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NOTA DE PREMSA
La creu dels Joves arribà a Barcelona.
El cardenal arquebisbe presidí la vetlla de pregària i l’eucaristia a Santa Maria del Mar.
El divendres 14 de maig va arribar a Barcelona la Creu dels Joves, la qual el Papa Joan Pau II
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va conﬁar als joves per tal que pelegrinés per tot el món per anunciar que és en la Creu de
Jesucrist on es troba el gest més gran d’amor i la salvació per a tota la humanitat. Aquesta
Creu pelegrina ha estat present i convocant els joves cristians a totes les Jornades Mundials
de la Joventut (JMJ) d’ençà de 1985.
La propera d’aquestes JMJ tindrà lloc a Madrid del 16 al 21 d’agost de 2011; i en el seu
itinerari de preparació per les diòcesis espanyoles, aquests dies és a Catalunya, on presidirà
la celebració del 10è Aplec de l’Esperit, el 22 de maig a la ciutat i diòcesi de Terrassa,
coincidint amb la festa de la Pentecosta.
La primera diòcesi catalana, doncs, a acollir la Creu ha estat Barcelona. Divendres passat va
tenir lloc una Vetlla de pregària a la basílica de Santa Maria del Mar, presidida pel cardenal
arquebisbe Mons. Lluís Martinez Sistach, a la qual també van assistir el bisbe auxiliar Mons.
Sebastià Taltavull, el vicari episcopal Mn. Jesús Sanz, el rector del Seminari Mn. Josep Mª
Turull, i el rector de la parròquia, Mn. Ignasi Mora. S’hi van aplegar més de 1.500 joves i no
tan joves, així com algunes famílies amb els seus infants, animadors i catequistes de grups
de joves cristians de les parròquies, congregacions religioses i moviments de la nostra
diòcesi. La representació de la riquesa eclesial de l’ arxidiòcesi era molt ampla.
Aquesta Vetlla de pregària va tenir lloc dins la programació de dos espais habituals que
prepara la Delegació de Pastoral Juvenil de la diòcesi: l’Estació d’Enllaç i l’Escola de Pregària
de la catedral, les quals se celebren un cop al mes.
Així, doncs, en el marc tan bell de Santa Mª del Mar plena a vessar, els joves van acollir la
Creu en un moment inicial molt emotiu en què vuit nois i noies van entrar-la en processó
mentre cantaven un dels himnes de les anteriors JMJ. Aquests joves van instal·lar la Creu al
bellmig de la nau de l’església, des d’on va presidir tota la celebració, acompanyada d’una
icona de la mare de Déu. Al llarg d’una hora llarga, es van escoltar i visualitzar diversos
missatges dels papes Joan Pau II i Benet XVI, de la mare Teresa de Calcuta i del germà Roger
de Taizé; de quatre testimonis joves que compartien com des de les diﬁcultats i creus de la
vida ells havien trobat motius per la lluita i l’esperança, així com la Paraula de Déu, que va
ser comentada en una breu homilia pel Sr. Cardenal Mons. Lluís Martínez. L’arquebisbe va
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acabar les seves paraules, davant la Creu, demanant als joves presents que siguin capaços
de trobar espais quotidians per a la pregària, en la intimitat del diàleg amb el Senyor.
Aquesta primera part de la Vetlla va acabar amb una invitació a participar en l’Aplec de
l’Esperit que tindrà lloc aquesta propera setmana i on també hi serà present la Creu de la JMJ;
i també amb una invitació a ser acollidors dels milers de joves d’arreu del món que, amb
motiu de la propera JMJ a Madrid, passaran uns dies a la nostra arxidiòcesi (del 12 al 15
d’agost de 2011) participant dels Dies en les Diòcesis (DED). Amb aquest últim objectiu, la
Delegació de Joventut ja treballa per organitzar els espais d’acollida i l’equip de voluntaris
que realitzarà totes les tasques necessàries. Tot aquell que pugui oferir aquest espais per
acollir els joves i/o vulgui ser voluntari/a trobarà la informació i la forma d’inscriure’s al web :
www.delejovebcn.com i a l’adreça electrònica: djoventut@arqbcn.org o al telèfon 93 412 15
51.
Finalment, la segona part de la Vetlla entorn la Creu va consistir en un concert, amb dos
moments ben diferenciats. El primer de caire més contemplatiu i de pregària amb les
cançons de la germana Glenda, i el segon amb un aire més festiu i de celebració amb la
música i el ritme del grup Kairoi, que va presentar alguna de les cançons del seu nou treball.
En acabar, els joves assistents eren d’alguna manera més conscients de la força de la Creu
de Jesucrist que, sobretot en aquest temps pasqual, ens indica i ens ofereix un camí que
dóna Vida.
La Creu pelegrina ara per altres diòcesis catalanes, i serà de nou a Barcelona del 24 al 26 de
maig en diversos espais i moments celebratius; amb grups de pregària, escoles i comunitats.
Mn. Toni Roman
Delegat diocesà de Pastoral de Joventut

Altres actes que es celebraran:
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Dia 24, a les 19h: Pregària a la parròquia de Sant Francesc de Sales (Pg. St. Joan, 88-90)
Dia 25, a les 11h: Celebració entorn de la creu per a les escoles de la Fundació Escola
Cristiana a l’Escola Maristes La Immaculada (c/València, 370)
Del dia 25, a les 15h, ﬁns el dia 26, a les 15h: Vetlla a la parròquia de la Mare de Déu de la
Medalla Miraculosa (c/ Consell de Cent, 110-118).
Dia 26, a les 17h: Pregària a la parròquia de Santa Maria del Remei (Pl. de la Concòrdia, 1).
Dia 26, a les 21h: Vetlla al Temple del Tibidabo.

Barcelona, 18 de maig de 2010

El proper 14 de maig a la basílica de Santa Maria del Mar arriba a Catalunya, entrant per
Barcelona, la Creu que el papa Joan Pau II va donar als joves cristians de tot el món perquè
pelegrinés amb ells per tots els racons del planeta amb motiu de les successives
convocatòries de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ).
La propera d’aquestes Jornades tindrà lloc a Madrid del 16 al 21 d’agost de 2011; per aquesta
raó la Creu dels Joves es troba ja des de fa uns mesos pelegrinant per les diferents diòcesis
d’Espanya, i a casa nostra presidirà la celebració de l’Eucaristia del proper Aplec de l’Esperit
que es celebrarà a la ciutat de Terrassa el proper 22 de maig i que aplegarà milers de joves
cristians de les diòcesis de Catalunya, Andorra i les Balears.
Aquesta Creu pelegrina ha recorregut ja milers de quilòmetres arreu del món, visitant llocs
de dolor i sofriment, però també llocs d’esperança per als que pateixen. La Creu de la JMJ vol
convocar els joves que, siguin de la condició que siguin, experimenten que en la Creu de
Jesucrist hi ha un motiu fort per a l’amor, per a l’esperança i per a la fe; molts joves que han
caminat o han pregat al costat de la Creu han arribat a comprendre millor la Resurrecció i
alguns han trobat el valor per a prendre decisions respecte a les seves vides.
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La Creu dels Joves arribarà, doncs, a Catalunya el divendres 14 de maig en una Vetlla de
pregària presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach que
tindrà lloc a les 22 h. a la basílica de Santa Maria del Mar i que ha estat preparada per la
Delegació de Pastoral de Joventut. Aquesta vetlla porta per lema “La Creu ens dóna Vida”, i
voldrà destacar aquest aspecte esperançador i il·luminador de la creu de Jesucrist sobre la
vida dels joves. El punt ﬁnal de la vetlla serà un concert de la cantautora cristiana Hermana
Glenda i del grup Kairoi; tots dos ajudaran a la pregària i a cantar amb força la fe d’una
Església que sempre vol ser jove i amb els joves.
Al llarg de la Vetlla, els assistents podran recordar amb projecció d’imatges les paraules del
papa Joan Pau II en fer lliurament d’aquesta Creu als joves l’any 1984, durant l’Any Sant de la
Redempció; també s’escoltaran les paraules del papa actual , Benet XVI , en el seu missatge
d’enguany adreçat als joves. Així mateix, hi haurà el testimoni de quatre joves (d’aquí i
d’arreu del món) sobre situacions de creu viscudes avui amb esperança, en clau de vida.
Tots els joves de Barcelona són convidats a participar en aquesta vetlla i concert, però també
els adults i famílies que vulguin acompanyar els joves en el seu camí de vida i de fe, i en
concret en aquesta nova etapa de preparació per a una Jornada Mundial de la Joventut, la
que tindrà lloc a Madrid a l’agost de 2011. Laics, religioses i religioses, moviments,
parròquies, congregacions, tots som convocats a compartir aquesta pregària que també ens
fa més església diocesana.
A l’endemà, la Creu viatjarà ﬁns a la diòcesi de Tarragona, i el 22 de maig serà present en la
celebració de l’Aplec de l’Esperit a Terrassa. Del 24 al 26 de maig, la Creu pelegrina serà de
nou a l’arxidiòcesi de Barcelona, recorrent algunes parròquies i escoles, possibilitant diversos
espais de pregària tranquil·la.
Després, la Creu seguirà el seu recorregut per les altres diòcesis catalanes.

ARRIBADA DE LA CREU DELS JOVES
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(JORNADA MUNDIAL DE LA JOVENTUT)
A L’ARXIDIÒCESI DE BARCELONA

Acte central:
Ø Vetlla de pregària entorn la Creu dels Joves presidida pel Cardenal Arquebisbe de
Barcelona. i Concert de l’Hermana Glenda i Kairoi.
â–¡Divendres 14 de maig a les 22 h a la basílica de Santa Mª

del Mar (Pça. Santa Maria 1)

Altres actes amb la Creu de la JMJ a l´arxidiòcesi de Barcelona:
Ø 14 de maig a la nit: Vetlla a la Parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús (Via Augusta 68)
Ø 24 de maig a les 19 h.: Pregària a la Parròquia de Sant Francesc de Sales (Pg. Sant Joan
88-90)
Ø 25 de maig a les 11 del matí: Celebració entorn de la Creu per a les escoles de la Fundació
Escola Cristiana, Escola Maristes La Immaculada (c/ València 370)
Ø 25 de maig de 18 a 22h.: Vetlla a la Parròquia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa
(c/ Consell de Cent 110-118)
Ø 26 de maig a les 17 h. : Pregària a la Parròquia de Santa Maria del Remei. (Pça. de la
Concòrdia 1)
Ø 26 de maig a les 21 h.: Vetlla al Temple del Tibidabo
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