ha aparegut una nova biografia del fundador dels Fills i Filles de la Sagrada Família, 
titulada El coratge de la veritat. Biografia testimonial de Sant Josep Manyanet, ins-
pirador del Temple Expiatori de la Sagrada Família (Ed. Estel, Barcelona 2018, 528 
pàg.). L’autor material és el P. Josep M. Blanquet, S.F. però l’autor formal és el Beat 
Ramón Oromí i Sullà, S.F. (1875-1937), màrtir.
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Es tracta d’una biografia testimonial perquè està estructurada d’acord als nombrosíssims 
testimonis que va recollir el beat Oromí abans de sofrir el martiri. Ell, ajudat per altres 
religiosos i persones seglars, es va imposar el deure filial de recórrer tota la geografia 
manyanetiana a fi de recollir i posar fora de perill els records i objectes relacionats amb 
la vida i missió apostòlica del sant. El P. Oromí havia conegut el fundador i havia estat 
secretari general de l’Institut durant molts anys i coneixia molt bé tots els documents i 
cartes que el fundador havia enviat o rebut i deixat degudament classificats en l’arxiu.

Feia anys que, també en preparació del procés de canonització de Josep Manyanet, 
treballava en aquest intent que volia deixar plasmat en un museu biogràfic que la per-
secució i guerra civil van impedir. El martiri el va sorprendre al moment en què estava 
estudiant i classificant tots aquests documents i efectes.

Per això, quan d’una manera imprevista i precipitada va haver d’abandonar-ho i dei-
xar un testimoni identificador de cadascun dels documents i efectes, va poder fer-ho 
amb precisió, recordant i citant fragments originals de cartes i altres escrits que, al 
mateix temps, estaven sent consumits per les flames.

Tots aquests testimonis, degudament transcrits per incansables amanuenses, són el 
que constitueix aquesta biografia testimonial de Josep Manyanet, composta de 10 
capítols d’extensió desigual, que abasta des dels seus orígens a Tremp, les etapes de la 
seva formació, l’activitat sacerdotal, la fundació dels Instituts religiosos, la inspiració 
del Temple Expiatori de la Sagrada Família i la relació amb les famílies Bocabella i 
Dalmases, l’Associació Josefina, l’arquitecte servent de Déu Antoni Gaudí, etc., així 
com també les relacions eclesials amb Papes, Cardenals i Bisbes i, finalment, la seva 
darrera malaltia, mort i sepultura. Tot això, juntament amb dos Apèndixs i els índexs 
corresponents, és acompanyat amb la reproducció de nombrosos objectes que confir-
men el relat testimonial.

I porta el títol de Coratge de la veritat perquè posa clarament de manifest la identitat 
del carisma i missió de fundador i d’inspirador del Temple Expiatori de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona. Són els testimonis banyats amb la sang d’un màrtir els que parlen.

El llibre pot adquirir-se a les llibreries religioses de la ciutat i a la seu de la Cúria ge-
neral de l’Institut (Tel. 636.802.094 - Entença, 301 – 08029 Barcelona).

Desè aniversari de la mort de Mons. Joan Carrera
El dijous 27 de setembre de 2018, a les 19 hores, al saló d’actes del Seminari Con-
ciliar de Barcelona l’entitat Memorial Bisbe Joan Carrera va celebrar una sessió 
titulada “Recordem el bisbe Joan”. Mons. Joan Carrera va morir a Barcelona el 3 
d’octubre de 2008
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Presentà l’acte el periodista Francesc Rosaura, el qual va oferir a l’inici uns fragments 
d’algunes de les entrevistes que TV3 havia fet al bisbe Joan.

Després va intervenir Jordi Breu, president del Memorial Bisbe Joan Carrera, el qual 
va destacar el coratge del bisbe Joan “en la defensa dels drets humans i el seu caràcter 
humil, conciliador i optimista, misericordiós i compromès”.

El nou rector del Seminari, Mn. Felip-Juli Rodríguez, va recordar els cinc anys que 
va treballar com a vicari amb el bisbe Joan, quan aquest era rector de la parròquia de 
Sant Isidre de l’Hospitalet. “Era una relació de germans –va dir- i sempre va respectar 
la meva manera de fer, amb el seu tarannà sincer, discret i acollidor de tothom”.

El director d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Marcel·lí Joan, va ex-
plicar la catalanitat del bisbe i la seva defensa dels obrers, i sobretot el seu gran amor 
a l’Església. Segui la intervenció de l’editor dels llibres del bisbe Carrera i fundador 
de Mediterrània, Eduard Fornés, que va dir que va conèixer Carrera a l’Editorial Nova 
Terra i va destacar el seu sentit missioner, que fou una gran aportació a Catalunya.

Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell, que va succeir el bisbe Joan om 
a consiliari de Justícia i Pau, el que qualificar de “bon sacerdot i bon bisbe”. També 
va destacar el seu mestratge, ja que “ens va ensenyar a fer una nova presència mis-
sionera de l’Església”.

El cardenal Lluís Martínez Sistach va presidir l’acte i va cloure les intervencions, 
recordant que va tenir el bisbe Carrera com a auxiliar seu durant quatre anys. «Han 
passat deu anys des de que va marxar i encara el recordo moltes vegades. Ell va viure 
amb joia la fe i ens va deixar un gran testimoni. Agraeixo la iniciativa del Memorial 
Bisbe Carrera, que ens invita a recordar aquest bisbe que va defensar amb els seus 
escrits el papa Joan Pau II i es va avançar en molts aspectes als ensenyaments del 
papa Francesc, perquè tenia una gran preocupació per sortir a les perifèries i anunciar 
Jesucrist i el seu Evangeli sobretot als pobres i als allunyats de l’Església».

El dissabte 29 de setembre, a les 11hores, es va fer un acte de pregària davant el sepulcre 
del bisbe Joan al cementiri de Montjuïc. El cor Airun va acompanyar musicalment la 
pregària. El dimecres 3 d’octubre, a les 19 hores, dia en què es complia el desè aniversari, 
el cardenal Martínez Sistach presidí una eucaristia en sufragi del bisbe Joan a la catedral.

El darrer dels actes en record del bisbe es va celebrar el dissabte 6 d’octubre, a les 18 
hores, a Badalona, a l’antic monestir de sant Jeroni de la Murtra, on hi deixà el seu 
arxiu i el seu llegat. Va intervenir en aquest acte la coral Badalonense.
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