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Prelat
Carta pastoral «Déu és amb mi!»

Joan Roig i Diggle, apòstol dels joves i màrtir
Sant Pere del Masnou (Barcelona), 12 de setembre de 2020

Benvolguts germans i germanes de l’Arxidiòcesi de Barcelona,

Fa gairebé un any, concretament el passat dia 3 d’octubre de 2019, vam rebre amb 
immensa alegria la bona notícia que el papa Francesc havia signat el decret pel qual es 
reconeix que el jove Joan Roig i Diggle, nascut a la nostra arxidiòcesi de Barcelona, havia 
estat martiritzat per la seva fe i que, per tant, seria declarat beat en una cerimònia que 
se celebrarà, si Déu vol, el pròxim dia 7 de novembre a la basílica de la Sagrada Família.

¿Qui era Joan Roig i quin testimoniatge de vida pot oferir-nos a nosaltres, homes i 
dones del segle XXI? ¿Pot ser un model de vida cristiana per als joves i per als adults 
d’aquesta societat postmoderna en la qual sembla que el missatge de Jesucrist es dilu-
eix en un pensament nihilista i secularitzat?

Tant de bo que el seu testimoni pugui suscitar en nosaltres el desig de seguir Jesucrist 
amb alegria i generositat, tal com ho va fer ell.

El dia 12 de setembre de 1936 a l’alba era executat, sense cap judici previ, un jove 
cristià de dinou anys: Joan Roig i Diggle, fill de Barcelona, batejat a la parròquia de 
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la Concepció, que vivia al Masnou. L’execució tingué lloc vora el cementiri de Santa 
Coloma de Gramenet. El motiu de la seva mort només va ser un: Joan –o John, com 
li deia Maud, la seva mare, anglesa de naixement– era un jove cristià de cor i de fets. 
Vivia una profunda amistat amb Jesús, que escampava amb ardor entre tots els qui se 
li atansaven, començant pel grup d’avantguardistes de la Federació de Joves Cristians 
de Catalunya (FJCC) al Masnou –«l’Acció Catòlica catalana», que agrupava infants i 
adolescents d’entre 10 i 14 anys– i del qual ell era responsable. Joan, home de pregària 
i veritable apòstol, va viure com a testimoni de l’amor a Déu i als altres, i va morir 
com a màrtir de la fe en Jesucrist. Per això, ha estat reconegut pel papa Francesc com 
a model i exemple per als joves cristians, i serà beatificat el proper mes de novembre a 
la basílica de la Sagrada Família.

La nostra Església de Barcelona s’alegra de comptar, entre els fills que l’Esperit Sant li 
ha donat, amb un jove que, com el beat Pere Tarrés, metge i prevere, va fonamentar la 
seva vida espiritual i el seu compromís cristià en la FJCC, de la qual Joan Roig i Dig-
gle era el vicepresident de la Comarcal del Maresme. L’alegria de la nostra arxidiòcesi 
és gran perquè la vida del nou beat pot ser proposada a tot el poble cristià, sobretot 
als joves, com un tresor de bé i de santedat. Joan Roig no és una figura d’un temps 
llunyà. La seva manera de ser i de fer parla al nostre temps, complex i difícil, que ha 
conegut el flagell de la pandèmia del coronavirus, que ha estès el sofriment i la solitud, 
i ha provocat la mort de milers de persones, la majoria gent gran. També la vida i la 
mort de Joan van produir-se en un temps convuls i incert, que va culminar en una 
nefasta guerra civil entre germans i una persecució religiosa, de la qual ell mateix va 
ser víctima innocent.

Diguem, d’entrada, que la figura del nou beat ens convida a anar a les coses essencials. 
També ens hi convida aquest temps de pandèmia. En temps complexos, brilla amb 
més força que mai el testimoni dels màrtirs de Crist. Atansem-nos a la figura del jove 
Joan Roig i Diggle a través de tres frases fonamentals que va pronunciar durant la seva 
passió, ocorreguda entre la nit de l’11 de setembre de 1936 i l’alba de l’endemà, dia 
en què l’Església celebra la memòria del Dolç Nom de Maria.

1. «Déu és amb mi!» – «God is with me!»

Pocs instants abans de deixar el domicili familiar al Masnou, on l’havia anat a buscar 
un escamot d’homes de la FAI –organització anarquista radical–, Joan Roig es va 
abraçar a la seva mare i amb veu dolça li va dir: «God is with me!» («Déu és amb mi!»). 
De fet, feia poca estona que el jove fejocista s’havia administrat a si mateix l’Eucaris-
tia. Havia rebut el cos preciós de Crist i, per tant, realment, Déu era amb ell! Hi era, i 
hi havia estat durant els dinou anys de vida que li foren concedits. Poc compta l’edat 
si la persona posseeix una maduresa espiritual, que orienta la vida i emergeix amb 
força a l’hora de la tribulació i del combat suprem que és el martiri.
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A les portes de la mort, el màrtir reviu els sentiments de Jesús durant la seva passió: 
«Déu és amb mi!». Després de l’últim sopar, Jesús deixa el cenacle i se’n va cap a 
l’hort de Getsemaní a pregar. Necessita estar amb Déu. Necessita sentir la presència 
del Pare en el seu cor de Fill. Sap que li arriba l’hora decisiva, l’hora en què el seu 
esperit haurà d’estar a punt per fer front a la injustícia i a la violència que li cauran a 
sobre. És l’hora de la tenebra, el temps en què el mal semblarà vèncer. Jesús es deixa 
caure a terra i prega al Pare que, si és possible, li sigui estalviada la passió que li espera. 
Però reacciona immediatament a l’angoixa que l’envaeix davant la prova tan dura que 
haurà de passar, i s’adreça al Pare exclamant: «Que no es faci com jo vull, sinó com 
Tu vols» (Mt 26,39). La voluntat de Déu és que Ell, Jesús, sigui entregat en mans dels 
qui aviat vindran a buscar-lo. I Jesús hi accedeix: «El Fill de l’home serà entregat en 
mans dels pecadors» (v. 45).

Podem dir que Joan Roig entra a la passió de manera semblant al qui és Mestre i Se-
nyor, en el ramat del qual ell és una petita ovella. Jesús accepta la voluntat de Déu i 
es posa a les seves mans: «Com Tu vols». Aquesta frase de Jesús a Getsemaní significa 
que Jesús s’abandona en les mans del Pare. El beat Carles de Foucauld ho ha expressat 
així en la seva coneguda pregària: «Pare, em poso a les teves mans. Fes de mi el que 
vulguis. Sigui el que sigui, te’n dono gràcies. Estic disposat a tot…, poso la meva vida 
a les teves mans…, amb una confiança infinita, perquè Tu ets el meu Pare.» Hi ha una 
continuïtat entre el «com Tu vols» de Jesús a l’hort de Getsemaní i les expressions de 
dos màrtirs tocats per la santedat, deixebles fidels de Jesús: el «perquè Tu ets el meu 
Pare» de Carles de Foucauld i el «Déu és amb mi!» de Joan Roig. Davant la passió, 
l’únic que serveix és posar-se en mans de Déu i constatar que Ell no és lluny sinó a 
prop, dins de cadascú, en el cor i en el pensament del màrtir que pren la decisió de 
posar-se a les seves mans.

Joan Roig va sortir serè de casa seva al Masnou, pres pels qui serien els seus botxins. 
També és així, en pau, com Jesús va deixar l’hort de Getsemaní, detingut pels guardes 
del temple. El jove cristià de Barcelona havia passat per moments d’angoixa, quan, 
abans de detenir-lo, els membres armats de l’escamot havien quasi forçat la porta de la 
casa, havien escorcollat i mig destrossat l’habitatge, i a ell, a punta de pistola l’havien 
obligat a quedar-se a l’habitació amb les mans alçades. La violència envers Joan Roig 
és una agressió externa, però sobretot és una agressió interior que fereix la seva fina 
sensibilitat: les preguntes i els insults se succeeixen davant el resultat nul de l’escorcoll. 
El màrtir és un home de pau, que no practica ni respon la violència amb més violèn-
cia, un anyell portat a matar, que, com Jesús, no té als llavis la perfídia, que no torna 
l’insult, que no respon amb amenaces (cf. 1Pe 2,22-23).

L’escena de violència a casa culmina amb l’exclamació de la mare de Joan, que, des-
esperada davant els deu homes armats de l’escamot de la FAI, exclama: «No se lo lle-
varán. ¿Qué mal ha hecho?» La pregunta és idèntica a la que Pilat, el governador romà 
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de Judea, adreça als qui se li han presentat exigint la condemna a mort de Jesús (Mt 
27,23; Mc 15,14; Lc 23,22). Pilat està convençut de la innocència de Jesús i demana 
explicacions als qui demanen a grans crits que en decreti la crucifixió. La resposta jus-
ta, però, és la del bon lladre: «Aquest no ha fet res de mal» (Lc 23,41). Ben semblant 
és la resposta de Blandina, la joveníssima màrtir de Lió (any 177), al governador romà 
que la interrogava: «Soc cristiana, i nosaltres no hem fet res de mal.»

Quin mal ha pogut cometre Joan durant la seva vida? La seva mare, veient que se 
li emporten el fill, ha provat de desarmar els violents amb la veritat, i gairebé ho ha 
aconseguit: els homes de l’escamot dubten per un moment i es queden immòbils, 
sense saber com reaccionar. Aleshores, el cap de tots ells els escridassa: «Agafeu-lo! 
Anem!» No hi ha cap raó per agafar-lo i ho saben. Joan és innocent, no ha fet ni ha 
dit res de mal, l’escorcoll de casa seva ha estat inútil. El mal, però, té poder, és incisiu 
i insistent, mossega sense raó, vol apagar la llàntia encesa del bé i, aparentment, se’n 
surt. El màrtir és víctima de la tenebra, la qual, momentàniament, pretén ofegar la 
llum, però fracassa (cf. Jn 1,5). El Joan, que surt de casa seva al Masnou detingut dins 
un cotxe, és un jove cristià que entra a la seva passió i que s’atansa al martiri de manera 
conscient i pacífica, sense por ni temença, amb el cor net d’ombres i destorbs. El mal 
es venç amb el bé i l’amor, i el Bé suprem és la presència de Déu i del Crist en el cor 
d’aquell jove atleta que seguirà el camí de la creu de Jesús fins al final, fins al punt de 
donar la vida. «Déu és amb mi!», «God is with me!». Aquest és el seu secret.

En altres paraules, el secret de Joan Roig i Diggle és la seva espiritualitat. Joan és un 
noi espiritual perquè viu una familiaritat constant amb les coses de Déu: està unit a 
Ell, se sent pròxim a Jesús, es comporta amb docilitat a l’Esperit. No hem de pensar 
que Joan sigui un superheroi que hagi tingut experiències extraordinàries, inabasta-
bles a la resta de persones. La seva santedat es manifesta de manera lluminosa en el 
martiri. Aquest martiri és la culminació de tota una vida no menys lluminosa, que és 
un exemple per a tot el poble de Déu, particularment per a vosaltres, joves.

El director espiritual de Joan Roig va ser Mn. Pere Llumà, consiliari de la FJCC al 
Maresme. Aquest prevere de la nostra arxidiòcesi de Barcelona escoltava cada setmana 
en confessió el futur màrtir i l’orientava espiritualment. Joan era obedient i li obria els 
racons més íntims de la seva consciència. És sabut que el qui té fe, passa per moments 
i pensaments de joia i d’amor, però també coneix la dificultat i el dubte. Ens explica 
Mn. Pere que, durant un cert temps, allò que preocupava Joan era si sabria mantenir 
el seu amor a Déu per sempre i per damunt de tot, «encara que deixés d’haver-hi cel 
i infern», insistia el nostre beat. El mateix Joan va respondre’s a si mateix: «Oh, sí! Jo 
estimaria Déu»1.

El centre de la vida espiritual és l’amor incondicional al Pare del cel, el qui ens ha 
creat per amor i ens sosté amb la seva bondat. La persona que creu no es pertany a 
si mateixa ni es posa al centre de les coses i de les situacions. El qui creu decideix de 



BAB 160 (2020) - setembre-octubre [5] 457

posar en Déu tot el cor, tota l’ànima, tot el pensament, totes les forces (cf. Mc 12,30) 
tot l’amor. Llavors, se salva. Joan tenia un dubte que el destorbava, i va saber donar-hi 
una resposta des de la fe. No va buscar cap resposta fora de la confiança en el Senyor. 
Per això, si mantenim la confiança plena en Déu, la fe sempre serà, en nosaltres, més 
poderosa que el dubte. Si ens agafem a la certesa que Déu ens estima i que no ens 
fallarà, els possibles dubtes s’esvairan tot seguit. La fortalesa del cor ve de la força de 
l’amor. Per això, sant Pau ens recorda que «Déu ha vessat en els nostres cors el seu 
amor» (Rm 5,5) i a la pregària de l’últim sopar, Jesús demana que l’amor amb què el 
Pare l’ha estimat a Ell reposi igualment sobre els seus deixebles (cf. Jn 17,26). L’amor 
que Déu ens té fa possible que li puguem donar el nostre amor. Joan exclama que Déu 
sempre tindrà el seu amor. Té raó. La santedat arrenca del diàleg d’amor entre Déu i 
nosaltres. Aquest és el fonament de la vida espiritual cristiana.

Joan es feia apreciar, perquè tenia una paraula per a tothom i s’arremangava quan 
calia: no li queia cap anell a l’hora de fer la feina! A més, posseïa un alt sentit de pa-
ternitat en relació amb el seu grup d’avantguardistes, del qual ell era el responsable. 
Aquests, infants i adolescents, anaven darrere d’ell perquè Joan en tenia cura i s’ocu-
pava de les coses més petites que els afectaven, i els instruïa de manera entenedora i 
directa. Tot això brollava de la seva pregària i del seu desig d’estar prop de Déu. Joan 
era un d’aquells «sants de la porta del costat» dels quals parla el papa Francesc (Gau-
dete et exsultate, 7). Aquelles persones que viuen de manera coherent, joiosa, senzilla, 
honesta i generosa, que no pensen només en ells i que alegren la vida dels qui són al 
seu costat. Joan Roig era un «sant anònim», que, encara en paraules del Papa, «vivia 
amb amor i oferia el propi testimoni en les tasques de cada dia». La seva mort com a 
màrtir ens permet descobrir la seva santedat, arrelada en el seu cor i que es va mani-
festar de manera extraordinària el dia en què va donar la vida com a deixeble de Jesús.

L’alegria és filla de la santedat i el desig de dur una vida santa segons l’Evangeli comen-
ça quan prenem consciència del designi que Déu té per cada un de nosaltres. Llavors 
la pregunta clau que hauria de marcar la nostra pregària és: «Senyor, què vols que 
faci?», «quina voluntat tens sobre mi?», «on em vols portar?», «com vols que orienti 
la meva vida?». Aquesta pregunta, adreçada a Aquell que ens estima, no provoca cap 
turment ni angoixa. Ben al contrari, és una pregunta que es planteja des de la confian-
ça joiosa en Déu, el nostre Pare, sabent que de mica en mica, més tard o més d’hora, 
obtindrem una resposta. Tan sols cal perseverar en la pregària, i entendre que rebrem 
dins nostre una claredat que ens il·luminarà i ens farà ser feliços.

Joan Roig i Diggle volia «assolir la màxima felicitat per sempre», volia que la seva vida 
tingués «un sentit, un ideal, una esperança suprema». I escrivia: «Què en trauré, de 
posseir una sòlida cultura si no m’ha de servir per conèixer Déu?». I reblava el clau 
dient: «Jo sé que des del dia en què vaig obrir els ulls al món, vaig néixer, no a una vida 
de 10, 40 o 90 anys, sinó a una eternitat!». Així s’expressava un parell de mesos abans 
de la seva mort.2 No són paraules toves, condescendents, sinó robustes i autèntiques. 
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Joan, com a vocal de Pietat del seu grup de fejocistes al Masnou, vol animar els seus 
amics a inscriure’s a una tanda d’exercicis espirituals que s’havia de fer l’estiu del 1936 
–i que mai no es durà a terme.

«God is with me!», «Déu és amb mi!», va xiuxiuejar Joan a la seva mare Maud mentre 
li feia l’última abraçada la nit en què el van venir a buscar. Aquesta frase emblemàtica 
no es refereix tan sols al fet que el màrtir acabava de combregar i Jesús era present dins 
d’ell, sinó que explica tota la seva vida. Joan Roig i Diggle era un noi que vivia en 
una presència constant de Déu. El portava dins seu, de manera discreta –la santedat 
sempre és discreta!–, però real i efectiva. Persona arrauxada i nerviosa en les formes i 
humil en el fons, tal com van testimoniar els qui el van conèixer, era «net de cor», un 
jove cristià que vivia l’esperit de les benaurances evangèliques, amic del bé i enemic 
del mal, transparent com la mar blava del seu Masnou, modelat per l’amor a Déu i 
prompte al servei de tots els seus germans més petits.

2. «Me’n vaig a combregar»

Aquella nit de l’11 al 12 de setembre de 1936 els vehicles de l’escamot van trencar el 
silenci. Joan i la seva mare eren a les seves habitacions quan van sentir que s’atansaven 
a casa seva. Ben aviat la casa va quedar envoltada de gent armada i il·luminada pels 
llums dels vehicles. Era inútil la fugida. Mare i fill es trobaven a l’habitació del Joan. 
Allí hi havia dipositada la reserva eucarística, que Mn. Pere Llumà li havia fet a mans. 
De fet, des que a partir del 19 de juliol del 1936 havien començat la crema d’esglésies 
i els assassinats freqüents de persones –moltes d’elles relacionades amb l’Església– i 
havia cessat tota l’activitat sacramental i eclesial, Joan Roig no havia pogut rebre l’Eu-
caristia –ell que combregava cada dia!

Per això, quan Mn. Pere i Joan es van trobar a Barcelona el dia 10 de setembre de 
1936, Joan va insistir de poder endur-se la reserva eucarística, el cos preciós de Je-
sucrist. D’aquesta manera, podria nodrir-se del sagrament eucarístic i distribuir-lo a 
d’altres en una situació en què la seva vida estava realment en perill, com els fets van 
demostrar. En aquella ocasió el màrtir va dir que, fins i tot, aniria a França a peu per 
rebre l’Eucaristia ni que fos «una sola vegada». Finalment, Mn. Llumà va accedir a la 
petició i li va confiar, com ell mateix escriu, «el sublim tresor de l’Eucaristia». Aquest 
gest per part de Mn. Llumà, curosament meditat, va provocar immediatament la 
gratitud de Joan, que va exclamar: «Soc feliç. Seré un altre Tarsici», el noi romà del 
segle III, conegut com a «màrtir de l’Eucaristia» en temps de persecució i patró dels 
escolanets. Faltaven vint-i-quatre hores perquè Joan Roig donés la vida pel Crist. Pro-
videncialment, fou enfortit pel cos de Crist el darrer dia de la seva vida.3

De fet, Joan Roig no va poder ni tan sols iniciar la preparació per esdevenir prevere 
del Crist. Aquest era, però, el seu projecte més amagat. Mn. Llumà, el seu director 
espiritual escriu: «La màxima il·lusió de la seva vida era poder donar compliment a 
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aquella veu divina que el cridava, com una llengua de llum, al sacerdoci». Joan Roig 
hauria seguit les passes del beat Pere Tarrés, dirigent de la FJCC, metge primer i des-
prés sacerdot (1905-1950). La comunió que Joan Roig es va donar a si mateix l’11 de 
setembre a la nit té olor de Dijous Sant, respira un aire sacerdotal. Feia pocs mesos 
que, després de combregar en una missa amb cent infants avantguardistes, Joan s’ha-
via atansat a Mn. Llumà i li havia dit: «Avui crec haver sentit aquell odor Christi (= 
olor de Crist) del qual ens parla l’apòstol»4. Un prevere és un apòstol i viu l’Eucaristia 
apostòlicament, és a dir, com a element central de la seva missió, que és la missió de 
l’Església. Com remarcaven els autors antics, l’Església existeix a partir de l’Eucaristia.

Per això, l’Eucaristia és la força dels màrtirs. L’any 303 un grup nombrós de cristians 
d’Abitínia, ciutat romana a l’actual Tunísia, van ser duts davant el procònsol, acusats 
d’haver-se reunit per celebrar l’Eucaristia en diumenge. Un d’ells, Emèrit, l’amo de la 
casa on estaven reunits, va exclamar: «Sense el diumenge no podem viure», necessitem 
rebre l’Eucaristia cada diumenge i experimentar la presència de Jesús mort i ressuscitat 
dins nostre. La fortalesa dels testimonis de la fe descansa en el sagrament eucarístic, 
en la unió amb Jesucrist, que restaura i enforteix, que transforma i renova. Joan Roig, 
preguntat pel seu director espiritual sobre els motius que el portaven a llevar-se cada 
dia a les cinc del matí per anar a missa i rebre la sagrada comunió abans d’anar a tre-
ballar, va respondre, com els màrtirs d’Abitínia, que «no sabria pas com viure sense 
combregar»5. És cert, els cristians no podem viure sense rebre l’Eucaristia!

Joan va combregar de nit com ho van fer els deixebles el Dijous Sant a l’Últim Sopar. 
Com ells, va menjar el cos de Crist. El màrtir va rebre el pa del cel i va començar la 
seva passió nodrit amb l’aliment de vida eterna. Com el protomàrtir Fructuós de 
Tarragona, que va celebrar l’Eucaristia mentre era a la presó amb els seus dos diaques 
Auguri i Eulogi, la passió del jove Joan Roig i Diggle va quedar segellada per la comu-
nió que la va precedir. Jesús, el Déu amb nosaltres, va ser amb ell acompanyant tot el 
seu camí martirial. L’amistat amb Jesús, viscuda sobretot en l’Eucaristia, traspassa tota 
la vida de Joan, les seves paraules, la seva manera de fer, la seva relació amb els altres, 
els seus projectes vitals, la seva capacitat de donar-se. Mn. Llumà en dona testimoni 
quan escriu que «el seu profund amor a Crist… el feia romandre agenollat tres quarts 
d’hora davant Jesús sagramentat»6.

M’agradaria ara deturar-me en un breu text escrit per Joan, que palesa com el seu cor 
se sentia unit a la persona de Jesús i com comunicava als altres joves la seva relació 
amb Ell. L’escrit porta per títol «Vida…!» i va sortir publicat a la revista local del grup 
159, el «Mar Blava», membre de la Federació de Joves Cristians de Catalunya.7 Joan 
Roig era el delegat de la secció de Pietat d’aquest grup fejocista i en aquest article 
subratlla, amb paraules vibrants, que «la plenitud del nostre ideal és Crist», ja que 
«sols Ell, el Mestre diví, pot omplir la gran fretura d’amor, de vida, de llum, que an-
hela el cor dels joves». Ser delegat de Pietat significava promoure la vivència cristiana 
dels membres del grup de la FJCC i el gruix espiritual del seu compromís. I aquest 
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servei passa pel coneixement i l’amor a Jesús. Joan no era un noi light, superficial, sinó 
que ell anava a l’arrel de les coses i sabia parlar tocant el cor dels joves. Era un jove 
apòstol dels joves, que tot ho treia de la seva amistat amb Jesús.

Aquesta amistat, sòlida i apassionada el portava a un intercanvi de vida amb Jesús, 
segons les paraules de l’apòstol Pau a què ell al·ludeix en el breu article esmentat. Joan 
escriu: «Ens podrem llançar a la conquesta decidida, per Crist,… de tota la joventut de 
casa nostra, perquè fent nostres les paraules de sant Pau podrem dir: “No som nosaltres 
sinó que és Crist que viu en nosaltres”. Tot ho podrem en Crist!». La frase de sant Pau 
és un dels punts culminants de la seva mística. Pau escriu: «Ja no soc jo qui visc; és Crist 
qui viu en mi» (Ga 2,20). Notem que Joan, un autèntic apòstol dels joves, ha canviat 
el singular pel plural, perquè vol impulsar els seus lectors fejocistes a entrar en la relació 
d’amor amb Crist que ell mateix viu de manera personal i abrandada.

Joan somia de portar tot el jovent de Catalunya a l’Evangeli i pensa que aquesta és 
la tasca dels joves cristians de la Federació: «Salvarem la Pàtria… amb el foc sant de 
l’Amor, amb Déu»8. Per a Joan Roig, això vol dir apartar l’odi i l’enveja i arribar a la 
pau veritable, que s’aconsegueix gràcies a l’amor.9 La unió amb Déu i amb Jesús és el 
fonament de la vida interior i, per això, escriu que la persona «vencerà el mal, no amb 
sublimacions, ni amb lluites sinó amb la caritat»10. Aquest últim pensament, escrit 
el març del 1936, corprèn pensant en la força del mal que estava a punt d’abatre la 
vida d’aquell jove cristià de dinou anys i d’impactar sobre el conjunt de la societat. 
Un mal incontenible provocaria un esquinç terrible, una persecució implacable que 
portaria a la mort vora tres-cents joves fejocistes, màrtirs del Crist –entre els quals, el 
nostre Joan–, i a una llarga i cruel guerra entre germans que deixaria desolada l’ànima 
dels pobles d’Espanya. Joan Roig va entendre que el mal només podia ser vençut amb 
l’amor i quan va arribar l’hora decisiva, es va revestir, com diu l’apòstol Pau, «amb la 
cuirassa de la fe i de l’amor i amb el casc de l’esperança de la salvació» (1Te 5,8). És 
així com aquell soldat de Crist va sortir a lliurar el darrer combat.

3. «Que Déu us perdoni, com jo us perdono»

Ja entrada la nit de l’11 de setembre, els cotxes de l’escamot es van endur el presoner 
Joan Roig des del municipi del Masnou a Barcelona. La intenció probable que duien era 
que el jove els portés fins al seu pare, que s’havia amagat a la ciutat quan van començar 
els assassinats a la segona quinzena del mes de juliol, alguns dies després de l’aixecament 
militar del 18 de juliol. Durant tot aquest temps, el mateix Joan s’havia reclòs primer 
en una casa amiga del Masnou entre el 25 de juliol i el 5 d’agost, després que el dia 19 
de juliol cremessin l’església parroquial i els locals de la FJCC. Posteriorment, però, va 
decidir tornar a la feina a Barcelona, d’on anava i venia en tren cada dia, per tal de con-
tribuir a la migrada situació econòmica de la família –els negocis del pare, Ramon Roig i 
Font, havien fet fallida el 1934 i, per això, el matrimoni amb les dues filles i el fill, Joan, 
havia hagut de deixar Barcelona i traslladar-se a viure al Masnou. 



BAB 160 (2020) - setembre-octubre [9] 461

Arribats a Barcelona, els homes de l’escamot no van trobar el pare de Joan en els dos 
domicilis que van escorcollar –el segon dels quals, un estanc del passeig de Gràcia, 
regentat per l’oncle de Joan. Llavors van fer el camí invers en direcció al Maresme, 
fins que van arribar prop del cementiri nou de Santa Coloma de Gramenet. Allí van 
fer baixar el jove del cotxe. Havia arribat el moment del martiri.

Joan Roig s’havia preparat interiorment per a aquell moment. Després que cremessin 
la Federació, el mes de juliol, va quedar-se un parell de dies sense poder articular 
paraula, fins que al final va exclamar: «Ara més que mai hem de lluitar per Crist»11. 
Aquestes paraules constituïen la concreció d’un discurs que mesos enrere havia adre-
çat als avantguardistes, en el qual havia dit: «Potser entre vosaltres hi haurà algun 
màrtir… No hi fa res. Nosaltres volem una Catalunya roja, però roja de la sang de 
màrtirs»12. Aquesta profecia del martiri s’inscriu en una situació extrema, la que es 
vivia en un moment en què semblava inevitable un esclat de violència contra els qui 
no tenien por de reconèixer que eren cristians. El màrtir no busca el martiri però 
l’accepta –i el preveu!– quan la persecució arriba. Llavors no es fa enrere. Acull la 
voluntat de Déu sobre ell i amb tota mansuetud i humilitat es prepara per al moment 
de la prova. Explica la seva mare, Maud, que en aquell període Joan es preocupava 
dels qui eren assassinats i que cada nit, agenollat als peus del seu llit, estrenyia el seu 
santcrist entre les mans i pregava demanant fortalesa per als uns, perdó per als altres, 
misericòrdia per a tots.13 A l’alba del 12 de setembre també aquests van ser els senti-
ments de Joan Roig. 

Com moren els màrtirs? Com Jesucrist, el Mestre, seguint les seves petjades, és a 
dir, perdonant. Conta l’Evangeli de Lluc que «quan arribaren a l’indret anomenat la 
Calavera, hi van crucificar Jesús… aquest deia: “Pare, perdona’ls, que no saben el que 
fan”» (Lc 23,33-34). Joan arriba en un indret prop del cementiri de Santa Coloma, 
que serà, per a ell, el turó del Calvari; és el lloc on el mataran. Els qui l’afusellaran 
han escoltat les seves paraules, dolces i fermes, amables i profundes. No se’n sabien 
avenir de la fortalesa d’aquell noi delicat i escardalenc. Com el beat Francesc Castelló, 
enginyer químic i fejocista de Lleida, que sofrí martiri el 29 de setembre de 1936, 
Joan Roig mostra una serenor i una enteresa fora del comú.14 Abans de disparar, li per-
meten que els parli. Aleshores, el màrtir queda totalment assimilat a Jesús, el Senyor, 
el Rei dels màrtirs, que des de la creu va demanar el perdó per als qui el crucificaven. 
Joan, deixeble del Crist, demana igualment a Déu el perdó per als qui l’han de matar: 
«Que Déu us perdoni.» I tot seguit els ofereix el seu perdó: «com jo us perdono.» La 
pregària pels qui seran els executors de la seva mort i la declaració pública de perdó 
envers ells, segellen el seu camí martirial. Cinc trets traspassen el cos del jove màrtir, 
com les cinc nafres que foraden el cos de Jesús crucificat, com els cinc parenostres 
que cada nit Joan resava15. Després, un de l’escamot li va tirar el tret de gràcia a la 
templa, per certificar la seva mort. Tampoc en això Joan Roig no va ser més que el seu 
Senyor, al qual un soldat, per assegurar-se que ja era mort, «li traspassà el costat amb 
una llança» (Jn 19,34). 
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La mort de Joan Roig i Diggle és la mort d’un innocent que va cercar el bé i la justí-
cia arreu on va passar (cf. Ac 10,38). La seva vida, com ja s’ha pogut intuir en el que 
hem dit fins aquí, va ser una barreja d’acció i contemplació. Joan Roig era un jove de 
profunda espiritualitat i alhora un apòstol del missatge de Jesús. Cal, doncs, cloure 
la presentació del perfil exemplar de la seva persona, subratllant la seva preocupació 
constant per allò que el papa Francesc anomena «la dimensió social de l’evangelitza-
ció» (Evangelii gaudium, 4).

Durant els anys trenta del segle passat, la qüestió social era el centre dels debats públics 
i de les propostes polítiques. D’una banda, hi havia la ideologia nacional-socialista, 
representada sobretot pel nazisme i, d’altra banda, els règims comunistes i el moviment 
anarquista, molt arrelat a Catalunya. Uns i altres pretenien oferir una doctrina que rea-
litzés la tan anhelada justícia social i promogués el benestar de les classes treballadores, 
colpides pels efectes devastadors de la Gran Depressió del 1929. Precisament l’any 1931 
el papa Pius XI publica l’encíclica Quadragesimo anno, just als quaranta anys de la pri-
mera encíclica social, la Rerum novarum del papa Lleó XIII (1891). L’Església responia, 
d’aquesta manera, als reptes del moment i es posava una fita important en la història del 
catolicisme social, iniciat a redós de l’encíclica de Lleó XIII.

Doncs bé, en aquest context neix la Federació de Joves Cristians de Catalunya (1931), 
que proclama de paraula i amb fets que l’única solució als greus problemes del mo-
ment és la fe en Jesucrist i la doctrina de pau, justícia i amor que brolla de les pàgines 
de l’Evangeli. Els fejocistes eren joves militants que volien ser «revolucionaris cristi-
ans»16, és a dir, que maldaven per posar en pràctica «la civilització de l’amor», tal com 
dirà el papa sant Pau VI l’any 1970. Aquesta civilització exclou de soca-rel la violència 
i la lluita de classes, l’instrument que proposava la ideologia marxista, i promou la 
justícia i la solidaritat, tot plegat al servei de la dignitat inalienable de la persona hu-
mana, tal com es concreta en la Doctrina Social de l’Església. 

Poques setmanes després de les eleccions de febrer de 1936, que van donar el triomf a 
l’anomenat «Front Popular», Joan Roig escriu un breu article a la revista Flama, el set-
manari de la Federació de Joves Cristians de Catalunya, que porta per títol «Ara més que 
mai»17. El futur màrtir reflexiona sobre les causes que han donat la victòria als partits 
«revolucionaris» i respon que no és perquè el poble català sigui partidari de la revolució, 
sinó per «l’existència d’un anhel de justícia social»18. La conclusió és diàfana. Si el poble 
manifesta un «desig de renovació i de justícia social», quan trobi «l’única i vertadera justícia 
social», la que surt de l’Evangeli del Crist i es plasma en la Doctrina Social de l’Església, 
la gent s’hi adherirà. Tanmateix, només es coneixerà la doctrina social catòlica si, d’una 
banda, «les normes socials s’infiltren en la mentalitat» de la gent i la purifiquen «de tot odi, 
rancor i egoisme», i si, d’altra banda, es veuen «plasmades en realitat el que fins ara sols 
han estat paraules». El jove fejocista conclou: «Davant el monstre de la revolució… donem 
als homes aquella pau, aquella justícia, aquell amor que cerquen amb tant delit i no saben 
trobar. Cal predicar, propagar i fer conèixer la Doctrina Social de l’Església.»19
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Heus ací com un jove de dinou anys, treballador i estudiant simultàniament, home 
de cultura sòlida i infatigable lector dels documents papals, és capaç d’expressar el 
valor immens que té el pensament social de l’Església. Els ensenyaments de l’Església 
constitueixen un tresor extraordinari en aquest canvi d’època que estem vivint sota els 
efectes de la crisi social i econòmica provocada pel coronavirus. Aquesta situació ha 
provocat moltes desigualtats socials, un creixement exponencial del nombre de perso-
nes vulnerables, sobretot, entre la població anciana i també entre les persones que no 
troben feina, especialment els joves. 

Joan Roig era un jove que tenia un somni sobre la societat de la seva època: volia trans-
formar-la, però no amb la sang ni la violència. Ell, com a màrtir, les va sofrir en les 
seves darreres hores de vida aquella nit i matinada del 12 de setembre de 1936, però ell 
cercava la transformació social mitjançant la pau, la justícia i l’amor, i, per això, en va 
esdevenir màrtir. No es va separar mai de l’Evangeli, en què creia, va confessar sempre 
la seva fe i va morir perdonant, perquè havia viscut compadint-se de les multituds que 
vivien «malmenades i abatudes com ovelles sense pastor» (Mt 9,36) –aquest era un dels 
seus textos evangèlics preferits–. La misericòrdia el va acompanyar mentre vivia i també 
en el moment de la mort. L’amor a Déu i als germans el va portar a visitar els malalts 
als hospitals i a instruir els joves treballadors pobres i necessitats 20. I quan van cremar 
l’església de Sant Pere del Masnou, el juliol del 1936, va escriure: «L’odi d’uns fills, ger-
mans nostres, fou un foc que la destruí.»21 Ni en aquell moment terrible, en què la casa 
de Déu havia quedat profanada i buida, Joan va deixar de mirar la situació amb ulls de 
misericòrdia: els qui havien cremat l’església moguts per l’odi eren, de fet, fills del Pare 
del cel i germans dels qui ara s’havien quedat privats de la casa de Déu a la terra.

4. Cloenda

En l’encíclica Tertio millennio adveniente (1994), el papa sant Joan Pau II dirigia la 
seva mirada a la història cristiana i feia aquesta afirmació: «A les acaballes del segon 
mil·lenni, l’Església ha esdevingut novament Església de màrtirs» (n. 37). En el segle 
XX, el martiri ha tornat a col·locar-se al bell mig de la confessió de fe, de manera 
que en el segle passat uns tres milions de cristians, pertanyents a totes les confessions 
cristianes, han estat testimonis fidels de l’Evangeli de Jesús. És aquella multitud de 
què parla el llibre de l’Apocalipsi (Ap 7,9): «gent de totes les nacions, tribus i llengües» 
que porten «vestits blancs i palmes a les mans». En el martiri brilla amb llum pròpia 
la fe de l’Església, que el màrtir confessa com a membre del cos de Crist sense cap 
arrogància ni menyspreu. El martiri ve a ser una extensió, una conseqüència d’aquesta 
fe «més preciosa que l’or» quan és posada al gresol de la prova (1Pe 1,7). 

El màrtir rep l’ajut diví de la pau interior. Ho hem vist amb el màrtir Joan Roig. Des 
de que el detenen a casa seva al Masnou fins al moment de la mort prop del cementiri 
de Santa Coloma, Joan és ple de l’amor de Déu, d’aquell «God is with me!», «Déu és 
amb mi!», amb què s’havia acomiadat de la seva mare. Hi ha un contrast absolut entre 
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la pau del màrtir i la violència que l’envolta. El mal sotja el màrtir, però ell es fia de les 
paraules de Jesús («no us hi torneu, contra el qui us fa mal», Mt 5,39) i respon amb 
el perdó. Joan Roig i Diggle s’afegeix a aquella munió de màrtirs cristians de tots els 
temps, gent mansueta i humil, que ha apartat la violència del seu cor i hi ha posat 
l’alegria de la fe i de l’amor.

Joan volia salvar la seva ànima i la dels qui l’envoltaven, desitjava viure amb el Senyor, 
tant en aquest món, on ja experimentem la vida que el Pare ens dona, com en el Reg-
ne celestial, on tot arriba a la plenitud de Déu. Cal tenir present, però, la gran para-
doxa cristiana. Diu Jesús: «Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi 
per mi i per l’evangeli, la salvarà» (Mc 8,35). Joan volia salvar l’ànima, és a dir, la vida, 
i ho va aconseguir donant-la, perdent-la i retrobant-la. Quan la va donar morint pel 
Crist, ja l’havia donada moltes vegades per Ell i per l’Evangeli, tot i que sense arribar 
a vessar la sang. Tot el seu cor era de Jesús i dels germans. La seva castedat, posada en 
mans de Maria, la Mare de Déu, era un do que movia el seu cor d’apòstol. No s’havia 
buscat a si mateix, no havia buscat el seu «jo» i, per això era «net de cor» (Mt 5,8). 

Arribat el moment de la prova, Joan Roig va oferir la pròpia vida, no contaminada pel 
pecat, i va demostrar que, amb l’ajuda de Déu, la violència i l’odi poden ser vençuts 
per l’amor i el perdó. El jove màrtir barceloní va seguir les petjades de Jesús i, en pa-
raules del sant bisbe Ignasi d’Antioquia, es va fer «imitador de la passió del meu Déu» 
(Carta als Romans 6,3). Com el seu homònim, el jove apòstol Joan, fill del Zebedeu, 
Joan Roig va proclamar que podia beure la copa que Jesús mateix va beure (cf. Mt 
20,22). Joan Roig i Diggle va beure, certament, la copa del martiri i ara, sant entre els 
sants, intercedeix per tots nosaltres.

Desitjo que els joves de la nostra arxidiòcesi, als qui precisament està sent dedicat el 
Pla Pastoral Diocesà d’aquest curs, aprenguin a seguir les petjades del beat Joan Roig. 
Solament podran ser autèntics apòstols si saben acostar-se a Crist amb la senzillesa i 
la generositat amb la qual ell ho va fer. El beat Joan Roig va poder ser un gran acom-
panyant de nens i adolescents perquè ell va tenir sempre a prop l’orientació i l’escolta 
atenta d’un bon acompanyant espiritual.

Estic convençut que en aquest temps que ens toca viure és més necessari que mai tenir 
persones que dediquen temps de qualitat a escoltar, a animar i a acompanyar els joves 
perquè puguin descobrir la seva veritable vocació de lliurament a Déu i de servei amo-
rós i joiós als germans. Al nostre nou beat Joan Roig i Diggle, li confiem tota l’activitat 
pastoral amb i pels joves. Que ell intercedeixi per nosaltres i ens acompanyi des del cel. 
I no oblidem mai les belles paraules amb què es va acomiadar de la seva mare abans de 
morir: «Déu és amb mi!».

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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1. Episodi recollit en el llibre de Lluís Badia Torras, Joan Roig i Diggle. Una vida jove que parla als 
joves, El Masnou: Associació d’Amics de Joan Roig i Diggle 2001, pp. 117-118. Aquest llibre, citat 
profusament en les pàgines que segueixen, constitueix el testimoni principal de la vida i la mort del 
nostre màrtir.
2. «Cultura, xicota, esport i… altres coses», publicat a Mar Blava. Butlletí d’activitats del grup 159 de 
la FJCC, núm. 4, 25 de juny de 1936. Cf. Una vida jove que parla als joves, 68-71.
3. Els fets són narrats pel mateix Mn. Pere Llumà, autor d’una nota biogràfica sobre Joan Roig, es-
crita l’any 1937, que fou enviada al Cardenal Vidal i Barraquer, exiliat a Itàlia, el qual la va remetre al 
Cardenal Pacelli, secretari d’Estat i futur papa Pius XII. Cf. Una vida jove que parla als joves, 170-172. 
Joan Roig, que havia rebut la reserva eucarística el dia 10 de setembre, va distribuir la comunió a algu-
nes persones amigues en el domicili de la Sra. Maria J. Rosés al Masnou el dia 11 de setembre al matí 
(ibíd., 43).
4. Cf. Ef 5,2. Cf. Una vida jove que parla als joves, 171. La seva mare explica que Joan, quan encara 
era infant, li va comunicar que de gran volia ser missioner perquè tothom conegués i estimés Jesús. Cf. 
ibíd., 112.
5. Cf. Una vida jove que parla als joves, 121.
6. Cf. Una vida jove que parla als joves, 125.
7. Cf. Una vida jove que parla als joves, 66-67.
8. Cf. Una vida jove que parla als joves, 67.
9. Cf. Una vida jove que parla als joves, 74.
10. Cf. Una vida jove que parla als joves, 67.
11. Cf. Una vida jove que parla als joves, 87.
12. Cf. Una vida jove que parla als joves, 120.
13. Cf. Una vida jove que parla als joves, 87.
14. En la carta que Francesc Castelló adreça a la seva promesa Maria Pelegrí, li confessa que, davant la 
imminent execució, sent «una alegria interna, intensa, forta» i que pressent «la glòria». El màrtir tenia 
vint-i-dos anys.
15. Així ho testimonia la seva mare. Cf. Una vida jove que parla als joves, 120.
16. Cf. Una vida jove que parla als joves, 129. Són paraules de Mn. Pere Llumà, el director espiritual 
d’Joan Roig.
17. L’article es va publicar al número 206 de la revista (6 de març de 1936). Cf. Una vida jove que 
parla als joves, 63-65.
18. Cf. Una vida jove que parla als joves, 63.
19. Cf. Una vida jove que parla als joves, 64.
20. Cf. Una vida jove que parla als joves, 118.
21. Joan Roig va redactar unes ratlles inèdites sobre els fets, que porten el títol de «Sols».(Cf. Una vida 
jove que parla als joves, 80). El jove màrtir subratlla la solitud de la vila del Masnou que s’ha quedat 
sense la presència eucarística de Jesús.

Nomenament del sacerdot Javier Vilanova com a 
bisbe auxiliar de la nostra arxidiòcesi

El dimarts 6 d’octubre de 2020, el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Bar-
celona, va reunir al migdia, a la capella del Palau Episcopal, totes les persones que 
treballen a la Cúria Diocesana per comunicar-los una bona notícia per a tota la 
comunitat diocesana.
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El Sr. Arquebisbe, acompanyat dels bisbes auxiliars, Mons. Sergi Gordo i Mons. An-
toni Vadell, i del nou bisbe auxiliar, després de resar amb tots els presents la pregària 
de l’Àngelus, va comunicar que el Sant Pare havia nomenat aquell matí un nou bisbe 
auxiliar per a la nostra arxidiòcesi en la persona del sacerdot Mn. Javier Vilanova Pe-
llisa, prevere al servei de la diòcesi germana de Tortosa i fins ara rector del Seminari 
Interdiocesà de Catalunya, que té la seva seu a la ciutat de Barcelona.

El nostre Cardenal-Arquebisbe va expressar el seu agraïment al Sant Pare per concedir 
a la nostra arxidiòcesi aquest nou bisbe auxiliar com a col·laborador del seu ministeri 
episcopal i al nou bisbe auxiliar per haver acceptat aquesta responsabilitat per al millor 
servei pastoral als fidels de la nostra arxidiòcesi.

Roda de premsa

Després, a la sala de reunions, el Sr. Arquebisbe, amb els dos bisbes auxiliars i el bisbe 
auxiliar nomenat aquell matí, va oferir una roda de premsa en dues sessions, que va obrir 
el delegat de l’Oficina de Comunicació i Relacions Institucionals, Mn. Ramon Ollé.

Per poder complir degudament les normes dictades per les autoritats sanitàries amb 
motiu de la pandèmia de la COVID-19, es varen fer dues sessions seguides de la roda 
de premsa, una en català i l’altra en castellà. 

«Quan em van fer president de la Conferència Episcopal Espanyola ja vaig pensar: “Com 
podré fer-ho tot?”», va explicar el cardenal Joan Josep Omella, que a més de president 
de la CEE també és membre de la Congregació per als Bisbes, motiu pel qual sovint 
ha de viatjar a Roma. Així és que, davant la impossibilitat de fer-se càrrec de tot («no 
soc Superman», va dir), el cardenal va demanar «ajuda» al Sant Pare en una carta que li 
va escriure, demanant un nou bisbe auxiliar, «perquè Barcelona té que anar endavant».

Aprofitant la roda de premsa, el cardenal Omella va reiterar la seva petició, especial-
ment dirigida als polítics, de treballar tots junts per tal de poder superar la pandèmia 
de la COVID-19 i les conseqüències socials de la crisi que comporta. «Tots hem de 
treballar plegats», va repetir el cardenal.

Semblança biogràfica de Mons. Javier Vilanova Pellisa

Mons. Javier Vilanova Pellisa nasqué a la Fatarella, província de Tarragona i diòcesi de 
Tortosa, el 23 de setembre de 1973. Va ser ordenat prevere de la diòcesi de Tortosa el 
22 de novembre de 1998. Rebé l’ordenació de mans de l’aleshores bisbe de Tortosa, el 
cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona. 

La seva trajectòria pastoral fins ara ha estat caracteritzada pel ministeri a les comuni-
tats cristianes parroquials de la seva diòcesi originària. Ha estat vicari de les següents 
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parròquies: Mare de Déu del Roser, de Tortosa (1998-1999); de Sant Miquel Arcàn-
gel, d’Alcanar (1999-2003); després, rector de les parròquies de l’Assumpció de la 
Mare de Déu, del Forcall, Castellfort i Portell; de Sant Pere Apòstol, de Cinctorres; de 
Mare de Déu de les Neus, de la Mata; Sant Bartomeu, de La Todolella, i de la Mare 
de Déu del Pópulo, d’Olocau del Rei (2003-2007). A més, ha estat també rector de 
les parròquies d’Alfara de Carles (2014-2019), del Sagrat Cor de Jesús, del Raval de 
Crist (2016-2019), i de Sant Llorenç, del Pinell de Brai (2019).

A la seva diòcesi de Tortosa ha exercit també altres càrrecs d’àmbit diocesà, com delegat 
per a la Catequesi (2014-2016), delegat per a la Pastoral Vocacional (2003), membre 
del Col·legi de Consultors (2007) i del Consell Presbiteral (2007), rector del Seminari 
de Tortosa (2007) i director espiritual del Seminari Interdiocesà de Catalunya (2016-
2018). Actualment era rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya (2018). En ocasió 
de celebrar-se el Jubileu de la Misericòrdia, fou nomenat pel Sant Pare com a missioner 
de la Misericòrdia per a la seva diòcesi de Tortosa. També era confessor ordinari de la 
Comunitat de Monges Agustines de Sant Mateu i consiliari d’un grup dels Equips de la 
Mare de Déu, i ha treballat en obres al servei del món de la marginació.

En declaracions a Ràdio Estel, Mons. Vilanova va dir que els joves són una preferència 
pastoral: «Déu m’ha fet el do d’apropar-me moltíssim a la joventut i veig que hem 
d’estar amb ells, caminar amb ells, sempre fer un pas endavant per buscar-los. Estic 
convençut que si senten el missatge de l’Església de forma directa, si hi ha veus de 
pastors, de laics, de famílies que els parlen de Déu, el nostre missatge captiva i serà un 
revulsiu per al seu cor. De fet, tinc experiències de joves molt allunyats de Déu que 
han redescobert el sentit de la seva vida trobant-se amb Jesucrist, ja que algú els l’ha 
fet present.»

També va explicar que el seu lema episcopal girarà al voltant de la misericòrdia: «A la 
meva vida sempre m’ha acompanyat molt la Verge de la Misericòrdia, la Misericòrdia 
de Déu. Soc missioner de la Misericòrdia i és un tema que porto molt al cor. El meu 
goig és poder fer arribar a les persones aquesta misericòrdia, aquest amor etern, infi-
nit, que Déu ens té.»

Decrets
DECRET 14/20. Barcelona, 6 d’octubre de 2020.

A fi d’atendre en tot moment la tramitació dels afers administratius i de procurar la 
coordinació de les activitats de la cúria arxidiocesana per al millor servei dels fidels;

PEL PRESENT decret, d’acord amb el que s’estableix en els cànons 473.2, 475.2 
i 477.2, nomenem adjunt al Provicari General de l’Arquebisbat el Rvd. Sr. Emili 
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Gil Batllori, amb totes les facultats que corresponen al Vicari general, i li conce-
dim mandat especial per als actes administratius que ho requereixin segons dret.

Fem constar igualment que aquest nomenament tindrà especial efectivitat en aquelles 
ocasions que, per exigències del ministeri, els bisbes es trobin absents de l’arxidiòcesi.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

DECRET 15/20. Barcelona, 6 d’octubre de 2020.

Havent de procedir a la renovació del Patronat de la Fundació per a les Escoles 
Parroquials d’aquest Arquebisbat;

PEL PRESENT decret, d’acord amb l’article 7 dels estatuts, nomenem membres 
del Patronat de la Fundació per a les Escoles Parroquials, per un termini de 
tres anys, les persones següents:

Sr. Ignasi Garcia i Clavel
Sr. Carles Armengol Siscares
Sr. Víctor Magrans Julià
Sr. Rafael Ruiz de Gauna Torres
Sra. Sara Blasi Gutiérrez
Rvd. Sr. Enric Termes Ferré
Sra. Mercè Caselles Rutllant

Esperant que exerciran aquest càrrec com un eficaç servei a l’Església.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera
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DECRET 16/20. Barcelona, 7 d’octubre de 2020.

Examinada la documentació obrant als arxius d’aquesta cúria diocesana sobre l’entitat Ca-
sal Católico de San Andrés de Palomar, així com les diverses comunicacions existents 
entre el Casal i aquest Arquebisbat; i atesa la informació del Sr. Rector de la parròquia de 
Sant Andreu de Palomar de data 26 de març de 2019, i l’informe emès pel Sr. Promotor 
de Justícia, queda constància que, malgrat els orígens eclesiàstics de l’entitat (any 1919), 
almenys des de l’any 1964 aquesta actua exclusivament com a associació civil, i té domicili 
propi sota títol de domini independent de la mateixa parròquia. Donat el temps transcor-
regut, pot considerar-se extingida la naturalesa juridicocanònica de l’entitat.

En conseqüència, i per tal d’aclarir definitivament la naturalesa jurídica de l’esmentat 
Casal Católico,

PEL PRESENT decret, resolem:

a) Que el Casal Católico de San Andrés de Palomar no té el caràcter d’associació 
pertanyent a l’Església catòlica, ni està subjecte a l’ordenament canònic.
b) Que sigui arxivada tota la documentació existent a la nostra cúria sobre l’esmentada 
entitat a l’Arxiu General.
c) Que la Secretaria General de l’Arquebisbat i l’Oficina de Transparència, Suport Ju-
rídic i Retiment de Comptes sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal donin de 
baixa l’entitat si de qualsevol manera figurava en les seves bases de dades.

Ho decreta i signa 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 17/20. Barcelona, 15 d’octubre de 2020.

Havent estat acceptada la instància presentada per la presidenta de la Fundació Mare 
de Déu de Fàtima, amb la petició d’aprovació de la modificació d’alguns articles dels 
seus estatuts, que fou acordada per unanimitat en la reunió del Patronat celebrada l’1 
d’octubre de 2020;

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

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

PEL PRESENT decret aprovem els nous estatuts de la Fundació Mare de Déu de 
Fàtima. Així mateix, declarem vigents els nous estatuts des del dia d’avui, en substi-
tució dels anteriors.

Ho decreta i signa 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 18/20. Barcelona, 16 d’octubre de 2020.

Atès que el Rvd. Sr. Josep Colomer Busquets s’acull a la jubilació canònica i renuncia 
a les responsabilitats pastorals que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi;

PEL PRESENT document es fa efectiva la jubilació del Rvd. Sr. Josep Colomer Bus-
quets i es decreta el seu pas a la situació de prevere emèrit.

Ho decreta i signa 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 19/20. Barcelona, 16 d’octubre de 2020.

Atès que el Rvd. Sr. Miquel Elhombre Trallero s’acull a la jubilació canònica i renun-
cia a les responsabilitats pastorals que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi;

PEL PRESENT document es fa efectiva la jubilació del Rvd. Sr. Miquel Elhombre 
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Trallero i es decreta el seu pas a la situació de prevere emèrit.

Ho decreta i signa 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 20/20. Barcelona, 16 d’octubre de 2020.

Atès que el Rvd. Sr. Jordi Fontbona Umbert s’acull a la jubilació canònica i renuncia 
a les responsabilitats pastorals que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi;

PEL PRESENT document es fa efectiva la jubilació del Rvd. Sr. Jordi Fontbona Um-
bert i es decreta el seu pas a la situació de prevere emèrit.

Ho decreta i signa 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 21/20. Barcelona, 16 d’octubre de 2020.

Atès que el Rvd. Sr. Joan Galtés Pujol s’acull a la jubilació canònica i renuncia a les 
responsabilitats de rector de la parròquia Sant Gregori Taumaturg, de Barcelona, que 
fins ara tenia a l’Arxidiòcesi;

PEL PRESENT document es fa efectiva la jubilació del Rvd. Sr. Joan Galtés Pujol i 
es decreta el seu pas a la situació de prevere emèrit.

Ho decreta i signa 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 22/20. Barcelona, 16 d’octubre de 2020.

Atès que el Rvd. Sr. Joan Miranda Pérez s’acull a la jubilació canònica i renuncia a les 
responsabilitats pastorals que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi;

PEL PRESENT document es fa efectiva la jubilació del Rvd. Sr. Joan Miranda Pérez 
i es decreta el seu pas a la situació de prevere emèrit.

Ho decreta i signa 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 23/20. Barcelona, 16 d’octubre de 2020.

Atès que el Rvd. Sr. Josep Lluís Socias Bruguera s’acull a la jubilació canònica i renun-
cia a les responsabilitats pastorals que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi;

PEL PRESENT document es fa efectiva la jubilació del Rvd. Sr. Josep Lluís Socias 
Bruguera i es decreta el seu pas a la situació de prevere emèrit.

Ho decreta i signa 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

DECRETO 25/20. Barcelona, 22 de octubre de 2020.

Vistas las letras del Rvdo. D. Ramón Santos Iriarte, Vicepostulador de la Causa del Ve-
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nerable Siervo de Dios Joan Roig Diggle, de fecha 8 de octubre de 2020, por las que 
solicita que se constituya un Tribunal para proceder a la extracción de algunos fragmentos 
de los restos mortales del mencionado Siervo de Dios, depositados en una capilla de la 
parroquia de Sant Pere, de El Masnou, con vistas a disponer de reliquias para su próxima 
beatificación;

Atendidos la Instrucción sobre «Las reliquias en la Iglesia: autenticidad y conservación» 
(art. 8), de 8 de diciembre de 2017, y el Rescripto de la Congregación para las Causas 
de los Santos (Prot. N. 2245-7/05), de 30 de septiembre de 2020;

POR EL PRESENTE decreto nombramos un Tribunal con facultad para proceder 
a la mencionada extracción de las reliquias del Venerable Siervo de Dios Joan Roig 
Diggle, formado por las siguientes personas: Rvdo. D. Josep Colomer Busquets, 
Pbro., Delegado Episcopal; Rvdo. D. Joan Rodríguez Gómez, Pbro., Promotor de 
Justicia; Sr. D. Jordi Mallol Sangrà, Notario Actuario.

Los miembros del Tribunal deberán prestar el juramento de rigor ante S. E. Mons. 
Antoni Vadell Ferrer, Obispo Auxiliar. Notifíquese.

Lo decreta y firma el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona.

† Card. Juan José Omella Omella
Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Cardenal Arzobispo

Màrion Roca Sagués
Secretaria General y Canciller

DECRET 26/20. Barcelona, 23 d’octubre de 2020.

Havent quedat vacant el càrrec d’arxiprest de l’arxiprestat de Sagrada Família, cal pro-
cedir a la consulta prèvia al nomenament del nou arxiprest, d’acord amb les normes 
diocesanes.

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprest en l’arxiprestat de 
Sagrada Família dins un termini que finirà el 10 de novembre de 2020.
2. La consulta es farà d’acord amb les normes aprovades el 10 de setembre de 2009.
3. Encarreguem a la Secretaria General de l’Arquebisbat que, en connexió amb el 
senyor Vicari episcopal de la Zona pastoral primera, organitzi el desenvolupament de 
la consulta.
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4. El termini per enviar les actes amb el resultat de la consulta s’acabarà el 10 de no-
vembre de 2020. El nou arxiprest serà nomenat per un període que finirà el novembre 
de 2022.

Ho decreta i signa 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 27/20. Barcelona, 23 d’octubre de 2020.

Havent quedat vacant el càrrec d’arxiprest de l’arxiprestat de Sant Andreu, cal procedir a 
la consulta prèvia al nomenament del nou arxiprest, d’acord amb les normes diocesanes.

PEL PRESENT decret disposem el següent:

5. Es procedirà a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprest en l’arxiprestat de Sant 
Andreu dins un termini que finirà el 10 de novembre de 2020.
6. La consulta es farà d’acord amb les normes aprovades el 10 de setembre de 2009.
7. Encarreguem a la Secretaria General de l’Arquebisbat que, en connexió amb el 
senyor Vicari episcopal de la Zona pastoral tercera, organitzi el desenvolupament de 
la consulta.
8. El termini per enviar les actes amb el resultat de la consulta s’acabarà el 10 de no-
vembre de 2020. El nou arxiprest serà nomenat per un període que finirà el novembre 
de 2022.

Ho decreta i signa 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 28/20. Barcelona, 27 d’octubre de 2020.

Per tal de formar part de la Comissió d’Atenció a les Víctimes d’Abusos Sexuals per a 
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l’Arxidiòcesi de Barcelona, designem, per un període de TRES ANYS renovables, les 
persones següents:

- Dr. Josep Tomàs Vilaltella;
- Sra. Maria Eugènia Gay Rosell;
- Sr. Josep Caminal Badia;

i com a personal de suport amb caràcter de secretària:

- Dra. Araceli Martínez González.

Esperem que duguin a terme la important missió que l’Església els confia, amb exi-
gència evangèlica, rectitud moral i espiritual, observança de les lleis canòniques i ci-
vils, fidelitat a l’Església i respecte als seus pastors, en benefici del bé comú i, especi-
alment, del poble fidel.

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

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

Cartes
Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe als preveres i diaques de l’Arxidiòcesi amb 
motiu de la beatificació de Joan Roig i Diggle a la Basílica de la Sagrada Família

Barcelona, 13 d’octubre de 2020

Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Benvolguts diocesans,

Com be ja sabeu, el 7 de novembre d’enguany celebrarem l’eucaristia de beatificació 
del jove màrtir Joan Roig i Diggle, acte que tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona, a les 11 del matí.

«L’alegria de la nostra arxidiòcesi», com expresso a la carta pastoral Déu és amb mi!, «és 
gran perquè la vida del nou beat pot ser proposada a tot el poble cristià, sobretot als 
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joves, com un tresor de bé i de santedat. Joan Roig no és una figura d’un temps llunyà. 
La seva manera de ser i de fer parla al nostre temps, complex i difícil, que ha conegut 
el flagell de la pandèmia del coronavirus, que ha estès el sofriment i la solitud, i ha 
provocat la mort de milers de persones, la majoria gent gran. També la vida i la mort 
de Joan van produir-se en un temps convuls i incert.»

El futur nou beat esdevé, doncs, un testimoni que brilla com un màrtir de Crist i que 
ens convida a anar a les coses essencials. Un jove admirable, senzill i valent, amb una 
fe autèntica i un compromís sense fissures.

Amb goig us convido a fer-vos presents el proper dia 7 de novembre i poder comptar 
així amb la vostra assistència. 

Us saludo i us beneeixo amb tot l’afecte en Crist.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

NOTA: En el cas que confirmeu la vostra assistència (inscripcions@arqbcn.cat), re-
breu més informació amb els detalls organitzatius i les mesures de seguretat que caldrà 
tenir en compte.

Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe amb motiu de la tanda d’exercicis espirituals 
per als preveres de l’Arxidiòcesi de Barcelona

Barcelona, 13 d’octubre de 2020

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: Exercicis Espirituals, gener 2021.

Benvolguts preveres,

Em plau convocar-vos a tots els preveres a una tanda d’Exercicis que tindran lloc a la 
Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada de Tiana, del vespre del diumenge 10 de gener 
al divendres 15 de gener de 2021. Enguany el Pare predicador serà el P. Jordi Latorre, 
salesià i biblista.

Per tal de viure en fraterna comunió sacerdotal, és bo que dediquem uns dies a la pre-
gària i a endinsar-nos en la Paraula de Déu per poder predicar-la amb un amor ben 
viu i ple d’alegria al Senyor.

El Rvd. P. Jordi Latorre, SDB, de ben segur que ens oferirà reflexions per aprofundir 
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en el nostre ministeri i viure amb un sentiment eclesial renovat i profund per a un 
millor servei pastoral.

És per aquest motiu, doncs, que us demano que feu tot el possible per compaginar 
les vostres respectives ocupacions pastorals i participeu en aquests exercicis que ens 
han d’ajudar a endinsar-nos en aquesta adhesió a Jesucrist, a través de la pregària, del 
recolliment i del silenci.

Amb el desig que hi pugueu participar, rebeu una salutació i benedicció molt cordials.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions
Homilia en la Solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè

Barcelona, 24 de setembre de 2020

En aquest preciós dia de festa, els cristians d’aquesta Església que pelegrina a Barcelo-
na, a Terrassa i a Sant Feliu de Llobregat, venim a saludar Maria, Mare de Déu i mare 
nostra, per felicitar-la, per donar-li les gràcies pel seu incansable amor de mare i per 
agrair-li també totes les gràcies que hem rebut de les seves bondadoses mans de mare 
al llarg de la nostra vida.

Aquesta homilia és una invitació a la pregària que brolla del cor, en diàleg amorós 
amb Santa Maria, la nostra mare, que brilla com a protectora nostra, protectora de la 
nostra ciutat i protectora de la nostra província eclesiàstica.

I: Sereu els meus testimonis

Mare de Déu de la Mercè, encara que vivim temps complexos i complicats des del 
punt de vista social, polític, familiar, laboral... Tot sembla esquerdat, tot es mou. I la 
pandèmia no ens deixa gran espai per respirar. Però, en aquesta situació, no volem 
que desapareguin dels nostres cors les paraules de Jesús, el teu Fill i el nostre Germà, 
que han quedat recollides en els Fets dels Apòstols: «Rebreu una força que us farà tes-
timonis meus a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra» (Ac 1,8).

Volem avivar en nosaltres i en tots els batejats el desig de ser testimonis coherents i 
joiosos de la presència de Déu entre nosaltres. Mai ha estat fàcil. Tampoc ho és avui 
en aquesta bella ciutat i el en seu entorn que, a vegades, viu allunyada del bell missatge 
de pau, amor, fraternitat, salvació i vida eterna que ens ofereix Jesucrist, el teu Fill.



[26] setembre-octubre - BAB 160 (2020)478

Vivim en una societat que «ha perdut el dolç record de Déu», en paraules de sant Ba-
sili. Ens entristeix el desinterès que molts mostren cap a tot allò relacionat amb Déu, 
Pare de la misericòrdia, i amb Jesucrist el seu Fill i el nostre germà. Demanem perdó 
si, a vegades, aquest desinterès ha pogut venir causat pel fet de no ser bons testimonis 
de Jesucrist o per la nostra manca de coherència. Mare, ens dol pensar que hem pogut 
allunyar els nostres germans de la trobada amb el teu Fill i amb Déu, el nostre Pare.

Ens entristeix també veure patir molts homes i dones que viuen desorientats, mig 
perduts, que no saben cap a on tirar, quin camí agafar per trobar un sentit a la vida, a 
la seva vida. De vegades, alguns els trobem pel carrer, caminen sols, no tenen res a fer. 
Uns altres van d’un lloc a l’altre accelerats i no tenen temps per a res. Necessiten un 
ritme frenètic per estar ocupats. Els aterra la calma, el temut silenci i la contemplació 
que qüestionaria les seves vides.

Molts germans i germanes nostres tenen fam de la Paraula de Vida, però al mateix 
temps, estan inapetents. Hi ha una set profunda del do de Déu, però es busquen fonts 
contaminades que calmen la set amb un plaer momentani, efímer, després del qual 
retorna l’angoixa i un buit encara més profund.

Mare, ens crides a sortir al rescat dels nostres germans i germanes esclavitzats per una 
vida que no satisfà els anhels més profunds de la persona humana. Ara bé, si tu, Verge 
i Mare, i si el teu Fill Jesús, no obriu el cor de les persones i les portes de la societat, ens 
sentim radicalment incapaços de transmetre eficaçment l’Evangeli de la vida eterna. No 
volem que aquesta constatació de la nostra feblesa ens condueixi a la por, a la paràlisi o 
al descoratjament; sinó que volem que ens porti a redescobrir la primacia de la gràcia 
de Déu. L’escassetat de fruits no pot portar-nos a oblidar la grandesa dels dons de Déu.

Santa Maria, Mare de Déu, fes que no s’esvaeixi en nosaltres la veu del teu Fill que ens 
diu: «Rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem [...] i fins a l’extrem 
de la terra.» Sí, ens sentim cridats a proclamar les meravelles de Déu sense complexos, 
perquè ens encoratja l’Esperit del Senyor, i ens sentim cridats a fer-ho sense un to 
desafiador, perquè som deixebles d’un Mestre que ens renta els peus.

Entenem que el nostre testimoniatge ha d’estar amarat de la humilitat de Jesús i de la 
«parresia», valentia, dels qui són testimonis de l’esperança de l’Evangeli. Una presència 
plena de valentia, tal com ens indica el llibre dels Fets dels Apòstols: «Ara, Senyor, [...] 
concedeix als teus servents la valentia d’anunciar la teva Paraula; [...] tots foren omplerts 
de l’Esperit Sant i comunicaven amb valentia la Paraula de Déu» (Ac 4, 29.31).

És preciós recordar com els primers cristians no demanaven al Senyor que els deslliu-
rés de les dificultats, sinó que els concedís valentia per anunciar la seva Paraula, per 
ser testimonis coherents i joiosos de l’amor immens de Déu per tots i cadascun de 
nosaltres, els seus fills.
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Mare de Déu de la Mercè, ajuda’ns a rebre del Senyor el coratge necessari per confes-
sar la nostra fe a tot arreu i en qualsevol circumstància, i per treballar per la concòrdia 
i la pau, pel bé de tots i no només d’uns pocs.

II: Unidos a ti, Virgen María

Virgen María, sabemos, que el éxito de la misión está en no descuidar la oración y en vivir 
la verdadera común-unión entre nosotros y contigo, madre de los apóstoles. La comunión 
es fuente de paz y de fraternidad, pero sabemos que su consecución es exigente y muchas 
veces dolorosa. Solos no podemos, la comunión no es solo fruto de nuestro esfuerzo, sino 
que es necesaria la intervención de Dios para que complemente nuestra voluntad. 

Madre, intercede por nosotros ante tu Hijo para que nos conceda la fuerza necesaria 
para crecer en comunión. Que el demonio de la división y de la crítica, del recelo y de 
la sospecha, no haga mella en nosotros. En Caná de Galilea pediste a Jesús, tu Hijo, que 
interviniese a favor de los novios que se quedaron sin vino. Que nuestra oración perseve-
rante, unida a la tuya, consiga del Señor la valentía en nuestro apostolado, el milagro de 
no desesperar ni perder la alegría en esa hermosa tarea de ser testigos del amor de Dios 
en medio del mundo y que nos haga fermentos de comunión y de nueva humanidad.

III: Miradnos con tierna predilección

Hoy, en este recién comenzado curso pastoral, te pedimos, Virgen de la Mercè, Princesa 
de Barcelona y madre de los apóstoles: protege a todos los sacerdotes que dedican sus 
vidas a servir generosamente a las comunidades cristianas. Protege a los religiosos y demás 
miembros de la Vida Consagrada, que entregan sus vidas como testigos de los valores y es-
peranzas del Reino. Fortalece a todos los bautizados y haz que con sus vidas enraizadas en 
el Evangelio puedan ser sal de la tierra y luz del mundo, fermentos de nueva humanidad.

Protege también a nuestros gobernantes. Muchos de ellos también te llevan en su 
corazón. Dales acierto en sus decisiones, para que promuevan la justicia, la paz y la 
libertad, la convivencia pacífica y fraterna. Que en sus actuaciones tengan en cuenta, 
de manera especial, a los más pobres y necesitados. Que trabajen por el bien de todos 
y no de unos pocos. Que desechen toda ideología excluyente. Que sientan siempre tu 
protección y tu consuelo maternal.

Ponemos en tus manos la pandemia que nos angustia y sus efectos dolorosos. Así lo 
hicieron nuestros antepasados en el año 1821 ante la pandemia de la fiebre amarilla 
(«febre groga») y experimentaron tu protección. 

Ponemos en tus manos a todos los que sufren por haber perdido la libertad y que 
están en las cárceles o atados por las cadenas de la droga, las adicciones, las mafias, la 
trata de personas, el odio, la venganza. 
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Madre, líbranos de todas las cadenas que nos impiden vivir en una sociedad libre, 
fraterna y en paz. 

Mare de Déu de la Mercè, Princesa de Barcelona i mare dels apòstols, sigues la nostra 
estrella, llum en les nits fosques; fes-nos missatgers de l’amor de Crist als més pobres 
i deslliura’ns de totes les adversitats, fins i tot, de la mort eterna. Santa Maria de la 
Mercè, Princesa de Barcelona, prega per nosaltres i no permetis que mai ens separem 
de tu, la nostra bona mare.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilia en la inauguració de curs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

Barcelona, 9 d’octubre de 2020

Benvolguts germans i germanes: 

- Permeteu-me que inverteixi l’ordre habitual i que dirigeixi la meva primera salutació 
a tota aquesta assemblea santa, a tots els que pel baptisme tenim la major dignitat que 
pot tenir l’ésser humà: ser fills i filles de Déu.

- Saludo amb afecte fratern i cordial aquells que exercim el sagrat ministeri de l’epis-
copat, del presbiterat i del diaconat.

- Saludo, ple d’il·lusió i d’esperança, els cridats per Déu a la vida consagrada.

- Saludo, amb admiració i respecte, els professors que heu estat dotats per Déu amb 
una intel·ligència al servei de la comunitat eclesial.

- Saludo tots els alumnes i els que presteu el vostre servei en l’administració de totes 
les institucions que conformen l’Ateneu Universitari Sant Pacià.

- A tots us saludo amb la salutació del Senyor: Pau a vosaltres.

Amb aquesta celebració de l’Eucaristia, iniciem oficialment un nou curs acadèmic, 
marcat enguany per dos esdeveniments molt presents: la pandèmia que ens impedeix 
participar en aquesta celebració amb la normalitat amb la qual ho fèiem els anys 
anteriors i el recent nomenament del rector del Seminari Interdiocesà, Mn. Javier 
Vilanova, com a bisbe auxiliar de Barcelona.

En l’inici del nou curs, i dins de la programació que tots anem fent, cal recordar 
la missió principal de l’Ateneu Sant Pacià: la nostra primera tasca és la cerca de la 
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veritat. Com a centre teològic, sabem que la Veritat amb majúscules la trobem en la 
Revelació de Déu mateix, en la qual se’ns manifesta el sentit de la creació i del rol que 
l’ésser humà ocupa en tota aquesta misteriosa obra d’amor. La Revelació de Déu a la 
humanitat al llarg de la història ha assolit el seu punt culminant en l’Encarnació del 
Fill. Sabem, per això, que la Veritat ha estat revelada en tota la seva radicalitat en la 
persona de Nostre Senyor Jesucrist.

Coneixem la meta, encara que no sempre és fàcil trobar els camins que ens hi condueixen. 
La via del coneixement i de la raó és un dels camins que ens poden apropar més a aquesta 
Veritat, fonament i essència de tot. L’Ateneu és precisament un dels instruments amb els 
quals volem ajudar les persones a acostar-se al misteri de Déu i a la seva Revelació per la 
via del coneixement gràcies a les diferents facultats i institucions que el conformen. 

Però sempre ens queda una pregunta en el més profund del cor, pregunta que els 
éssers humans ens hem formulat des de sempre: ¿podem de veritat acostar-nos a Déu 
i trobar-lo? I una resposta a aquesta pregunta la trobem en un gran savi i sant: l’abat 
Columbà. No és, evidentment, l’únic que té una resposta a aquesta pregunta, però és 
una resposta molt bella. Podeu trobar el text en la Litúrgia de les Hores, concretament 
en la segona lectura de l’ofici de lectures del dijous de la setmana VII del temps ordi-
nari. Diu així:

Déu és omnipresent, és immens i és pròxim a tota cosa[...]. El Déu que cerquem 
no és lluny de nosaltres: si ens ho mereixem, el tenim dins nostre. Perquè habita en 
nosaltres com l’ànima en el cos [...]. Si som dignes que ell estigui en nosaltres, ell ens 
vivifica de debò i som membres vius d’ell, tal com diu l’Apòstol: Perquè en ell vivim, 
ens movem i som.

¿I qui investigarà l’Altíssim segons la seva essència inefable i incomprensible? [...] 
¿Qui es gloriarà de conèixer-lo, si Déu ho emplena tot, ho rodeja tot, ho penetra tot, 
ho supera tot, ho comprèn tot i res no el pot abastar? Déu és aquell que ningú no ha 
vist mai tal com és. Que ningú no presumeixi, doncs, de cercar en Déu, com si fossin 
coses investigables: què fou, com fou, qui fou. Això és inefable, inescrutable, ininves-
tigable. Creu, sí, amb simplicitat, però creu fermament que Déu és, i serà, com fou. 
Déu és immutable.

Aleshores, ¿qui és Déu? Pare, Fill i Esperit Sant: un sol Déu. De Déu no investiguis res 
més, perquè els qui desitgen conèixer el fons d’una profunditat, primer han de conèi-
xer la naturalesa de les coses. I conèixer la Trinitat ha estat comparat, i no sense raó, a 
la profunditat del mar [...]. Així com el fons del mar és invisible per als ulls humans, 
no altrament la divinitat de la Trinitat és incomprensible per als sentits humans. I, 
en conseqüència, si algú volgués entendre perfectament allò que ha de creure, que no 
s’imagini que ho entendrà més bé raonant que no creient [...].
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Cerca, doncs, el coneixement màxim no per discussions de paraula, sinó per la 
perfecció dels bons costums; no amb la llengua, sinó amb la fe que procedeix del 
cor senzill i no de les conjectures d’una impietat sàvia. Si cerques amb tractats el 
que és inefable, s’allunyarà progresivament de tu; si ho cerques per la fe, tindràs 
la saviesa a les portes, i hi romandrà. I on romangui, serà vista, almenys parcial-
ment. [...]. Hem de creure en Déu invisible, tal com ho és, però l’home net de cor 
aconsegueix veure’l parcialment. (De les Instruccions de Sant Columbà abat. Ofici 
de Lectura. Dijous VII TO).

En aquest text trobem una preciosa invitació a estudiar i reflexionar sobre Déu. Sí, 
ens sentim cridats a estudiar filosofia, teologia, a escrutar les Escriptures i a conèixer el 
Magisteri de l’Església. Aquest és el vostre treball com a alumnes de l’Ateneu. 

Com que això és molt important, hem d’estar atents perquè aquestes belles i profun-
des reflexions no es quedin en pura reflexió intel·lectual, han de poder arribar a les 
nostres vides i trasnformar-les. La fe professada (lex credendi) ha de quedar recollida 
en la fe celebrada (lex orandi) i manifestar-se en la fe viscuda (lex vivendi).

¡Què important és que la nostra manera de viure i la nostra conducta siguin coherents 
amb la veritat que estudiem, que professem, que ensenyem! I això val per a vosaltres, 
seminaristes i estudiants de les nostres facultats. Però val també per a nosaltres, bisbes, 
preveres, diaques, professors de l›Ateneu, catequistes, agents de pastoral…

Necessitem demanar al Senyor que ens doni un cor net, transparent per poder veu-
re’l, encara que només sigui la resplendor de la seva glòria. Que bé ho expressa sant 
Columbà: «Hem de creure en Déu invisible, tal com ho és, però l’home net de cor 
aconsegueix veure’l parcialment».

Som cridats a ser transparències de Déu, a mostrar amb la nostra vida la bondat i la 
grandesa de Déu. Fem nostra aquesta súplica del Salm 26: El teu rostre buscaré, Senyor, 
no m’amaguis el teu rostre. Que puguem dir com deia el llibre de Job en la primera lec-
tura d’avui: «Però jo sé que el meu defensor viu i que a la fi s’alçarà de la pols. I, després 
que m’arrenquin la pell i em quedi sense carn, jo contemplaré Déu» (Jb 19, 25-26).

No oblidem, però, que el rostre de Déu el trobem moltes vegades trencat, destrossat, 
malferit, desfigurat, en els germans que trobem en el camí. A ells som enviats, com 
deia l’Evangeli que ha estat proclamat, per anunciar-los des de la nostra senzillesa i po-
bresa, que el Regne de Déu és a prop, que ha arribat també per a ells. I això ho farem 
si som portadors de pau, d’aquesta pau que només pot donar el Senyor.

Tots els bisbes que conformem la Tarraconense us desitgem a tots i a totes, un feliç 
i fructífer curs. Que sigui un temps de gràcia per a tots, de manera que continuem 
creixent en edat, gràcia i saviesa davant de Déu i dels homes.
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Que Santa Maria, seu de la Saviesa, us protegeixi avui i sempre.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals
«La casa comuna» (6 de setembre de 2020)

Iniciem el mes de setembre amb una jornada per reflexionar sobre el medi ambient, la 
Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, que enguany té com a tema: 
«Jubileu per la Terra». Iniciem el Temps de la Creació, una iniciativa que se celebra 
cada any des de l’u de setembre fins al quatre d’octubre, festa de sant Francesc d’Assís. 
Aquesta proposta organitzada pel Dicasteri per al Servei del desenvolupament humà 
integral del Vaticà ens convida a unir-nos a la família de tots els cristians per pregar i 
actuar en benefici de la casa comuna.

Enguany, a més a més, la iniciativa té lloc durant la celebració del cinquè aniversari 
de la carta encíclica Laudato si’. En aquest document, el papa Francesc ens convida 
a tots a comprometre’ns a estimar i a protegir el nostre planeta i tota la vida que s’hi 
alberga. Hem de tenir especialment cura de les persones que hi habiten i vetllar per la 
seva dignitat; elles són les criatures principals de la creació.

Vivim un temps de pandèmia en què hem après fins a quin punt depenem els uns dels 
altres, ja que cada cop som més conscients de les interaccions entre tots els éssers vius 
de la creació. Si som solidaris, podem ajudar a salvar vides. Per exemple, si complim 
les mesures de seguretat i higiene frenem el contagi del coronavirus. Si nosaltres ens 
protegim, protegim els altres. Aquest sentit cooperatiu també és necessari en la nostra 
relació amb el medi ambient: si cuidem el planeta, ens cuidem a nosaltres mateixos. 
Els éssers humans som éssers socials, relacionals i, per tant, necessitem la comunitat 
per assolir la nostra plenitud. Es pot dir que tots estem connectats, perquè tots som 
fills d’un mateix Pare creador.

Si cuidem la Terra, estem fent possible la vida. La recent exhortació apostòlica del 
papa Francesc amb el títol Estimada Amazònia, ens anima a accelerar els passos cap a 
nous camins per a l’Església i per a una ecologia integral. El papa ens adverteix: «No 
hi haurà una ecologia sana i sostenible, capaç de transformar quelcom, si no canvien 
les persones, si hom no les estimula a optar per un altre estil de vida, menys voraç, més 
serè, més respectuós, menys ansiós, més fratern» (Estimada Amazònia, 58).

Confio que aquest Temps de la Creació ens ajudi a adonar-nos que «viure la vocació 
de ser protectors de l’obra de Déu és part essencial d’una existència virtuosa, no con-
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sisteix en quelcom opcional ni en un aspecte secundari de l’experiència cristiana» 
(Laudato si’, 217).

Benvolguts germans i germanes, tinguem cura de la nostra germana terra. I demanem 
al Senyor que ens hi ajudi: Pare del cel i de la terra, que el teu Esperit faci renéixer la 
creació (cf. Salm 104,30), i que la força del teu amor ens animi a cuidar la vida i la 
bellesa de la casa de tots. T’ho demanem en nom d’Aquell que va proclamar la Bona 
Nova de l’Evangeli a tot el món.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«El Pla Pastoral d’una normalitat renovada» (13 de setembre de 2020)

Quan parlem de l’espiritualitat d’una Església en sortida pensem normalment en una 
espiritualitat de sortir, és a dir, de l’acció, de la missió… Però, potser, aquest temps 
de la COVID-19, que ens ha limitat poder sortir, ha estat la gran oportunitat per re-
descobrir l’espiritualitat d’entrar, és a dir, de rebre, d’escoltar, d’acollir, d’estar atents, 
de contemplar…

En el progressiu retorn a la normalitat, ¿a quines coses ens convé estar amatents des de 
les nostres parròquies, comunitats, associacions, moviments, fundacions diocesanes, 
escoles cristianes, centres culturals catòlics i entitats de la nostra arxidiòcesi? Què vol 
dir sortir en el context actual? Quina crida rebem del Senyor en aquesta nova situació, 
totalment excepcional i que ningú no preveia fa uns mesos?

Hem fet experiència de la fragilitat. Pensàvem que teníem respostes a totes les pre-
guntes, però ens hem adonat que no en tenim. També hem pogut fer experiència que 
Jesucrist Ressuscitat ens surt al pas i no respon a les preguntes que emergeixen de la 
realitat que estem vivint amb explicacions teòriques, sinó amb la seva presència: «Jo 
soc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt 28,20). Ell és sempre amb no-
saltres, ens ajuda en la nostra fragilitat, i ens infon la seva pau i serenor; ens fa sortir 
sense por a difondre l’alegria de l’Evangeli.

Des de la senzillesa de sentir-nos fràgils i necessitats, estem cridats a sortir a l’encontre 
de les persones, de la societat, de la humanitat sencera, per viure la fraternitat. Estem 
cridats a donar testimoni explicitant públicament el que ens convida a viure el papa 
Francesc a l’exhortació apostòlica Christus vivit: «Déu ens estima, Crist ens salva, Ell 
viu!» (n. 130).

Estem cridats a un seriós discerniment sobre el futur; a pregar cada dia i a demanar 
al Senyor: quina és la teva voluntat? Caldrà donar resposta als joves i amb els joves, 
i vetllar per aquest nou present i futur. La nostra vocació és servir els més pobres i 
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vulnerables. En aquest sentit, ara haurem de continuar aplicant més que mai el Pla 
Pastoral Diocesà, seguint l’eix dels joves, cercant els irrenunciables per a una pastoral 
juvenil i, alhora, la mateixa realitat de la crisi econòmica i social provocada pels efec-
tes de la pandèmia del coronavirus ens exigeix que unim esforços per acollir i viure 
l’Evangeli amb els més pobres i vulnerables de la nostra societat. Durant el proper curs 
pastoral, haurem de treballar conjuntament aquests dos eixos.

Com veieu, el nostre Pla Pastoral Sortim! és més vigent que mai. Com a Església en 
sortida, doncs, sortim a l’encontre dels germans i de la comunitat a través de la fra-
ternitat; sortim a l’encontre dels joves; sortim a l’encontre dels pobres, i fem-ho des 
de l’escolta de l’Esperit en el discerniment i, sobretot, des de l’encontre personal i 
comunitari amb Jesucrist.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Visquem l’esperit mercedari» (20 de setembre de 2020)

«Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat», amb aquest prec el poeta mossèn 
Cinto Verdaguer interpel·lava la Mare de Déu de la Mercè. Estic segur que el proper 
dia 24 de setembre molts barcelonins i barcelonines, i també moltes persones d’altres 
contrades, demanaran protecció i salut a la nostra patrona.

A l’arxidiòcesi de Barcelona hi ha una gran devoció a la Mare de Déu en santuaris i er-
mites. La resta de Catalunya també és terra mariana, en què les diferents advocacions 
manifesten la veritat profètica de les paraules d’Elisabet a Maria: «Ets beneïda entre 
totes les dones!» (Lc 1, 42b). Seguint el fil d’aquestes paraules d’Elisabet ens podem 
preguntar: Per què és beneïda Maria, la mare de Jesús? I podem respondre: santa Ma-
ria és beneïda perquè ha tingut fe.

El Concili Vaticà II ensenya que Ella, la Mare de Déu, va engendrar el Fill de Déu 
«creient i obeint» i que «va prestar la seva fe, exempta de tot dubte, al missatger de 
Déu» (cf. Lumen Gentium, 63). Sant Joan Pau II ho recorda novament en l’encíclica 
La mare del redemptor, en què va escriure: «Maria ha estat la primera a creure» (n. 26).

Ara bé, la vida de Maria va transcórrer amb dubtes i incomprensions. Ni ella ni Josep 
van entendre, per exemple, aquelles paraules de Jesús adolescent quan el van trobar al 
temple de Jerusalem: «¿No sabíeu que jo m’haig d’ocupar de les coses del meu Pare?» 
(Lc 2, 49). Però Maria i Josep van acceptar el misteri de la missió de Jesús i van confiar 
en els designis de Déu.

Maria, sempre ben unida al seu Fill, des del bressol de Betlem fins a la creu del calvari, va 
avançar en el camí de la fe meditant en el seu cor el que veia i oïa. També nosaltres estem 



[34] setembre-octubre - BAB 160 (2020)486

cridats a avançar i a viure la fe ara i aquí, en les actuals circumstàncies de feblesa, d’inse-
guretat i de crisi social i econòmica causades per la persistent pandèmia de la COVID-19.

Permeteu-me que, en aquesta festa de la Mare de Déu de la Mercè, em demani a mi ma-
teix i us demani a vosaltres que estiguem disposats a viure l’esperit mercedari, a donar la 
vida pels altres oferint-nos als més vulnerables davant les conseqüències de la crisi actual.

El títol de la Mercè al·ludeix a allò que és do, esforç generós i desinteressat. L’Orde de 
la Mercè, fundat l’any 1218, va donar resposta a una necessitat urgent de la societat 
d’aquell temps, l’alliberament dels captius perquè poguessin tornar a la seva terra amb 
les seves famílies. Des de l’inici, l’acció redemptora dels mercedaris va anar unida a la 
dimensió caritativa i d’hospitalitat. Sant Pere Nolasc, un laic, de professió comerciant, 
gran devot de Santa Maria, des de l’Hospital de Santa Eulàlia, acollia els desvalguts 
de la ciutat i ajudava els captius redimits a refer-se. Els mercedaris han anat aplicant 
aquest carisma fundacional a les diverses realitats del món, sobretot amb les seves 
obres al servei dels presos i dels marginats.

Per això, amb motiu de la festa de la nostra patrona, demano que, en esperit i amb 
obres de bé, ens fem tots mercedaris. Així farem el pelegrinatge de la fe, imitant santa 
Maria, i farem realitat el que desitja el poeta en els Goigs de Nostra Senyora de la Mercè: 
que Maria sigui la nostra estrella, llum en les nits fosques, que ens faci missatgers de 
l’amor de Crist entre els més pobres i ens alliberi de totes les adversitats, fins i tot, de 
la mort eterna. Mare de Déu de la Mercè, princesa de Barcelona, prega per nosaltres.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«La paciència de Déu» (27 de setembre de 2020)

Deixem enrere l’estiu i els dies segueixen transcorrent a un ritme inusual, diferent, 
que ens exigeix a tots una mica de paciència. I, així, amb paciència, ens enfrontem 
a la incertesa i als disgustos que ens deixa la COVID-19. A hores d’ara, la paciència 
és una de les virtuts més valuoses; una actitud que ens ha ajudat a molts a tolerar, a 
comprendre i, fins i tot, a suportar els contratemps amb fortalesa.

La paciència atenua la desesperació, ens duu cap a la tranquil·litat i cap a la pau; 
ens proporciona la serenitat necessària per veure les coses amb equilibri i seny; i ens 
ajuda a adaptar-nos a les circumstàncies, fent que qualsevol problema sigui més fàcil 
d’afrontar. Però no només ens ensenya a saber esperar, sinó a fer-ho amb una actitud 
positiva. No es tracta de quedar-se quiet i aguantar. Tot el contrari. La paciència és 
activa. És una resposta basada en la saviesa que exigeix posar en acció molts dels nos-
tres recursos emocionals. De vegades, uns quants segons són suficients. Es tracta d’un 
entrenament. Com més la practiquem, més pacients serem.
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El papa Francesc diu al respecte: «Si no cultivem la paciència, sempre tindrem excuses 
per respondre amb ira i, finalment, ens convertirem en persones que no saben con-
viure» (Amoris laetitia, 92). Cultivar la paciència és l’art de saber esperar. Així ens ho 
ensenya la natura. Per recollir els fruits en òptimes condicions, cal esperar el temps 
propici. I el seu secret és, precisament, l’eterna paciència.

Les llavors demanen temps, esforç i paciència. El mateix passa en la nostra relació amb 
Déu. Si vivim units a Ell, i segons la seva voluntat, obtindrem fruit espiritual. Però no 
pretenguem recollir fruits el mateix dia que sembrem. No demanem a Déu que corri. 
Les seves respostes no són immediates, però sempre arriben. Confiar en Ell és posar la 
nostra vida a les seves mans. És mirar endavant amb esperança. És mantenir-se ferm 
en les contrarietats. És ser conscients de la nostra fragilitat i de les nostres limitacions. 
És deixar-se portar.

La vida mateixa és sembrar i recollir. En moments difícils, si cultivem la paciència 
també podem ser sembradors de pau. Déu ens ajudarà a ser més forts i pacients i a 
viure amb més serenitat. Cal que deixem que Déu ens ajudi. Ell té paciència amb no-
saltres. Mai es cansarà d’estar al nostre costat. És la infinita paciència de Déu davant 
la impaciència de l’home.

Benvolguts germans i germanes, quan tinguem la temptació de perdre la paciència 
amb algú, pensem com Déu n’és, de pacient, amb nosaltres. Santa Teresa de Jesús es 
va adonar de la importància d’aquesta virtut quan afirmava: «Que res et torbi, que res 
t’espanti. Qui a Déu té, res li fa falta. Que res et torbi, que res t’espanti, només amb 
Déu ja n’hi ha prou. La paciència ho aconsegueix tot». Amb amor i paciència gairebé 
res és impossible.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Maria, prega per nosaltres» (4 d’octubre de 2020)

El proper dimecres, 7 d’octubre, celebrem la festa de la Mare de Déu del Roser. 
Aquesta celebració mariana sempre em transporta a la meva infantesa. Recordo els 
capvespres en què resàvem el rosari en família. Una pregària familiar que acabava amb 
les lletanies a la Mare de Déu.

Si ens fixem en les lletanies, en descobrirem el veritable sentit i bellesa, però per 
aconseguir-ho hem d’abandonar els prejudicis i endinsar-nos-hi. Des de fora poden 
semblar pregàries monòtones, avorrides i arcaiques que no tenen cabuda en el segle 
XXI, però us convido a descobrir que no és així. Estan escrites amb gran passió i 
reflecteixen el profund amor a Déu i a Maria, un amor etern. Les lletanies són, sens 
dubte, un bonic exemple de l’expressió d’aquest amor.
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Al llarg de la història, poetes, escriptors i creadors de diferents disciplines han inten-
tat expressar l’amor a través del seu art. Així, l’arquitecte Antoni Gaudí va idear i va 
iniciar el temple de la Sagrada Família a Barcelona, una obra monumental inspirada 
pel seu profund amor a Crist i a la Mare de Déu. És per això que se’l coneix com a 
«l’arquitecte de Déu».

L’amor que sentim cap als altres és difícil de descriure i de mesurar. L’amor que sentim 
cap a Déu o cap a la Mare de Déu escapa encara més a la nostra comprensió i és molt 
difícil d’expressar amb paraules. Però tenim exemples excelsos d’aquesta expressió en els 
textos de santa Teresa de Jesús o de sant Joan de la Creu, que recullen la seva experiència 
de profunda comunió amb Déu; així tots dos arriben a afirmar: «Visc sense viure en mi».

La magnitud de l’amor que molts sentim cap a la Mare de Déu és tan gran que no 
n’hi ha prou amb una sola frase per poder descriure aquest amor. Per això, de vegades 
s’expressa amb un reguitzell de lloances. Així, de fet, les lletanies van néixer en els pri-
mers segles del cristianisme. Eren súpliques dialogades entre els preveres i els fidels, i 
es resaven, sobretot, en les processons. Encara que en un principi eren dirigides només 
a Déu, es van afegir amb el temps invocacions als sants i, especialment, a la Mare de 
Déu. Les lletanies marianes van començar a multiplicar-se en els segles XV i XVI.

Des de llavors, ha plogut molt i la societat ha canviat, però les lletanies segueixen aquí, 
segueixen tenint una força immensa i una gran profunditat. Si les llegim no de forma 
mecànica, sinó amb el cor i tenint en compte que qui les ha escrit és una persona 
enamorada de Déu i de la Mare de Déu, les gaudirem. Aturem-nos en cada paraula, 
en cada frase, sense presses. Amb amor. Amb passió. Tancant els ulls i obrint l’ànima, 
contemplarem la Mare de Déu que ens està observant i escoltant.

Benvolguts germans i germanes, us animo a resar el rosari, a oferir «roses» a Maria, 
especialment en aquests dies; ens ajudarà a veure la realitat amb la seva mirada i ens 
portarà cap al seu Fill. Demanem a Maria que ens acosti a la vida i a les paraules de 
Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, prega per nosaltres.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«L’aventura de viure» (11 d’octubre de 2020)

Vivim en un món d’extrems; en alguns temes ens entestem a buscar una explicació 
racional a tot, mentre que en altres aspectes de la vida ens deixem portar i dominar 
pels sentiments, emocions i afectes. Hi ha qui dona molta importància a la ment, però 
també hi ha qui se centra només en els sentiments. ¿Tenim en aquests extrems algun 
centre d’equilibri, de gravetat, de solidesa? Sí, el cor.
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El cor és, en la Bíblia, la font dels nostres pensaments, paraules i accions. És allò més 
profund de nosaltres mateixos. És per això que la Sagrada Escriptura ens diu que 
l’home mira les aparences, però Déu mira el cor (cf. 1Sa 16,7).

Vivim en una societat en la qual preval invertir el temps en coses aparentment útils i 
en plaers efímers. Se sobreestima actuar i fer moltes coses alhora. Està mal vist perdre 
el temps, contemplar les coses. No obstant això, cal aturar-se i mirar al voltant per ser 
capaç d’apreciar la bellesa de tot el que ens envolta. És important també saber perdre 
el temps i compartir-lo amb els altres.

Contemplar Jesús en els Evangelis ens descobreix una nova manera de viure la vida. 
El nostre diàleg diari amb Déu a partir de la vida i del testimoni de Jesucrist ens va 
transformant a poc a poc. És un canvi interior lent i progressiu que aflora sense que 
nosaltres ens n’adonem. Contemplar i acollir la vida i les paraules de Jesús renova la 
nostra manera de mirar la vida i d’actuar. Tinguem els mateixos sentiments que Crist 
(cf. Fl 2,5).

Des d’aquesta actitud davant la vida, podem descobrir i contemplar la bellesa que 
atresora la creació; reconèixer Crist en els pobres i necessitats; meravellar-nos davant 
la mirada innocent d’un nen. Aprendrem a gaudir d’allò més senzill i habitual. Des-
cobrirem que hi ha una altra manera d’estar viu.

Els cristians, sabent que tot -absolutament tot- és un regal que hem rebut, haurí-
em de fascinar-nos davant la vida. No és qüestió d’esforç ni de mentalització, sinó 
que es tracta simplement de descobrir la vida que Jesús ens ofereix, demanar-la 
amb intensitat i disposar-nos a acollir-la. És impressionant saber que som fills de 
Déu i saber que camina al nostre costat perquè puguem gaudir d’una vida eterna 
amb Ell.

Atrevir-se a viure una vida cristiana és el pas necessari per poder acollir l’amor i la vida 
que venen de Déu i que rebem per Jesucrist. És Déu mateix que vol entrar en nosal-
tres per transformar-nos l’existència i descobrir una nova manera de viure que ompli 
els nostres anhels i desitjos més profunds, aquells que emergeixen del cor. ¡Com ens 
canvia l’existència quan deixem que Déu ocupi el centre!

Benvolguts germans i germanes, ser cristià és el repte més gran i apassionant que po-
dem arribar a viure. Atrevim-nos a viure aquesta aventura i no perdem l’oportunitat 
de compartir-la amb els que ens envolten. Que Déu us beneeixi i us acompanyi en 
aquesta noble missió.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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«Aquí em tens. Envia-m’hi» (18 d’octubre de 2020)

Aquest diumenge celebrem el Diumenge Mundial de les Missions, conegut popu-
larment com el Domund. En el marc d’un mes d’octubre que és per als catòlics un 
mes missioner, l’Església celebra aquesta jornada en què el papa Francesc ens anima a 
donar suport als milers de persones que anuncien la Bona Notícia arreu del món i que 
són prop dels que més pateixen, especialment en aquest temps de pandèmia.

«L’Església […] continua la missió de Jesús a la història i ens envia per tot arreu 
perquè, a través del nostre testimoni de fe i de l’anunci de l’Evangeli, Déu segueixi 
manifestant el seu amor i pugui tocar i transformar cors, ments, societats i cultures, 
a qualsevol lloc i en qualsevol moment», ens diu el Sant Pare en el missatge que ha 
preparat per a aquesta edició del Domund i que va fer públic en la solemnitat de Pen-
tecosta (Roma, Sant Joan del Laterà, 31 de maig de 2020).

Els missioners i les missioneres han tingut sempre molt clar que l’evangelització 
implicava tant l’anunci de Jesucrist com també la promoció social i la defensa de 
la dignitat de les persones. Els missioners són els primers testimonis de l’amor 
de Crist per a tots els qui no el coneixen. Els missioners són també agents de 
comunió i de promoció de la justícia i fraternitat entre les persones i entre els 
pobles. Els missioners no abandonen mai els seus germans quan arriba la guerra 
o l’epidèmia. Ells són el veritable testimoni de l’amor de Déu i de l’Església per 
a tota la humanitat.

Aquest any, el lema de la Jornada Mundial de les Missions «Aquí em tens. En-
via-m’hi» (Is 6,8), ens recorda les paraules del profeta Isaïes en resposta a la cri-
da que va rebre de Déu. La primera part del lema, «Aquí em tens», mostra la 
disponibilitat del missioner a complir amb la missió a la qual Déu el convida a 
col·laborar. La segona part, «Envia-m’hi», fa referència a l’origen de la missió. És 
Déu qui ens envia.

Des que Jesús va enviar els seus deixebles per anunciar l’Evangeli als confins de la 
terra, la història de l’Església s’ha anat teixint amb milers de missions en tot el món. 
Per tal d’arribar als llocs més llunyans del món on encara no coneixen Jesucrist ni 
el seu missatge d’amor i esperança, el Papa compta amb les Obres Missionals Pon-
tifícies, la xarxa mundial que sosté la missió i les esglésies joves arreu del món amb 
la pregària i caritat.

Una vegada a l’any, amb motiu de la jornada del Domund, convoquem una col·lecta 
extraordinària per sostenir aquesta presència i labor de l’Església. Com ens recorda 
el papa Francesc en aquest missatge, aquesta col·lecta té com a objectiu «afrontar les 
necessitats espirituals i materials dels pobles i de les esglésies del món sencer i per a la 
salvació de tots».
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Benvolguts germans i germanes, moltes gràcies per la vostra contribució econòmi-
ca, especialment aquest any en què les famílies pateixen els embats d’una crisi social 
i econòmica molt severa. Déu agraeix i beneeix la vostra pregària i el vostre esforç 
econòmic.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Com Jesucrist, obligats a fugir» (25 d’octubre de 2020)

Avui inicio aquesta carta amb un títol que també és el lema escollit enguany per a 
la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, i amb el qual el papa Francesc ens 
fa obrir els ulls davant d’un dels drames actuals més punyents: la situació dels des-
plaçats interns, és a dir, de les persones que han d’abandonar les seves llars, forçades 
per un entorn hostil, i que han de migrar cap a altres regions del país per sobreviure.

Moltes persones es mouen per necessitat, per trobar una oportunitat per seguir enda-
vant en un altre indret del país. Altres creuen fronteres, fugen de la fam, de la guerra, 
dels desastres naturals…, tots busquen desesperats seguretat i una vida digna. Estan 
desconsolats, però Jesús camina al seu costat, no els abandona. Un Jesús que ja de ben 
petit va patir l’experiència de veure’s obligat a fugir a Egipte, per salvar la vida davant 
la persecució d’Herodes.

L’Església de Barcelona és sensible a aquesta realitat present a les comunitats, barris, 
pobles. Des de l’Església, no volem quedar-nos només amb els números i les xifres 
que reflecteixen una realitat que ens esborrona, sinó que volem veure els rostres de les 
persones. Unes persones que formen part del nostre entorn. Si arribem a conèixer les 
seves històries aconseguirem comprendre-les, com bé diu el papa Francesc. Però això 
sovint ens costa.

El confinament que hem patit i les greus conseqüències econòmiques que està pro-
vocant han fet que moltes persones, que ja vivien en situacions legals i laborals 
molt precàries, no tinguin els recursos bàsics per viure amb dignitat. Molts germans 
nostres, la majoria procedents d’altres països, ara són més vulnerables. És cert que 
hem vist molta solidaritat amb diferents iniciatives socials des de moltes entitats i 
també de persones a títol individual, però creiem que la situació s’agreujarà en els 
propers mesos.

Pot ser un bon moment per intensificar la pregària, la creativitat i el servei als més 
pobres. Aquesta és precisament una de les orientacions del Pla Pastoral Diocesà «Sor-
tim!», que volem viure durant aquest curs. Avui, més que mai, ens cal posar en pràc-
tica els quatre verbs amb què ens interpel·la el papa Francesc: «acollir, protegir, pro-
moure i integrar».
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Aquest diumenge, a les sis de la tarda, celebrarem una Eucaristia a la Catedral 
amb la presència de diverses comunitats agrupades a «Caminem junts en la diver-
sitat», un col·lectiu vinculat a la Pastoral Social i Caritativa de l’arxidiòcesi que 
ens vol ajudar a reconèixer i a estimar la diversitat existent al si de l’Església i a 
treballar en l’acolliment i integració de migrants i refugiats a les nostres comuni-
tats parroquials.

Benvolguts germans i germanes, en el tracte que donem als germans migrants i re-
fugiats ens hi juguem no només la nostra salvació, sinó també la nostra credibilitat 
com a seguidors de Jesucrist. Que Santa Maria, que va patir el sofriment de qui ha 
de fugir de la seva terra, ens hi ajudi i ens hi impulsi.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa
L’Arxiu Diocesà treu a la llum com Barcelona va pregar a la Mercè per salvar la 
ciutat de l’epidèmia de febre «groga» 

Barcelona, 16 de setembre de 2020

Els barcelonins no només van demanar la intercessió de la Mare de Déu de la Mercè 
per salvar-los de la plaga de llagostes de 1687. També ho van fer dos segles després, el 
1821, quan una epidèmia de febre «groga» va afectar la ciutat, causant la mort de més 
de vuit mil persones. Així ho mostren els documents de l’època de l’Arxiu Diocesà de 
Barcelona, que detallen com des de l’Ajuntament de la ciutat es va demanar, el mes de 
setembre de 1821, la intercessió de l’Església davant l’emergència sanitària que vivia 
la ciutat. Des del Bisbat, es va atendre aquesta petició amb l’organització de diferents 
actes religiosos, els dies 18, 20 i 22 de setembre. 

Els documents detallen com es van tirar endavant les «Rogatives pro vitanda morta-
litate»: «Al mismo tiempo que esta Junta Municipal de Sanidad no perdona medio 
ni fatiga para cortar las enfermedades que se han descubierto y proporciona todo el 
alivio posible a los enfermos, tanto en lo espiritual como en lo temporal, y penetrada 
de los mayores sentimientos religiosos, está bien que estos principales remedios que 
las actuales circunstancias exigen es el de implorar la misericordia del todopoderoso 
por medio de sus ministros, como se practica en estos casos.»

No obstant això, la crisi sanitària no va remetre i, tal com també recull el Diari de 
Barcelona, aquell mes d’octubre la feligresia va sol·licitar fer una processó per demanar 
la intercessió directa de la Mercè.
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Finalment, l’Ajuntament, i amb bona part de la població fora de la ciutat instal·lats 
en campaments provisionals a la muntanya de Montjuïc, la va autoritzar per al dia 8 
d’octubre. 

El mes de novembre, l’epidèmia va començar a remetre i el 25 d’aquell mes es va 
celebrar un solemne Te Deum a la Catedral en acció de gràcies per l’afebliment de la 
seva virulència. El 30 de desembre, cinc dies després de donar-se per extingida, totes 
les autoritats civils i eclesiàstiques, amb una afluència massiva de barcelonins, van fer 
una processó final d’agraïment directe a la Mare de Déu de la Mercè.

L’Arquebisbat «despertarà» part del seu patrimoni amb tecnologia 3D

Barcelona, 5 d’octubre de 2020

L’Arquebisbat de Barcelona «despertarà» part del seu patrimoni gràcies a aplicacions 
3D que els seus visitants podran fer servir amb els seus propis dispositius mòbils. Ho 
farà en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2020 que es celebren del 9 a 
l’11 d’octubre, que ofereix visites similars amb un format anomenat «Desperta». 

El Museu Diocesà i el monestir de Sant Pau del Camp organitzaran unes visites-ta-
ller de l’anomenada fotogrametria; una tècnica de captació d’imatge consistent en 
l’elaboració de models 3D mitjançant l’ús d’un telèfon intel·ligent. Els participants 
podran descobrir, digitalitzar i difondre el patrimoni gràcies a la combinació de les 
aplicacions Trnio (iOS) o Scann3D (Android) amb Sketchfab.

L’ús del mòbil és també l’eix dels tallers de fotografia que la Catedral de Barcelona realit-
zarà també amb motiu d’aquests jornades. Amb el títol «Fotografiar i fotografiar-se en el 
patrimoni», el dia 10 d’octubre s’organitza un taller fotogràfic per a nois i noies de 12 a 
16 anys que farà un recorregut pels punts patrimonials més importants d’aquest temple. 
El taller, impartit pel fotògraf de la Catedral Guillem F. Gel, es farà amb el telèfon mòbil 
de cada participant, que podrà pujar les imatges a les xarxes socials. 

El temple també realitza el dia 9 d’octubre un taller de fotografia per analitzar les 
mirades possibles des de dins mateix del patrimoni, on es podrà fer servir el mòbil o 
una càmera fotogràfica.

Finalment, el dia 9 d’octubre s’organitza una visita guiada al santuari de la Mare 
de Déu de la Cisa, un temple plenament barroc on s’hi venera una interesant 
imatge gòtica de la Mare de Déu. Des de la creació del santuari, la Mare de Déu 
de la Cisa va ser venerada pels pobles de la costa de Llevant, els quals demanaven 
la seva protecció per fer front a qualsevol dificultat, especialment en les expedici-
ons marítimes, i en aquest sentit ha esdevingut una «Mare de Déu marinera» per 
excel·lència.
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Totes les activitats es fan amb inscripció prèvia i complint totes les mesures de segu-
retat sanitària vigents.

El papa Francesc nomena Mn. Javier Vilanova Pellisa bisbe auxiliar de Barcelona

Barcelona, 6 d’octubre de 2020

El papa Francesc ha nomenat aquest dimarts Mn. Javier Vilanova Pellisa bisbe auxiliar 
de Barcelona.

El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, ha comparegut aquest 
migdia davant dels mitjans de comunicació acompanyat del nou bisbe auxiliar. El 
prevere tarragoní és l’actual rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya. Com a 
bisbe auxiliar de l’arxidiòcesi de Barcelona, s’afegeix a Mons. Sergi Gordo i Mons. 
Antoni Vadell.

En les properes setmanes s’informarà oportunament de la data de celebració de la 
cerimònia en què serà ordenat bisbe. 

Apunt biogràfic del nou bisbe

Nascut a la Fatarella (Tarragona), el 23 de setembre de 1973. Va ser ordenat prevere 
per a la diòcesi de Tortosa el 22 de novembre de 1998. 

Ha sigut vicari parroquial de les parròquies de la Mare de Déu del Roser, de 
Tortosa (1998-1999) i de Sant Miquel Arcàngel, d’Alcanar (1999-2003). Rector 
de les parròquies de l’Assumpció, del Forcall, Castellfort i Portell; de Sant Pere 
Apòstol, de Cinctorres; Mare de Déu de les Neus, de la Mata; Sant Bartomeu, de 
la Todolella, i de la Mare de Déu del Pópulo, d’Olocau del Rei (2003-2007). A 
més, ha sigut també rector de les parròquies d’Alfara de Carles (2014-2019), del 
Sagrat Cor de Jesús, del Raval de Crist (2016-2019), i de Sant Llorenç, del Pinell 
de Brai (2019).

Delegat per a la Catequesi (2014-2016) i per a la Pastoral Vocacional (2003); mem-
bre del Col·legi de Consultors (2007) i del Consell Presbiteral (2007); rector del 
Seminari de Tortosa (2007) i director espiritual del Seminari Interdiocesà de Cata-
lunya (2016-2018).

Actualment exerceix l’ofici canònic de rector del Seminari Interdiocesà de Catalunya 
(2018).

És missioner de la Misericòrdia i confessor ordinari de la Comunitat d’Agustines de 
Sant Mateu.
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L’arxidiòcesi de Barcelona es bolca al Domund 2020, que enguany té com a eix 
principal la crisi de la COVID-19 

Barcelona, 15 d’octubre de 2020

Les 210 parròquies de l’arxidiòcesi de Barcelona i tota la seva estructura es bolquen 
aquest diumenge 18 d’octubre a la gran col·lecta del Domund 2020. Enguany, l’eix 
principal és atendre l’emergència sanitària mundial als països amb més necessitat. Al 
darrer any s’ha posat de manifest que el paper de l’Església és crucial per als més ne-
cessitats, especialment a l’Àfrica, Àsia i Amèrica. 

El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, fa una crida als fidels a 
participar-hi, com fa «el papa Francesc, que ens anima a donar suport als milers de 
persones que anuncien la Bona Notícia arreu del món i que són prop dels que més 
pateixen, especialment en aquest temps de pandèmia».

L’Església està a primera línia en la lluita contra el virus, la pobresa i la fam a 1.115 
territoris de 135 països. L’arxidiòcesi de Barcelona coordina prop de 200 missi-
oners (entre ells unes 50 dones) que actuen sobre el terreny en diferents projectes. 
El Domund és una oportunitat per donar suport al seu treball, i aconseguir que les 
diòcesis que reben les ajudes puguin seguir obertes en aquesta crisi. 

Precisament l’emergència sanitària ha provocat que no es puguin fer les col·lectes amb 
normalitat en les misses i els col·legis. Per això s’han habilitat, a més dels donatius que 
es podran lliurar als temples aquest diumenge, noves vies d’ajuda.

– Per la web: Targetes de crèdit i Paypal www.domund.es
– Per Bizum: 00500 
– Per transferència: Destinatari. Obras Misionales Pontificias 
ES32 0049 5117 2821 1009 4950 
– Per telèfon: 91 590 00 41 (9.00-14.00 h)

L’ajuda del Domund va a parar a territoris que representen un terç de les diòcesis del 
món, gairebé la meitat de la població mundial (45%) i, també, la meitat de les escoles 
de l’Església catòlica. A més, el 26% del treball social de l’Església universal es desen-
volupa en els Territoris de Missió.

L’Arquebisbat impulsa un nou servei d’atenció al dol i la malaltia

Barcelona, 28 d’octubre de 2020

L’Arquebisbat de Barcelona impulsa, amb la col·laboració de la Fundació Acompa-
nya-Ca n’Eva, el nou Servei Integral d’Acompanyament al Dol i la Malaltia (SADiM). 
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L’evolució de la pandèmia de la COVID-19 ha fet que, des del Secretariat Diocesà de 
Pastoral de la Salut, s’hagi decidit augmentar els serveis d’atenció directa que s’estaven 
oferint. I és que, malauradament, han crescut tant les necessitats d’atenció per la pèr-
dua de persones estimades com d’acompanyament de malalts.

El SADiM, integrat per un equip d’especialistes i voluntaris, vol acompanyar el dolor 
de les persones en els seus processos de dol, per la pèrdua de persones estimades o pèr-
dues significatives de diferents moments vitals, i de sentit de la vida. La iniciativa vol 
oferir acompanyament integral en qualsevol d’aquests processos, vetllant per totes les 
dimensions de la persona i posant un accent molt especial en la dimensió espiritual. 

I és que, com apunta Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, s’ha buscat 
donar resposta a situacions com ara la «de molts malalts que han mort sols a l’hospital, 
sense la companyia dels seus essers més estimats. Per a molts familiars això ha suposat 
una gran ferida: no s’han pogut acomiadar.»

Vadell ha detallat com «les nostres parròquies, que són autèntiques llars capaces d’aco-
llir», comptaran també amb aquest «acompanyament més intens i professional», que 
serà gratuït i accessible per a tots els fidels. 

Destinataris

El nou servei pot atendre persones que han viscut el comiat d’una persona propera, 
amb qui hi havia un vincle significatiu; també cuidadors no professionals, que cada 
dia estan, o han estat, cuidant un malalt de llarga o mitjana durada, amb el desgast 
que això comporta. Finalment, i com ja es feia fins ara, es vol ajudar professionals de 
la salut, la cura, l’educació i l’acompanyament, en general.

El SADiM ofereix programes d’acompanyament individual, grupal (atenció en grups 
de màxim deu persones, quan les condicions ho permetin) i de parella i família. Tam-
bé es preveu un programa d’assessorament i suport pel seguiment de casos i, final-
ment, tallers formatius per dotar de recursos per acompanyar en l’elaboració del dol. 
Aquests darrers estan adreçats, especialment, a professionals de l’atenció sanitària i 
de les cures en general, així com també del món educatiu (CAP, centres residencials, 
menors, tutelats, escoles, IES…).

S’han habilitat dos telèfons mòbils de contacte, el 669 523 599 i el 619 827 098, 
així com un correu electrònic: info@sadim.org. També disposa d’un lloc web: www.
sadim.org. A més a més, ofereix un espai d’atenció presencial, a la plaça d’Urquinao-
na, 11, àtic, 08010 Barcelona.
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Vicariat General
Homilia de Mons. Sergi Gordo en la festa de Sant 
Pere Claver, amb motiu de l’inici del curs pastoral 

de l’agrupació de les parròquies del Poble-sec
Parròquia de Sant Pere Claver, Barcelona, dimecres 9 de setembre de 2020, a les 20 hores
Textos bíblics proclamats: Isaïes 58, 6-11; Salm 22; Lluc 4,14-22a.

1. Salutació

Benvolguts mossens concelebrants; benvolguts membres de les comunitats parro-
quials del Poble-sec que avui celebreu l’eucaristia d’inici del curs pastoral: Sant Pere 
Claver, Sant Salvador d’Horta, Santa Madrona i Mare de Déu de Lourdes –«quatre 
esglésies, una comunitat»–; amics i amigues, germanes i germans tots en Crist.

En primer lloc, us porto amb goig la salutació del cardenal arquebisbe, Joan Josep, i 
del meu germà en l’episcopat, el bisbe auxiliar Antoni, que s’uneixen espiritualment 
a aquesta celebració amb la seva pregària per als fruits del curs pastoral que estem 
iniciant.

2. Record de sant Pere Claver

Ens apleguem a l’entorn de l’altar de Jesucrist en la festa de Sant Pere Claver, al que 
està dedicada aquesta parròquia. Però és tan gran i tan nostra la figura d’aquest sant 
que tots el podem fer cordialment ben nostre.

Va néixer, com sabeu, a Verdú (Urgell) l’any 1580. A partir del 1596 va fer els estudis 
de lletres i arts –humanitats, filosofia i teologia– a Barcelona, a la casa que els jesuïtes 
tenien a la nostra Rambla –la que avui és l’església de Betlem i que pertany a aquest 
arxiprestat Rambles - Poble-sec. 

El 1602 ingressà a la Companyia de Jesús i, especialment influenciat per l’Esperit Sant 
i per sant Alfons Rodríguez, porter del col·legi jesuïta de Mallorca (conegut amb el 
nom de Montsió, em sembla recordar) es va despertar en ell la vocació d’evangelitza-
dor i missioner en el Nou Món.

I de quina manera ho va ser! Com a bon samarità dels esclaus negres que arribaven en 
els vaixells dels esclavistes. Aquests vaixells portaven el seu trist carregament d’esclaus, 
els quals, segrestats a terres d’Àfrica, arribaven al port de Cartagena d’Índies.
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No pretenc pas fer un panegíric d’aquesta gran figura de l’Església i més concre-
tament de la Companyia de Jesús. Només vull recordar el seu lema: Etioporum 
semper servus, és a dir, «Dels etíops –és a dir, els originaris del continent africà– 
servidor per sempre». Ell en fou infermer, defensor, catequista, germà, fins a tenir 
amagats a la seva cel·la de la residència dels jesuïtes uns barrils de vi, amb els 
que ajudava a refer-se els que arribaven més desfets al port de Cartagena... I dic 
«amagats», perquè no tots els seus germans jesuïtes compartien la seva generosa 
entrega als esclaus.

El sant fill de Verdú va entendre molt bé el que després en diríem «una sana teologia 
de l’alliberament». Ell no la va teoritzar ni la va escriure en llibres, sinó que la va 
practicar en la seva vida, la va viure místicament, tocant de peus a terra, no pas a 
l’estratosfera ni als núvols. Podem ben dir que així esdevé un model per a nosaltres en 
aquesta situació de pobresa i de gran crisi social i econòmica que ens està comportant 
a tothom l’actual pandèmia del coronavirus.

Ell és model en l’exercici de les obres de misericòrdia (1a lectura) i en ell podem veure 
un testimoni de les paraules que Jesús va fer seves a la sinagoga de Natzaret: «L’Esperit 
del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m’ha ungit per portar la bona nova als desval-
guts» (evangeli).

Sant Pere Claver, ajuda’ns a escoltar el clam dels pobres d’avui, dels pobres dels nostres 
barris de Barcelona, sobretot ara que la COVID-19 està causant noves pobreses entre 
nosaltres!

3. Unes paraules del nostre cardenal arquebisbe

Us he portat, a l’inici, la salutació del cardenal Omella. Deixeu-me, ara, fer-me ressò 
d’una paraules seves, que són el nucli de tot el que us desitjo dir breument: per on 
ha d’anar el nostre compromís al servei de Jesucrist i del seu Evangeli en el nou curs 
pastoral que estem iniciant.

Els passats dies 17, 18 i 19 de febrer d’aquest any es varen celebrar al Seminari de 
Barcelona unes jornades pastorals sobre «parròquies al servei de l’evangelització», en 
sessions de matí, per als mossens, i de tarda, pensant sobretot en els religiosos, religi-
oses, laics i laiques que tenen un horari laboral.

Doncs bé, en aquelles jornades aquestes van ser les paraules inicials del cardenal 
Omella: «Per a l’evangelització, les estructures poden ser una ajuda i són impor-
tants, però no són l’ànima de l’evangelització. L’ànima són les paraules de Jesús 
ressuscitat que dirigeix a la seva Església –“aneu per tot el món i proclameu la 
Bona Nova de l’Evangeli”– i l’enviament de l’Esperit Sant a l’Església en la Pen-
tecosta. L’Església va créixer pel testimoni dels primers cristians fet amb la gràcia 
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de l’Esperit Sant. Només així podem evangelitzar, perquè l’Església existeix per 
evangelitzar com va dir el papa sant Pau VI a Evangelii nuntiandi (1975). Hem 
de pensar certament noves estructures, i les “unitats pastorals”, o les potser millor 
dites “comunitats pastorals”, ho són i us demano que hi penseu i que les feu amb 
saviesa cristiana. El papa sant Joan Pau II parlava d’una tríada: noves estructures, 
nous mètodes i nou ardor.»

Sobretot nou ardor, nou entusiasme, irradiant arreu –com ens demana insistentment 
el papa Francesc– l’alegria de l’Evangeli que ens omple el cor i la vida, aplicant amb 
il·lusió un curs més el Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!». I aquest nou entusiasme i 
nou impuls evangelitzador només pot ser fruït de l’Esperit Sant.

Sense la força de l’Esperit Sant no farem res. Ni abans, ni ara, ni en el futur. No-
més en l’Esperit Sant podem caminar en la conversió personal i en la «conversió 
pastoral», com va dir el cardenal primat de Mèxic, Carlos Aguiar, en les jornades 
pastorals esmentades.

4. Unes comunitats de deixebles missioners, testimonis creïbles i autèntics

Cal observar que l’esmentada «conversió pastoral» de les nostres comunitats cristianes 
passa per esdevenir tots i totes, pastors i fidels, bons deixebles missioners del Senyor, 
vetllant la nostra relació viva amb Ell per la pregària assídua i constant, per la celebra-
ció dels sagraments i la pràctica de la caritat cristiana, esdevenint amb la seva gràcia 
testimonis creïbles i autèntics en l’Església i en el món. En definitiva, esdevenint, 
com diu el lema d’aquesta agrupació de parròquies del Poble-sec, «quatre esglésies, 
una comunitat», és a dir, essent testimonis autèntics de comunió, de fraternitat, de 
sinodalitat, «caminant junts» a tots els nivells.

En aquest sentit, m’agrada recordar la següent rondalla o conte provinent d’un 
pensador danès del segle XIX, fervent cristià de confessió luterana, anomenat Sören 
Kierkegaard:

«Una vegada es va establir un circ a la vora d’un poble de Dinamarca, i vet ací 
que, quan anava a començar la funció, el circ es va cremar. Llavors el director va 
cridar el pallasso, que estava ja vestit de pallasso, i li digué: –Si us plau, vés al 
poble i digues als seus habitants que ens ajudin a apagar el foc del circ, altrament 
les flames arribaran fins al poble a través dels rostolls dels camps acabats de segar 
i tot es cremarà. El pallasso, vestit de pallasso, se n’anà cap al poble i començà a 
cridar a la gent que, si us plau, correguessin en direcció al circ per ajudar a apagar 
el foc. Però la gent del poble van creure que el pallasso feia de pallasso, que allò 
era una nova manera d’invitar la gent a veure el gran espectacle. I, és clar, el circ 
es va cremar, les flames van córrer a través dels rostolls, i el poble va quedar també 
consumit pel foc.»
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La lliçó és tan òbvia que de vegades la passem per alt: quan els bisbes, els mossens, 
els predicadors, els catequistes, els evangelitzadors, els qui tenim algun encàrrec 
pastoral, parlem als altres, per exemple, de la relació home-Déu des de la fe cristia-
na, no és difícil que en ocasions siguem tinguts per persones que complim la nostra 
missió, que fem com els pallassos la nostra funció maquillats i abillats, que diem 
paraules velles i gastades que no tenen cap perill i que es poden deixar de banda. Ara 
bé, aquesta suggeridora paràbola convindria meditar-la més profundament, altra-
ment pot donar la impressió que es tracta només d’una qüestió d’aggiornamento, de 
«posar al dia» les velles però decisives paraules de la fe, i que per un cantó el pallasso 
(el creient, l’evangelitzador) viu en la seguretat de la fe, i per l’altre la gent del poble 
que es riuen d’ell i no el volen escoltar (els incrèduls, la gent a evangelitzar) viuen 
en la seguretat de la incredulitat. I tanmateix en l’existència humana concreta això 
no es dóna ja que la fe del creient està sempre amenaçada de la temptació de la in-
credulitat, i la seguretat de l’incrèdul en el fons, si és un home profund, està també 
amenaçada de la temptació de la fe.

Crec que a la rondalla li manca un final diferent. Crec que el pallasso podria fer 
un acte de «conversió», de «canvi de mentalitat», i treure’s el vestit i el maquillatge 
que li estan ocultant el seu rostre veritable i autèntic: el fet de ser creatura i imat-
ge de Déu, un fill de Déu, un deixeble missioner enviat pel Senyor a comunicar 
l’alegria de l’Evangeli amb tota transparència i humilitat, amb veracitat i credibi-
litat, sense artificis, com Jesús, a cara descoberta, sense maquillatges ni disfresses 
inútils, rebutjant tota temptació de poder o espectacularitat, amb total senzillesa 
i confiança.

La credibilitat de les nostres comunitats cristianes passa per una «conversió pastoral» 
que ens meni amb la força de l’Esperit Sant vers un testimoni d’autenticitat, humili-
tat, entrega als més pobres, com amics del Senyor.

Ja ho veieu: comença un nou curs i tenim deures per fer, entre els quals demanar molt 
al Senyor la seva gràcia per tal que sapiguem estimar amb autenticitat com Crist ens es-
tima, essent comunitats de deixebles missioners, ajudats pel gran referent que va ser sant 
Pere Claver, un testimoni autèntic del Senyor, que mai no va fer comèdia quan exercia 
la seva missió entre els esclaus. 

Us desitjo un bon nou curs pastoral per a tots i totes. Ànims i molta esperança, sabent 
que, amb la força de l’Esperit Sant, el millor encara està per venir!

Amén.

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe Auxiliar de Barcelona
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Homilía de Mons. Sergi Gordo en la fiesta de la 
Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela

Parroquia de San Pedro Nolasco, Barcelona, sábado 12 de septiembre de 2020, a las 20 horas.
Lecturas del domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo A

1. Saludo

En esta misa para los cristianos venezolanos os saludo a todos, y lo hago tanto en 
nombre propio como –y, ante todo– en nombre del cardenal Omella, nuestro arzo-
bispo –que quizá otro año sea él quien esté aquí con vosotros– y de mi hermano en el 
episcopado, el obispo auxiliar Antoni Vadell.

Saludo también a los representantes de otros países latinoamericanos y a los miembros 
de esta comunidad parroquial, y a su párroco, el padre Domingo, de la Orden de la 
Merced, así como a los otros mercedarios de esta comunidad, y a todos los presentes.

2. Venezuela, país mariano

Este año, si he comprendido bien la información que me han facilitado, es la novena 
celebración que los venezolanos residentes en Barcelona organizáis en homenaje y 
recuerdo de vuestra patrona, la Virgen de Coromoto. 

Coromoto es el nombre que llevaba el cacique de los indios Cospes, al cual Nuestra 
Señora se apareció y que, por ello y por los testimonios de este hecho ha llegado a ser 
la patrona de todo el país.

Venezuela es el único país –he leído en vuestra documentación– donde se escucha a 
las madres despedir cada día sus hijos con un «Que Dios te lleve y la Virgen te traiga». 
Otra frase muy común es pronunciada cuando se espera que suceda algo bueno: «Si 
Dios quiere y la Virgen». Siempre se involucra la Virgen en todo.

Nuestra Señora de Coromoto es conocida también como «la Virgen del Agua», ya 
que envía a bautizarse a los testigos de su aparición –¡la Virgen no pierde el tiempo!–. 
Además, es la única aparición reportada que ocurre a una familia completa, el Caci-
que Coromoto, de la Tribu Los Cospes, su esposa y su cuñada Isabel. Ocurrió en las 
sabanas (o los llanos) de Guanare, en el estado de Portuguesa, hace 368 años. Fue el 
8 de septiembre del ya lejano año 1652.

Por lo que he sabido, esta aparición de la Virgen –los sabios la llaman una «Mariafa-
nía», como llaman «Teofanía» a una aparición de Dios–, es una aparición que tiene 
notables semejanzas con la de Guadalupe en México y en el proceso de su restaura-
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ción, realizada por expertos y autorizada por la jerarquía eclesiástica, se han constata-
do hechos sorprendentes, muy parecidos a los que se han comprobado en el análisis 
de la tilma de la Virgen de Guadalupe.

Lo que evidencian estos detalles es que la Virgen vino a tierra venezolana «para que-
darse allí», para hacerse «de los nuestros» –cito la documentación que me han dado– y 
aquí es donde digo, como obispo y como hermano vuestro en la fe: «Esto, hermanos, 
es muy coherente con el contenido de nuestra fe, porque la Virgen María es la que 
trae para toda la humanidad al Emmanuel, que es el “Dios con nosotros”. Los sabios 
teólogos nos dirán que Ella, en la lógica de la Encarnación del Hijo de Dios, es siem-
pre y en todas partes un factor de “aculturación” o “inculturación” de la fe.»

«Una vez más –he leído en vuestra documentación– se cumple que allí donde abunda 
el pecado sobreabunda la Gracia. Y podemos repetir frecuentemente y con mucha fe 
esta jaculatoria: Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la 
extensión de nuestra Patria.» Esto, por lo que a Cataluña se refiere, lo entiende muy 
bien el cristiano o cristiana sencillos que peregrinan al santuario de Montserrat o a 
tantos santuarios o ermitas que hay en nuestra tierra. Y esto también lo entendéis 
vosotros, amigos y hermanos oriundos ya sea de Venezuela como de otros países lati-
noamericanos.

Pidámoslo todos, con una gran confianza, en esta misa que ofrecemos por Venezuela 
y por su futuro.

3. Confiemos en la intercesión de la Virgen María

El año pasado celebró esta misa el padre Marlon Perdomo, sacerdote venezolano, que 
realiza su trabajo pastoral en Santa Coloma de Gramenet. Él está hoy aquí concele-
brando esta eucaristía y deseo agradecerle su profunda homilía que predicó en aquella 
ocasión. ¡Gracias de corazón, Mn. Marlon! Contando con tu permiso, me permito 
recoger un párrafo de tu homilía, que permitirá expresar lo que deseo deciros para 
acabar mis palabras de hoy.

Mn. Marlon dijo esto: «Las apariciones de la Coromoto son una muestra indudable 
del amor de Dios a nuestro pueblo venezolano. Son también un motivo para que no-
sotros, los fieles católicos, tengamos una inmensa confianza en la maternal intercesión 
de María, y sintamos hacia ella una profunda e intensa devoción.»

Y seguía haciendo una descripción de la imagen, que os invito a escuchar pensando 
que tiene muchas semejanzas con la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, tan 
venerada en Cataluña: «La venerada reliquia de la Coromoto la muestra en un portal, 
coronada como Reina, y al Niño Jesús coronado como Rey y sentado en su regazo, 
también con la mirada al frente, quien sostiene el orbe en su mano izquierda y con la 
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mano derecha levantada hace el gesto de bendecir. Se muestra así la Centralidad y el 
Señorío universal de Cristo y la Maternidad divina de Nuestra Señora.»

«Por otra parte –añadía Mn. Perdomo–, el mensaje coromotano manifiesta el de-
signio divino de hermanar a hombres y mujeres procedentes de todos los pueblos 
étnicamente diversos, al llamarlos a ser hijos de Dios por medio del Sacramento del 
Bautismo. ¡Demos gracias al Seños, mis queridos hermanos! Demos gracias al Señor 
por habernos concedido esa maravillosa visita, esas apariciones a nuestros antepasa-
dos, y esta devoción que palpita en nuestros corazones a Nuestra Madre amorosa de 
Coromoto.»

4. Santa María nos hace hermanos

«El designio divino de hermanar a hombres y mujeres de todos los pueblos.» Este es 
mi deseo y mi plegaria en esta misa: que crezca la fraternidad. Este tema es uno de los 
objetivos programáticos del papa Francisco, en especial en la declaración interreligi-
osa de Abu Dabi. 

Nuestra archidiócesis de Barcelona también se lo propone en su plan de acción pas-
toral. Nos os voy a cansar con citas de nuestro Plan Pastoral Diocesano, uno de cuyos 
capítulos –el cuarto– se titula precisamente «la Fraternidad». Que el Señor y su Santa 
Madre nos ayuden a todos a acogernos como hermanos en una sociedad tan diversa, 
con estilos y carismas cristianos tan diferentes. «Por ello, está bien que desarrollen su 
propia forma de vida cristiana comunitaria. La archidiócesis (de Barcelona) quiere 
seguir acompañándolos en su vida cristiana.» (Plan Pastoral Diocesano, punto 4.5).

Hemos de tener compasión los unos de los otros, porque todos pecamos. En el evan-
gelio de hoy Pedro pregunta a Jesús cuantas veces habrá de perdonar al hermano que 
le ha ofendido: ¿hasta siete veces? –siete es el número de la totalidad y la perfección en 
la Biblia. La originalidad de la respuesta de Jesús es muy oriental: «No te digo siete, 
sino setenta veces siete»; es decir, hay que perdonar siempre; hay que imitar la actitud 
misericordiosa de Dios Padre, lo cual corrobora con una parábola que es una invita-
ción al perdón fraterno comunitario sin límites, basado en la manera con la que Dios 
nos ama. Liberémonos de los resentimientos para abrir campo al futuro.

Que Santa María, que nos hace hermanos, nos ayude a vivir y a crecer en la frater-
nidad que tiene su razón última en nuestra fe. Este es el propósito de nuestra Iglesia 
archidiocesana de Barcelona. Y que la Virgen de Coromoto bendiga maternalmente a 
Venezuela y a todos sus hijos e hijas.

Hagamos nuestra esta bella oración mariana venezolana:

«¡Oh, Madre querida de Coromoto! Tú que has acompañado el nacimiento y el desar-
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rollo de nuestra historia, venimos a tus plantas a consagrarnos como pueblo, como 
nación que te reconoce como Madre y a decirte que somos tuyos. Queremos colo-
car muy cerca de tu corazón nuestras necesidades, deseos, luchas y logros. En este 
momento de nuestra historia, te pedimos que mires a estos tus hijos que caminan 
en valle de lágrimas y consuélalos mostrándonos siempre a tu Hijo. Te consagramos 
nuestra Patria Venezuela, con todos sus hijos, con sus familias, con los que sufren y 
son olvidados. Enséñanos, Virgen llanera, a llevar dentro de nosotros a tu Hijo con el 
mismo amor y adoración con que tú lo llevaste. Que esta especial consagración nos 
haga hijos más fieles a la Iglesia, a sus pastores y ministros. Muéstrate como Madre, 
como la bella Señora del río Tucupido, a todos cuantos están alejados. Recibe, Virgen 
de Coromoto, nuestra consagración y sostén nuestros propósitos de vivir como discí-
pulos y misioneros de tu Hijo a fin de que podamos llevar a plenitud nuestra vocación 
bautismal dando así gloria a la Santísima Trinidad. Amén.»

† Sergi Gordo Rodríguez
Obispo Auxiliar de Barcelona

Homilia de Mons. Sergi Gordo en la festa de Sant 
Cebrià, patró de Tiana

Parròquia de Sant Cebrià, Tiana, dimecres 16 de setembre de 2020, a les 19 hores
Textos bíblics: Saviesa 3, 1-9; Salm 125; 2a Corintis 4, 7-15; Joan 17, 1b-19.

1. Salutació

Benvolguts, Mn. Ramon Santos, rector d’aquesta parròquia que té com a patró sant 
Cebrià, la festa del qual celebrem avui; benvolgut Sr. Arxiprest i mossens concele-
brants; benvolguts fidels de la parròquia de Tiana, i benvolguts tots, germans i ger-
manes en Crist.

Us porto la felicitació i salutació afectuosa del cardenal arquebisbe, Joan Josep Ome-
lla, i del meu germà en l’episcopat, el bisbe auxiliar Antoni Vadell.

2. Tiana, lloc eclesial privilegiat

Deixeu-me dir, de bon començament, que estic molt content d’estar aquí avui, amb 
tots vosaltres. Tiana és un lloc privilegiat parlant religiosament –altres qualitats, que 
també té, no em toca a mi de parlar-ne ara. Dic religiosament perquè en aquesta de-
marcació hi ha uns signes i uns llocs d’una especial benedicció de Déu.

Deixeu-me’ls recordar en un cert ordre, no pas d’importància –que això només Déu 
ho sap–, sinó dels meus records personals:
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2.1. La Conreria

La Conreria, l’antiga «casa de conreu» de la Cartoixa, que fou la seu del nostre Semi-
nari Menor Diocesà Santa Maria de Montalegre, on es formaven futurs sacerdots de 
la diòcesi, entre els quals un servidor, i que ens porta tants bon records, d’aquells anys 
de la nostra adolescència i joventut. Vaig ingressar al Seminari Menor amb 14 anys. I 
un cop ordenat prevere, amb 25 anys, hi vaig retornar com a formador, el setembre de 
1992. Recordo que cada any baixàvem els formadors i seminaristes menors a celebrar 
amb el vostre rector d’aleshores, el bon i entranyable Mn. Joan Ballús, i amb la vostra 
comunitat parroquial, la festa major de Tiana i fèiem nostres els Goigs del gloriós Sant 
Cebrià tot cantant: «Diguem tots devotament al nostre Patró sagrat, siau-nos sempre 
advocat Sant Cebrià gloriós.»

2.2. La Cartoixa

La Cartoixa, amb el record de sant Bru, i el seu missatge d’adoració i de pregària, de la 
primacia de Déu en les nostres vides, de com hem de sentir-nos en mans de Déu sem-
pre, i especialment en els moments de foscor. Els seminaristes que vàrem passar per la 
Conreria penso que ens queda en l’ànima quelcom del que en podríem dir «la gràcia 
de la Cartoixa», que és com dir primacia de Déu, pregària, austeritat, penitència, cen-
tralitat de Crist, amor a l’Església. Com no recordar aquell lema de la Cartoixa, que 
ve des dels seus mateixos orígens, i que es pot llegir a la Sala Capitular: Stat crux dum 
volvitur orbis; és a dir, «roman plantada la Creu de Crist mentre el món dona voltes». 
I tantes que en dona de voltes el món, però la Creu de Crist roman plantada, Stat 
Crux, com Maria al peu de la Creu: Stabat Mater Dolorosa, juxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius.

2.3. El Monestir de les Carmelites

Les Carmelites, del Carmel de Santa Teresa de Jesús i Sant Joan de la Creu, llar de 
pregària pel món i per l’Església, llar de pau, on es viuen les paraules de la fundado-
ra-reformadora:

«Nada te turbe,
nada te espante,

todo se pasa,
Dios no se muda,

La paciencia
todo lo alcanza.

Quien a Dios tiene
nada le falta.

Solo Dios basta.»
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2.4. Les Franciscanes dels Sagrats Cors

Les Franciscanes dels Sagrats Cor, amb la seva casa d’espiritualitat, on l’arxidiòcesi es 
troba com a casa, per a recessos, reunions i exercicis espirituals. És la casa de les filles 
de la beatificada Madre Carmen (González Ramos), filla d’Antequera, amb la seva 
obra social al servei de persones amb discapacitats, amb obres a la ciutat de Barcelona, 
a Mataró i especialment aquí a Tiana.

2.5. La parròquia de Sant Cebrià

I la parròquia, sempre especialment atesa pels bisbes, a la que han mirat d’enviar-hi 
sempre bons rectors, bons pastors, bons servidors/animadors de la comunitat cristia-
na tianenca. Em plau destacar la cura que actualment es té amb Mn. Ramon Santos 
i amb tots vosaltres de la dignitat del culte, amb millores com el nou orgue, la coral 
i altres aspectes.

Per tots aquests llocs que són una especial benedicció de Déu, deixeu-me felici-
tar-vos-en ben de cor.

3. Sant Cebrià de Cartago, «sant de la romanitat»

No voldria divagar, sinó tot el contrari. I no us voldria cansar en el dia de la vostra 
festa patronal, de la vostra Festa Major, en aquest any atípic degut a la pandèmia de 
la COVID-19.

Mireu, si ens apropem a aquests llocs i si copsem el missatge del vostre patró, sant 
Cebrià, hi ha –em sembla– quatre punts centrals, que són aquests: la fe, l’Església, el 
testimoni cristià i el sentit de solidaritat amb els pobres i persones més vulnerables de 
la nostra societat.

3.1. La fe

Primer, la fe, perquè, com a bisbe i màrtir, sant Cebrià és sobretot un testimoni de la 
fe. Tant ho fou que ocupa un lloc de privilegi en les classes de teologia en les facultats 
eclesiàstiques i en els seminaris, també avui.

Us ho diré amb paraules no meves, sinó d’un bisbe espanyol i periodista, que fou 
molts anys director del diari del Vaticà L’Osservatore Romano, en la seva edició en 
castellà, Mons. Cipriano Calderón (el qual, com veieu, tenia sant Cebrià com a patró 
des del baptisme).

Diu això en la biografia del sant, per a l’any cristià de la BAC (Año cristiano, vol. IX, 
septiembre día 16, pp. 441-447):
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«A San Cipriano yo no llegué a conocerle y estimarle profundamente hasta que fui a 
Roma. En mi primera visita a la basílica de San Pedro, después de orar ante la tumba del 
Príncipe de los Apóstoles, levanté mis ojos hacia la cúpula majestuosa de Miquel Ángel 
Buonarroti y mi mirada se cruzó en seguida con una inscripción que me conmovió 
profundamente: Hinc una fides mundo refulgit, hinc sacedotii unitas exhoritur; es decir, 
“Desde aquí se esparce por el mundo la única y verdadera fe, aquí nace la unidad del 
sacerdocio”. Estas palabras –diu el periodista Cipriano Calderón– están incrustadas con 
caracteres inmensos y con mosaicos de oro en la banda circular interior de la cúpula de 
San Pedro. El texto es de San Cipriano y me parece lo suficientemente indicativo para 
que a este Padre de la Iglesia podamos apellidarle “Santo de la romanidad”.»

La fe que per a nosaltres és també sintonia amb la romanitat, fet al que com a catòlics 
som i hem de ser ben sensibles. La fe, amics i amigues en el Senyor, el nostre primer 
deure en tot moment.

3.2. L’Església

Amb la fe, l’Església. Us ho diré, encara amb les paraules del bisbe que he citat. Diu així: 

«Mi segundo encuentro con San Cipriano lo tuve luego, al comienzo de mis estudios 
teológicos, profundizando en el tratado De Ecclesia Christi que nos explicó el famoso 
teólogo padre Zapelena en la Universidad Gregoriana. Fue entonces cuando mejor 
comprendí la magnitud de esta figura egregia, que aparece con tanto relieve en el 
horizonte de la cristiandad hacia la mitad del siglo III.»

Mireu ben bé això que diu, que és el meu segon punt de la meva reflexió: «San Cipri-
ano me enseñó a amar más a la Iglesia y al romano pontífice y a mejor comprender 
la grandeza del Papado. Esta misma lección quiero yo que aprenda el lector de estas 
líneas...» I acaba el seu resum biogràfic recollint aquesta sentència del valerós bisbe 
de Cartago: «No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre.» 

Estimar l’Església, començant per estimar la nostra parròquia, la seva història, els seus 
propòsits evangelitzadors, els seus recursos, els seus pastors i els altres servidors. La 
fem tots l’Església local, «encara que portem el tresor del ministeri que Déu ens ha 
confiat en gerres de terrissa» (2a lectura).

3.3. El testimoni cristià

Sant Cebrià patí el martiri en la persecució dels emperadors Valerià i Gal·liè. El 30 
d’agost de l’any 257 el bisbe Cebrià és detingut i portat al Pretori davant el procònsul 
Aspasio Paterno, la sentència li va imposar un exili, però sota el nou procònsul, Gal-
leri Màxim, a Cebrià li va suposar el martiri el 14 de setembre de l’any 258. Ell rebé 
la sentència amb aquestes dues paraules: Deo gratias.
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Davant del procònsul Paterno, en la primera detenció, Cebrià ja havia dit: «Soc cristià 
i bisbe, no conec més déus que un de sol, el veritable Déu, que creà el cel, la terra i 
el mar i tot el que en ells hi ha. A aquest Déu adorem els cristians (...) i preguem per 
nosaltres mateixos i per tots els homes, i també per la salut dels emperadors.»

Aquest fet és fonamental en la seva vida. Cebrià fou un mestre en la doctrina, un pas-
tor ple de misericòrdia en la qüestió famosa dels «lapsi» (cristians que, per por de la 
persecució, havien demanat un document d’apostasia de la fe cristiana), però Cebrià 
és sobretot un gran testimoni de la fe.

Tots, a l’Església, en virtut del baptisme i de la confirmació estem cridats a ser tes-
timonis del Crist i de l’Evangeli. Penseu que el testimoni, com diu sant Ignasi de 
Loiola, i abans el mateix Evangeli, no està en les paraules sinó, i sobretot, en les obres.

No ens hem de proposar fent proselitisme. No cerquem aparèixer com «els bons», no 
hem de pretendre posar-nos com a exemple o com a model per als altres. Això podria 
esdevenir una forma de «mundanitat espiritual» –diu el papa Francesc. No volem 
«semblar», ja és molt que procurem «ser», que això, fet amb humilitat i amb la gràcia 
de l’Esperit Sant, ja podrà ser una crida per a la persona que, amb cor sincer, cerqui 
sentit a la seva vida. I sempre fent una crida explícita a l’encontre personal amb la 
persona de Jesucrist –eix central del nostre Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!»– Crist 
ressuscitat que és viu i que ens vol vius.

3.4. Els pobres, en el cor de la comunitat

Una comunitat cristiana que és signe del do que el Pare i l’Esperit ens han fet en el Crist 
no pot deixar de testimoniar aquest gran Amor que ha rebut. La solidaritat amb els 
pobres és com la verificació de la nostra fe. Això no requereix moltes paraules, sinó la 
gràcia que ens comunica l’Esperit Sant si cerquem de ser dòcils a les seves inspiracions.

L’Església sempre ha unit l’eucaristia i l’amor efectiu als pobres en aliments, pobres en 
manca de sentit, pobres en recursos espirituals, pobres en manca de cultura, pobres 
en manca d’afecte.

Davant la crisi econòmica i social que provoca la COVID-19 no hi ha dubte que 
estem davant una crisi també per a les parròquies i les obres cristianes. «Les persones 
–deia aquests dies un mossèn– s’acostumen a no anar a l’església, amb la por als con-
tagis, encara veiem més reduïda l’assistència.» El nostre Pla Pastoral Diocesà és una 
crida a «sortir», i a «descobrir des dels ulls de Jesús» (punt 2.1.) «les pobreses que ens 
envolten i les causes que les provoquen»; ens demana no tancar-nos, i caminar amb 
les seves cinc orientacions fonamentals: l’encontre i l’anunci de Jesucrist, els pobres, 
els joves, la fraternitat i el discerniment.
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En aquest sentit, em sembla ben oportú en aquesta situació de pandèmia un dels 
punts de l’eix del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!» dedicat als pobres. Es titula «Ex-
periències de fragilitat», on hi encabim «des de la indigència humana i psicològica 
(malaltia física i psíquica, soledat, marginació, discapacitats físiques i sensorials) fins a 
la necessitat espiritual i religiosa que senten molts pobres» (punt 2.5.).

Així ens ho demana aquesta pregària que Jesús dirigeix al seu Pare –i amb això acabo– 
que hem escoltat a l’evangeli d’avui:

«No us demano que els tragueu del món,
sinó que els preserveu del Maligne.

No són del món, com jo tampoc no en sóc.
Consagreu-los en la veritat,

que és la vostra paraula.
Jo els he enviat al món

tal com vós m’hi heu enviat a mi,
i jo em consagro a mi mateix per ells,

perquè ells també siguin consagrats en la veritat.»

Així sigui.

Amén.

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe Auxiliar de Barcelona

Carta de Mons. Antoni Vadell dirigida als preveres i 
diaques de l’Arxidiòcesi de Barcelona

Barcelona, 30 de setembre de 2020

Benvolgut germà prevere o diaca: 
Com estàs? Com ha anat l’estiu?

Comencem el curs ple d’incerteses, després d’un estiu complex i en plena pandèmia. 
Ens agradaria programar com tots els anys, però no és fàcil fer previsions.

Potser ens cal intentar viure amb tota la normalitat que puguem, i alhora amb pru-
dència i respectant les indicacions de les autoritats sanitàries.
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Ja vas rebre fa uns dies algunes indicacions per a la catequesi des del SIC, a tra-
vés del nostre Secretariat Diocesà de Catequesi. Et convido a fer el que puguis, 
amb serenitat i paciència, però sense que sigui aquest temps un parèntesi per a 
l’evangelització, com tampoc no ho va ser el temps de confinament. Certament 
que no podem fer-ho tot, però certament que no podem claudicar de tot i no 
fer res.

Fem el que puguem per mantenir la pastoral presencial, i permeteu que m’atreveixi a 
plantejar-vos dues oportunitats:

1) És una oportunitat per a l’acompanyament més personalitzat. Sempre ho hem 
comentat, que el catecumenat demana molt l’acompanyament personalitzat del cate-
cumen per part del catequista. Fem-ho com puguem, però no deixem d’acompanyar, 
no deixem d’interessar-nos per la persona, per les seves inquietuds, preguntes, la seva 
pròpia història, i en el marc de l’acompanyament anunciem l’evangeli i fem la cate-
quesi. Serà de manera presencial, seguint les mesures preventives, serà a través de les 
noves tecnologies, però acompanyem.

I el que dic del catecumenat, ho dic de la catequesi en general. Potser no podreu reu-
nir els nens amb la freqüència que voldries, però podeu aprofitar per acompanyar més 
personalment la família: visitant les famílies, o fent una videoconferència.

Certament, els adolescents i joves necessiten la colla, potser són els que més l’enyo-
ren..,. però també podem trobar formes molt creatives per acompanyar-los. 

2) Pot ser una oportunitat per iniciar a la pregària i a la celebració. Convida els 
catecúmens adults, així com tots els catequitzants i les seves famílies a participar de 
la celebració de l’Eucaristia del diumenge. Pots aprofitar abans o després per a la 
catequesi, fins i tot dins el mateix temple si tens problemes d’aforament o necessitat 
de catequistes. Però no deixis de convidar-los a celebrar, i també aprofita el mateix 
temple per iniciar-los a pregar.

Ja saps que el Ritual d’Iniciació Cristiana d’adults proposa un itinerari litúrgic amb 
els distints escrutinis, entregues i celebracions. En la mesura del possible, celebra’ls a 
la parròquia, i després aprofita per fer una catequesi «mistagògica» a partir del ritu... 
El mateix podem fer amb els infants i joves.

3) Finalment, anunciem a Crist a totes les persones que s’acosten a les nostres 
parròquies buscant; a totes les edats... Proposem un camí de descoberta de la fe, 
i alhora que puguin rebre els sagraments del baptisme, la confirmació i l’Euca-
ristia, en el cas dels no-batejats, o completant la iniciació, rebent la confirmació 
i Eucaristia... 



BAB 160 (2020) - setembre-octubre [59] 511

A títol d’informació, dir-te que durant el setembre s’han rebut força peticions d’adults 
que demanen el Baptisme i cal acollir les seves peticions iniciant sense retard llur 
procés catecumenal.

Ja saps que tant el Servei Diocesà per al Catecumenat, com el Secretariat diocesà de 
Catequesi està al vostre servei. 
Ànims! Endavant! 

Abraçada de cor i gràcies per tant!

† Antoni Vadell i Ferrer
Bisbe Auxiliar de Barcelona

Carta de Mons. Antoni Vadell amb motiu de la 
beatificació de Joan Roig i Diggle dissabte 7 de 

novembre de 2020
Barcelona, 2 d’octubre de 2020

Benvolguts germans i germanes,

És una gran alegria per a tota l’Arxidiòcesi de Barcelona la futura beatificació del jove 
màrtir Joan Roig i Diggle.

El cardenal i els bisbes auxiliars us convidem el proper 7 de novembre a l’eucaristia 
de la beatificació que tindrà lloc a la basílica de la Sagrada Familia, a les 11.00 h.

Properament us enviarem un correu electrònic que indicarà el sistema de recollida 
d’entrades, imprescindibles per accedir a la celebració.

Us envio dos enllaços que us poden ajudar a preparar i difondre la beatificació:

1. Vídeo anunciant la beatificació: https://youtu.be/2O7VPyNqeyM
2. Lloc web en què podeu trobar tota la informació relacionada amb en Joan: 
https://joanroigdiggle.com/

Cordialment,

† Mons. Antoni Vadell i Ferrer
Bisbe Auxiliar de Barcelona
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Pròleg de Mons. Sergi Gordo al llibre d’Eduard 
Ibáñez, L’economia de Francesc (Barcelona, Claret, 

2020)
Barcelona, 4 d’octubre de 2020
Festa de Sant Francesc d’Assís

Hi ha tres anècdotes ben conegudes entorn de l’elecció del papa Francesc pel conclave 
de cardenals el 13 de març de 2013. La primera és la felicitació que el nou Papa va re-
bre del cardenal Claudio Hummes, brasiler i franciscà, que seia al costat del cardenal 
Bergoglio a la Capella Sixtina. La felicitació del cardenal Hummes va anar acompa-
nyada d’aquesta petició: «No t’oblidis dels pobres.» Realment, el papa Bergoglio està 
cada dia fent honor a aquella petició.

La segona anècdota és que, quan se li va preguntar quin nom volia portar com a suc-
cessor de sant Pere, ell va respondre simplement «Francesc». I després va explicar que 
havia escollit aquell nom pensant en Sant Francesc d’Assís, el místic enamorat de Je-
sucrist i del seu Evangeli, el servidor dels pobres, l’home de la pau i el poeta cantor de 
les creatures creades per Déu, el patró de l’ecologia. I el papa argentí i d’ascendència 
italiana és el que està honorant de diverses maneres la figura del Poverel·lo.

La tercera anècdota és posterior a la seva elecció, davant dels periodistes, rebuts pel Sant 
Pare per primera vegada. Davant d’ells va resumir el seu programa en aquestes poques 
paraules: «Com voldria una Església pobra i per als pobres!». Paraules que després també 
va posar en el seu document programàtic com a Papa (Evangelii gaudium, 198).

El llibre d’Eduard Ibáñez, advocat i director de Justícia i Pau de l’arxidiòcesi de Barcelona, 
que tinc el goig de presentar em sembla que ofereix als lectors un veritable curs sobre el 
pensament social del papa Francesc. Un curs ben posat al dia, perquè inclou també els en-
senyaments de la nova encíclica social Fratelli tutti, signada pel Sant Pare el 3 d’octubre de 
2020 a Assís, en la vigília de la festa del sant que ell tant admira i del que en porta el nom.

En llegir aquestes pàgines, tan ordenades i sistemàtiques, em venien a la memòria 
unes paraules del jesuïta d’Alemanya Karl Rahner, un dels grans teòlegs del segle XX 
i un dels inspiradors del Concili Vaticà II. En un dels seus escrits pastorals va deixar 
caure aquest pensament, que després ha estat repetidament comentat: «El cristià del 
futur o serà místic o no serà.» Què volia dir amb aquestes paraules? Respondre a 
aquesta pregunta no és gens fàcil.

Ens pot ajudar un altre gran teòleg, Joseph Ratzinger (Benet XVI), quan a l’inici de 
la seva carta encíclica Deus caritas est diu que sempre hi ha una ocasió propícia per 
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tal que experimentem ben profundament que «hom no comença a ser cristià per una 
decisió ètica o una gran idea, sinó pel trobament amb un esdeveniment, amb una 
persona que dona un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva». I el 
teòleg i beat cardenal John H. Newman, en un text de pregària, diu també que avui i 
sempre podem fer experiència personal i comunitària que la «la fe no és alguna cosa. 
La fe és Algú. La fe no és qualsevol algú. La fe és Jesucrist». Per aquí em sembla que pot 
anar la resposta al que ens volia dir el pare Karl Rahner. 

Tanmateix, recentment s’han publicat unes reflexions que semblen aprofundir el pen-
sament de Rahner. Tot i que és ben necessari que els cristians recuperin la dimensió 
mística, també cal que sigui «una mística d’ulls oberts». Oberts a què? Sobretot al 
dolor i als problemes del món. Només així el cristià pot donar testimoni de la seva 
fe en Jesucrist, fent realitat allò que va dir el Concili en el seu document Gaudium et 
Spes –potser el fragment més citat de tot el Vaticà II–: «La joia i l’esperança, la tristesa 
i l’angoixa dels homes contemporanis, sobretot dels pobres i de tots els qui sofreixen, 
són també la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels deixebles de Crist, i no hi ha 
res de veritablement humà que no trobi ressò en el cor d’ells.»

«En últim terme –escriu l’autor cap a les darreres pàgines del llibre– Francesc asse-
nyala que el canvi en profunditat que necessitem difícilment es produirà sense una 
mística o uns mòbils interiors que moguin a les persones i donin sentit l’acció. Per 
això demana una autèntica conversió, un estil de vida que sigui a la vegada profètic i 
contemplatiu» (Laudato si’, 222).

Aquestes paraules ens porten al mateix cor del llibre que el lector té a les mans i que 
ens ofereix una gran riquesa. Després d’haver fet un ampli recull de documents –
documents que no són de fàcil accés per a la majoria de lectors–, l’autor ens ofereix 
una veritable visió de conjunt del pensament social del papa Francesc, donant un 
merescut relleu a l’exhortació apostòlica La joia de l’Evangeli (Evangelii gaudium), el 
seu document programàtic, i a l’encíclica Laudato si’, sobre l’ecologia, la que ha tingut 
més ressò mediàtic. 

Tenim doncs amb aquest llibre un veritable curs sistemàtic sobre el pensament social 
del papa Francesc. Amb un valor afegit, el de situar el pensament de Francesc en la 
rica tradició de la doctrina social de l’Església, massa desconeguda pels mateixos cris-
tians. Em sembla molt oportú el relleu que l’autor dona a l’aportació del papa Benet 
XVI a la doctrina social cristiana, en especial amb l’encíclica Caritas in veritate. I 
també la claredat amb la que planteja els molts reptes que el món i la mateixa Església 
tenen plantejats avui. 

Agraeixo al bon amic Eduard Ibáñez aquest llibre que honora la nostra comunitat 
arxidiocesana de Barcelona. Desitjo també fer arribar aquest agraïment a tots els que 
col·laboren amb Justícia i Pau pel seu treball en difondre el pensament del papa Fran-
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cesc. I d’una manera especial, pel fet d’ajudar les comunitats cristianes i les parròquies 
a sintonitzar amb els ensenyament de l’encíclica sobre l’ecologia, que fan a través del 
projecte anomenat de les Ecoparròquies, que ja té dos anys d’existència i de bona feina.

Llegint aquest llibre he pensat que els objectius del nostre Pla Pastoral Diocesà, per a 
una Església «en sortida», troben el seu esperit i la seva raó de ser en moltes d’aquestes 
pàgines. D’una manera especial, els apartats que tracten de l’encontre personal amb 
Jesucrist, dels pobres com a destinataris privilegiats de l’Evangeli, de la fraternitat, del 
necessari discerniment evangèlic (cf. EG 50) i del sentit de l’acció en aquesta societat 
nostra en el context de la pandèmia i de la crisi que comporta.

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe Auxiliar de Barcelona 

Homilia de Mons. Sergi Gordo en l’eucaristia d’inau-
guració de curs a la Universitat Abat Oliba CEU

Dimecres, 7 d’octubre de 2020, a les 11.00 hores
Festa de la Mare de Déu del Roser

Lectures del dimecres de la XXVII setmana del temps de durant l’any: 1ª Ga 2, 1-2.7-
14; Salm 116,1-2; Evangeli: Lluc 11,1-4.

1. Salutació

Benvolguts preveres concelebrants Mn. Beto Sols, Mn. Esteve Espín i Mn. Xavier 
Villanueva, capellans al servei de la pastoral d’aquesta Universitat;

excusem la presència de l’Excm. Sr. Alfonso Bullón de Mendoza, Gran Canceller de la 
Universitat Abat Oliba CEU, atès que ha mort un germà seu, pel repòs etern del qual 
pregarem en aquesta Santa Missa;
Dr. Rafael Rodríguez-Ponga, Rector Magnífic;
Dra. Rosa Visiedo, Rectora Magnífica del CEU-San Pablo de Madrid;
vicerectors, degans, secretari general de la UAO, membres del claustre de professors, 
alumnes, exalumnes, personal d’administració i serveis (PAS), col·laboradors d’aques-
ta Universitat;
membres de l’Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP);
estimats germanes i germans tots en el Senyor.

Per tercer any consecutiu, amb el goig d’estar amb tots vosaltres en aquesta eucaris-
tia, us porto la salutació i l’afecte del nostre Arquebisbe, el Sr. Cardenal Joan Josep 
Omella, al qual li ha estat impossible presidir aquesta eucaristia. També us porto la 
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salutació i l’afecte del meu germà en l’episcopat el bisbe auxiliar Antoni Vadell, i del 
nou bisbe auxiliar electe de Barcelona, Mons. Javier Vilanova.

2. L’Esperit Sant i els laics han estat massa oblidats

En aquesta eucaristia en la qual invoquem de manera especial a l’Esperit Sant, de-
manant els seus dons i la seva llum per al nou curs 2020-2021, ha vingut a la meva 
memòria un pensament del famós cardenal Salièges, un influent purpurat francès de 
mitjans del segle passat, que va dir: «Pobres teòlegs! Han oblidat dues coses: els seglars 
i l’Esperit Sant.» Així ho recorda el professor Francesc Torralba, en un dels seus darrers 
llibres (L’Església davant la cruïlla. De Benet XVI al Papa Francesc, Barcelona, Pòrtic, 
2013, pag. 149-150).

2.1. Els laics

La crítica del cardenal esmentat és forta i s’explica pel fet que fins ben entrat el segle 
XX no es desenvolupa una autèntica teologia del laïcat i que ha tingut uns expo-
nents tan significatius com són Henri de Lubac, Edward Schillebeeckx, Karl Rahner, 
Yves-Marie Congar o Hans Urs von Balthasar mateix.

Al llarg del segle XX i, en particular durant el Concili Vaticà II, es va desenvolupar 
una teologia del laïcat que, en certa manera, va posar les bases d’una nova consciència 
laical al món i a l’Església. En un sentit ampli, la consciència laical es pot entendre 
com una manera de viure la fe amb maduresa, i com una vocació a l’interior de l’Es-
glésia i al món.

El gran teòleg i jesuïta Karl Rahner defineix el laic com a subjecte actiu dins de l’Es-
glésia i del món, i també com un cristià batejat que expressa la seva identitat allà on 
està. El Concili Vaticà II entén per laics «tots els fidels que, pel fet d’estar incorporats 
a Crist pel baptisme i constituïts en Poble de Déu i participant a la seva manera de la 
funció sacerdotal, profètica i reial de Crist, exerceixen en la mesura que els correspon, 
la missió del poble cristià, a l’Església i al món» (Lumen gentium, 31).

Sant Joan Pau II ens va deixar pàgines memorables sobre la identitat i la missió dels 
fidels laics, com uns enviats de Crist per encarnar els valors del Regne de Déu en el 
món secular, perquè la secularitat és la nota definidora de la condició del laic cristià. 
(Cf. Chrisifideles Laici)

Estic segur que això us és conegut, però voldria fer dues breus remarques a propòsit 
d’aquest tema. La primera és la que també recull el professor Torralba, quan recull 
la crítica del cardenal Salièges que he citat. El fet de no tenir una teologia positiva 
del laïcat fins al segle XX, això no significa que no hi hagi hagut laics i laiques molt 
influents en la història de l’Església, laics i laiques que han contribuït fins i tot en 
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el desenvolupament del pensament i de la teologia cristiana. Exemples preeminents 
en són uns noms que formen part del mateix santoral: Justí, Tertulià, Climent, Orí-
genes (encara que després fou ordenat), Thomas More, patró dels polítics cristians, 
els filòsofs Soloviov, Soren Kierkegaard, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Jean 
Guitton, entre molts altres.

El cas d’Orígenes, ordenat prevere en un segon moment de la seva vida, em fa pensar 
en els laics que foren cridats al sacerdoci ministerial i fins i tot al servei jeràrquic des-
prés d’acreditar la seva vocació cristiana com a laics. En aquest sentit, Sant Ambròs de 
Milà és un altre cas paradigmàtic.

I aquí voldria fer memòria d’una figura que no us és pas desconeguda: la del cardenal 
Herrera Oria, primerament en tant que dirigent de l’apostolat laical i més tard bisbe i 
cardenal de la santa Església romana, figura tant destacada en la història de l’Església 
a Espanya durant el segle XX. 

Que aquesta personalitat de la nostra història, que a la UAO i a l’ACdP serveu com a 
tresor preuat de la vostra identitat més pregona, ens ajudi a superar les suspicàcies pel 
que fa al paper i a la missió dels laics per tal de fer que Jesucrist i el seu Evangeli siguin 
més vius i mes presents en el món, com així ho voleu dur a terme en aquesta UAO tot 
irradiant la saviesa de l’humanisme cristià.

2.2. Sant Pau i els laics

En la primera lectura bíblica d’avui se’ns ha recordat l’acord de Jerusalem, dut a terme 
per sant Pau amb sant Pere i les altres columnes de l’Església, sobretot l’apòstol sant 
Jaume. Pau hi puja amb dos laics en aquell moments, Bernabé i Titus.

I els laics l’acompanyaran durant tota la seva missió de proclamar l’Evangeli de Jesu-
crist als pagans. Pau, en efecte, no va ser mai un franctirador, un evangelitzador «auto-
referencial» o individualista. Pau «camina junt» amb col·laboradors i col·laboradores, 
homes i dones, deixebles, missioners, signes d’una «Església en sortida» com li agrada 
remarcar al papa Francesc a l’Evangelii gaudium.

Sense entrar en detalls ara, voldria dir-vos que l’acord de Jerusalem representa per a 
Pau el reconeixement d’una gran missió: «l’evangelització dels incircumcisos, igual 
que s’havia confiat a Pere la dels circumcisos». A Jerusalem, Pau és reconegut com a 
apòstol dels pagans i ho farà amb l’ajut de laics cristians, homes i dones. Tinguem, 
doncs, com a referent en la nostra UAO el testimoni de sant Pau que, a més a més, és 
el patró dels centres CEU.

Aquest fet ens recorda que també avui l’Església no pot portar al món la paraula de 
l’Evangeli sense la col·laboració dels fidels laics i sense que els laics cristians facin ho-
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nor a la seva condició cristiana, és a dir, de testimonis del Crist enmig de les realitats 
seculars.

A l’evangeli d’avui hem proclamat el text del Parenostre, com la primera oració cristi-
ana. Només diré que la petició que diu: «Vingui el vostre Regne» no es pot fer realitat 
sense que hi hagi uns testimonis creients i creïbles. I aquests testimonis – per motiu 
de diversos condicionaments presents ara i aquí– penso que ha de ser obra sobretot 
dels cristians laics. 

2.3. Pregària a la Mare de Déu, Seu de la Saviesa, per tal que esdevinguem com ella, 
dòcils a l’Esperit Sant

Inaugurem avui solemnement el curs en una festa de santa Maria, una festa molt 
popular, instituïda per sant Pius V en l’aniversari de la victòria naval dels cristians 
a Lepant (1571), i atribuïda a l’auxili de la Mare de Déu, invocada per mitjà de 
la pregària del Rosari. Preguem, doncs, a santa Maria –en aquesta capella on la 
venerem i invoquem com a «Seu de la Saviesa»–, model de docilitat a les inspi-
racions de l’Esperit Sant, que ens faci a tots dòcils a l’Esperit Sant. No siguem 
persones que s’han oblidat de l’Esperit Sant, com lamentava el cardenal Salièges 
en els teòlegs. 

Acabo amb una reflexió breu i amb una pregària. La reflexió és que només de la llum 
i la força de l’Esperit Sant podem esperar els fruits del nostre testimoni de cristians 
presents en la vida pública, com el llevat dins la massa, com la sal de la terra i la llum 
del món. Això, a la llum de la fe, era quelcom evident, tant en els temps de Pau i 
Bernabé, com ho és en el present de la nostra Església i del nostre món. L’Esperit Sant 
actua dins de l’Església, però també és doctrina comú que la seva acció no es redueix a 
les fronteres de l’Església. I això ens invita a ser oberts i a ser ben humils per reconèixer 
la seva acció més enllà dels límits de l’Església.

Un exemple d’això recent és el que diu el papa Francesc al final de l’encíclica Germans 
tots (n. 286), publicada aquests dies: «En aquest espai de reflexió sobre la fraternitat 
universal (així defineix el seu document), m’he sentit motivat especialment per sant 
Francesc d’Assís, i també per altres germans que no són catòlics: Martin Luther King, 
Desmond Tutu, el Mahatma Mohandas Gandhi i molts més. Però vull acabar –afe-
geix el Papa– recordant una altra persona de profunda fe, que des de la seva intensa 
experiència de Déu, va fer un camí de transformació fins a sentir-se germà de tots. Es 
tracta del beat Carles de Foucauld.» Conegut com «el germà universal», ell demanava 
precisament això a un amic seu: «Pregueu a Déu perquè jo sigui realment el germà de 
tots» (Fratelli tutti, 287).

Amb vosaltres i per a tots vosaltres, els membres d’aquesta Universitat Abat Oli-
ba, demanem que madurin durant tot aquests curs els anomenats «fruits de l’Es-
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perit Sant», recollits per sant Pau a la Carta als Gàlates, que són: «amor, goig, pau, 
paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un mateix» (Ga 5,22). 
El papa, en la seva darrera encíclica, comentant aquests «fruits de l’Esperit Sant», 
posa l’accent especialment en el fruit de la «benvolença», la «bene-volentia» llati-
na, que «comporta –diu– l’adhesió a tot allò que és bo i que comporta l’actitud 
de voler el bé de l’altre», i fins demana estimar i cercar tot el que es pot qualificar 
com a «excel·lent» (Fratelli tutti, 112 i 113). Diu també que «ja hem tingut molt 
temps de degradació moral en el nostre món. Burlar-nos de l’ètica, de la bondat, 
de la fe, de la honestedat, cal reconèixer que ens ha servit de ben poc» (Fratelli 
tutti, 113). 

El Papa acaba la seva encíclica Fratelli tutti, signada el passat dissabte 3 d’octubre a 
Assís, vigília de la festa de Sant Francesc d’Assís, amb una pregària, que ell titula com 
una «Oració cristiana ecumènica». És breu: només té tres breus paràgrafs, el tercer 
dedicat a invocar l’Esperit Sant. Permeteu-me que la resi en la versió castellana (que 
és la versió que he tingut a mà):

«Dios nuestro, Trinidad de amor (una referència implícita a l’Esperit Sant, que és el 
vincle d’amor entre el Pare i el Fill)
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina
derrama en nosotros el río del amor fraterno (segona referència a l’Esperit Sant).
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús,
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana.

Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio
Y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano,
para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo
y verlo resucitado en cada hermano que se levanta.»

(I acaba amb la pregària explícita a l’Esperit Sant):

«Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios, que son rostros diferentes
de la misma humanidad que tú amas. Amén.»

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe Auxiliar de Barcelona
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Paraules de Mons. Sergi Gordo en la inauguració 
del curs 2020-2021 a la Fundació Joan Maragall

Seminari Conciliar de Barcelona, dilluns 19 d’octubre de 2020, a les 19.00 hores.

1. Salutació

Dr. David Jou, President de la Fundació Joan Maragall.
Dr. Antoni Matabosch, President honorari de la Fundació Joan Maragall que està 
seguint aquest acte via streaming.
Dr. Josep M. Carbonell, President emèrit de la Fundació Joan Maragall.
Dr. Joan Torra, Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Mn. Salvador Bacardit, Rector del Seminari Major i Menor de Barcelona.
Membres del Patronat de la Fundació, secretàries i personal al servei de la Fundació.
Estimats amics i amigues, tant els que sou aquí presents com els qui ens seguiu via 
streaming telemàticament.

En primer lloc, una paraula de salutació que us porto en nom del cardenal Omella, 
i dels meus germans en l’episcopat, els bisbes Antoni Vadell i Javier Vilanova, el nou 
bisbe auxiliar de Barcelona. Ara ja som tres els auxiliars. Que tot en ajudi a fer realitat 
el que va dir el cardenal Omella en la presentació del bisbe Javier Vilanova: «perquè 
Barcelona ha d’anar endavant!» 

Després, una paraula de felicitació pel vostre coratge, de no renunciar a l’acte inaugu-
ral del curs, malgrat els condicionaments que imposa la pandèmia actual.

2. Un propòsit del doctor David Jou

En el moment de preparar aquestes paraules em va venir a la memòria el contingut 
d’unes declaracions del professor David Jou, si no recordo malament al setmanari 
Catalunya Cristiana, amb el motiu de ser-ne el nou president. Interrogat sobre els 
seus propòsits per als propers anys, deia que la Fundació Joan Maragall es volia obrir 
al pensament forà, al diagnòstic que sobre la nostra situació cultural i religiosa es fes 
en el nostre entorn i també més enllà.

Hem escoltat les paraules del teòleg Tomas Halík, president de l’Acadèmia Cristiana 
Txeca, que ens ha fet arribar per via telemàtica, des de la seva església del Sant Salva-
dor de Praga, en la impossibilitat de viatjar a Barcelona, per causa de la COVID-19.

Em sembla que aquestes paraules d’un pensador poc conegut entre nosaltres responen 
a aquest propòsit de la nostra Fundació d’obrir-se i d’escoltar les perifèries, per dir-ho 
amb una paraula molt utilitzada pel papa Francesc.
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En aquest sentit, us animo a anar endavant en aquests propòsit d’escoltar les veus 
més significatives del món cultural i religiós d’aquest moment. El diàleg és avui un 
lloc comú de la nostra cultura i els cristians és bo que el practiquem amb un esperit 
crític i obert, com ens va demanar el papa sant Pau VI en la seva recordada encíclica 
Ecclesiam suam.

3. El kairós, tema central del doctor Halík

Què ens ha dit el doctor Halík? Abans que tot, voldria remarcar el realisme del seu di-
agnòstic: el cristianisme europeu viu moments de frustració, de cansament, d’accídia 
–per dir-ho novament amb una paraula molt freqüent en els escrits del papa Francesc. 
Sembla que estigui fent una siesta, paraula que els traductors han deixat en castellà, 
sense traduir-la per la nostra «migdiada»...

Sigui com sigui, el doctor Halík ha reconegut la forta crisi per la qual passa el cris-
tianisme en el països occidentals. «L’estat actual de l’Església catòlica ens recorda en 
gran mesura –ha dit– la situació prèvia a la Reforma.» Els escàndols sexuals actuals 
que afecten homes d’Església li recorden els escàndols de la «venda de les indul-
gències», que fou un dels factors desencadenants de la Reforma de Martí Luter. És 
una diagnosi dolorosa, com la que semblantment detecta el Dr. David Jou al seu 
poema sobre el Salm 100, salm del qual procedeix per cert el meu lema episcopal, 
«Servite Domine in Laetitia». El President de la Fundació Joan Maragall ho diu 
amb aquestes paraules:

«Salm 100

Diu un salm:
Aclameu el senyor arreu de la terra,
serviu el senyor amb alegria,
entreu davant d’ell amb crits d’entusiasme.
Entreu als seus portals donant-li gràcies,
canteu lloances als seus atris,
enaltiu-lo, beneïu el seu nom.

Vaig fer meu, de petit, aquell entusiasme.
Una part de mi dansava quan sentia la paraula Déu.
En sortir del temple, el món em semblava transfigurat,
no en la seva matèria ni la seva forma
però sí en la seva font i en el seu sentit.
El mal semblava una taca que seria netejada,
que no tindria el poder de ser l’última paraula.
He conegut, de debò, aquesta eufòria.
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Potser per això ara se’m fan tan dolorosos
aquests temples, convents i seminaris immensos i buits,
aquests religiosos heroics, fatigats, envellits,
aclaparats per un pes de decadència, d’abandonament i de derrota.

Que lluny del crit, del cant, de l’alegria, de l’entusiasme!
Hi ha moments en què a Déu
només li demanes un xic de pietat
i, si pot ser, fe, més fe, molta fe per poder creure
que si els camins on l’hem servit s’acaben n’obrirà d’altres
i que d’alguna cosa haurà valgut, als seus ulls, el nostre esforç.»

(Cf.: p. 58 de l’opuscle Trenta poemes sobre el Parenostre i els salms. Barcelona: Qua-
derns 122 Fundació Joan Maragall, 2020.)

Tomas Halík també ha dit que tot moment de crisi és per a l’Església una forta crida a una 
reforma in capite et in membris, «en el cap i en els membres»; és a dir, en el Papat i tots els 
membres de l’Església. Així ens ho repetien els nostres professors d’Història de l’Església.

Però tota crisi és també un Kairós, un moment oportú, que per als cristians europeus 
ha de ser, com ens ha dit, una crida a desenvolupar un pensament crític i un impuls 
de renovació. En uns moments de cansament i de frustració, «cal donar una nova 
oportunitat al cristianisme».

Serà possible fer-ho, imitant el «coratge de Sant Pau»? La crisi nostra ¿és un símptoma de 
la decrepitud irrecuperable o pot ser una oportunitat per accedir a la «saviesa vespertina»?

Assolint aquesta saviesa, amb el cultiu sobretot de l’espiritualitat, «el cristianisme pot 
desenvolupar el seu potencial terapèutic al servei del món durant els propers anys». 
Aquesta ha estat la conclusió de la diagnosi esperançada del professor Tomas Halík.

A la llum del seu diagnòstic i d’aquestes paraules darreres, permeteu-me dos suggeri-
ments per a tots els qui treballeu a la Fundació Joan Maragall.

3a) La fe com a regeneradora de la cultura. La nostra Fundació porta en el seu títol ma-
teix les paraules «fe i cultura». Sant Joan Pau II ens va dir que una fe que no incideix 
en la cultura, que una fe que no crea cultura és una fe «no suficientment compresa, 
no suficientment acollida i no suficientment viscuda». Amics de la Joan Maragall, 
ajudeu-nos a «llegir els signes dels temps», com a titulat el professor Tomas Halík la 
seva exposició. Tant de bo puguem «donar una nova oportunitat al cristianisme» (ha 
dit Halík), a fi que aquest pugui incidir en la cultura o en les cultures predominants 
entre nosaltres. Que amb l’ajut de la Fundació Maragall puguem aportar un «suple-
ment de reflexió plena de saviesa» sobre les prioritats d’aquesta hora que estem vivint.
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3b) La fe com a potencial terapèutic. També aquest segon suggeriment s’inscriu en 
les paraules del professor Halík, que ens ha recordat que Sant Agustí va redactar la 
seva Teologia de la història («La ciutat de Déu») davant l’esfondrament de l’imperi 
de Roma i de la cultura romana. (Recordem-ho en aquests temps de pandèmia!) 
La fe és sempre curativa sobretot de l’esperit, la fe és terapèutica. I ho és de moltes 
maneres... Ajudeu-nos, des de la Fundació, a activar aquesta funció terapèutica per 
al bé dels homes i dones d’avui, també dels cristians, que sovint vivim un moment 
semblant al que ha descrit Halík en el seu viatge en automòbil de l’aeroport de 
Madrid a Toledo, quan el bisbe que l’acompanyava va parar el vehicle i el va invitar 
a caminar una mica, «amb un sol ardent sobre els nostres caps, en un paisatge buit 
i sota els nostres peus sorra i herba cremada de color groc». Era oferir-li el paisatge 
bo per entendre la mística de Santa Teresa d’Àvila i Sant Joan de la Creu, els nostres 
grans místics... la nada, nada, nada.. El solo Dios basta... i la paciencia todo lo alcan-
za. Ajudem-nos entre tots, amics i amigues, a trobar el que els místics ens poden dir 
avui davant la indiferència religiosa d’Europa i davant dels «transhumanismes» del 
paradigma tecnocràtic.

4. Només l’Esperit Sant pot fer de la crisi un Kairós

Acabo amb l’expressió d’una convicció que em sembla que tots els presents podem 
compartir. Només la llum i la força de l’Esperit Sant pot fer que la crisi actual del 
cristianisme europeu sigui un pas cap a una oportunitat, és a dir –i cito una vegada 
més a Halík– que esdevingui un temps oportú de renovació, un Kairós.

El papa Francesc ens crida, en aquesta hora, a ser «deixebles missioners» en aquesta 
situació del cristianisme en el nostre continent europeu.

Deixeu-me acabar amb unes paraules del papa Francesc cap al final de la seva exhor-
tació apostòlica La joia de l’Evangeli: «Per a mantenir viu l’ardor missioner fa falta una 
decidida confiança en l’Esperit Sant, perquè ell “ve en ajut de la nostra feblesa” (Rm 
8,26). Però aquesta confiança generosa ha d’alimentar-se i per això necessitem invo-
car-lo constantment. Ell pot guarir tot el que ens afebleix en el compromís missioner. 
És veritat que aquesta confiança en l’Invisible pot produir-nos cert vertigen: és com 
submergir-se en un mar on no sabem què trobarem. Jo mateix ho he experimentat 
moltes vegades», ens confessa el sant Pare.

Tanmateix, malgrat la foscor i la incertesa del futur, Francesc conclou dient: «Però no 
hi ha major llibertat que la de deixar-se portar per l’Esperit, renunciar a calcular-ho 
i controlar-ho tot, i permetre que ell ens il·lumini, ens guiï, ens orienti, ens impulsi 
cap a on ell vulgui. Ell sap bé el que fa falta en cada època i en cada moment. Això 
s’anomena ser misteriosament fecunds!» (EG 280). (El subratllat en negreta és meu, 
però no us sembla que és ben suggestiu o alhora ben consolador?)
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Només de la llum i la força de l’Esperit Sant podem esperar els fruits del nostre testi-
moni de cristians enmig del món. L’Esperit Sant actua dins de l’Església, però també 
és doctrina comú que la seva acció no es redueix a les fronteres de l’Església. I això ens 
invita a ser oberts i a ser ben humils per reconèixer la seva acció més enllà dels límits 
de l’Església.

Un recent exemple d’això és el que diu el papa Francesc al final de l’encíclica Germans 
tots (n. 286), publicada aquests dies: «En aquest espai de reflexió sobre la fraternitat 
universal (així defineix el seu document), m’he sentit motivat especialment per sant 
Francesc d’Assís, i també per altres germans que no són catòlics: Martin Luther King, 
Desmond Tutu, el Mahatma Mohandas Gandhi i molts més. Però vull acabar –afe-
geix el Papa– recordant una altra persona de profunda fe, que des de la seva intensa 
experiència de Déu va fer un camí de transformació fins a sentir-se germà de tots. Es 
tracta del beat Carles de Foucauld, conegut com “el germà universal”. Ell demanava 
precisament això a un amic seu: “Pregui Déu perquè jo sigui realment el germà de 
tots”» (Fratelli tutti, 287).

Amb vosaltres i per a tots vosaltres, els membres d’aquesta Fundació Joan Mara-
gall, demanem que madurin durant tot aquest curs els anomenats «fruits de l’Esperit 
Sant», recollits per sant Pau a la Carta als Gàlates, que són: «amor, goig, pau, pacièn-
cia, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un mateix» (Ga 5,22). El papa, 
en la seva darrera encíclica, comentant aquests «fruits de l’Esperit Sant», posa l’accent 
especialment en el fruit de la «benvolença», la «bene-volentia» llatina, que «comporta 
–diu– l’adhesió a tot allò que és bo i que comporta l’actitud de voler el bé de l’altre», 
i fins demana estimar i cercar tot el que es pot qualificar com a «excel·lent» (Fratelli 
tutti, 112 i 113). 

Amb l’esperança ferma que l’Esperit Sant farà fecunds els vostres treballs, declarem 
inaugurat el curs 2020-2021 a la Fundació Joan Maragall. 

Moltes gràcies a tots i a totes!

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe Auxiliar de Barcelona



524 [72] setembre-octubre - BAB 160 (2020)

Secretaria General
Nomenaments de vicaris episcopals

21.10.20 – Rvdm. Sr. Joan Obach Baurier, vicari episcopal de la zona pastoral 2, fins al 
juny de 2021.

Nomenaments parroquials
28.06.20 – Rvd. Sr. Jordi Avilés Zapater, vicari de la parròquia de Sant Albert Magne, de 
l’Hospitalet de Llobregat.
28.06.20 – Rvd. Sr. Jordi Avilés Zapater, vicari de la parròquia de Sant Ramon Nonat, 
de Barcelona.
28.06.20 – Rvd. Sr. Jordi Domènech Llauradó, vicari de la parròquia de Sant Josep 
Obrer, de Barcelona.
28.06.20 – Rvd. Sr. Jordi Domènech Llauradó, vicari de la parròquia de Sant Sebastià, 
de Barcelona.
28.06.20 – Rvd. Sr. Jordi Domènech Llauradó, vicari de la parròquia de Santa Engràcia, 
de Barcelona.
28.06.20 – Rvd. Sr. Jordi Domènech Llauradó, vicari de la parròquia de Santa Maria 
Magdalena, de Barcelona.
28.06.20 – Rvd. Sr. Joan Mundet Tarragó, vicari de la parròquia de Mare de Déu dels 
Desemparats, de l’Hospitalet de Llobregat.
28.06.20 – Rvd. Sr. Diego Pino Solà, vicari de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapi-
cina, de Barcelona.
28.06.20 – Rvd. Sr. Vicenç Martí Fraga, adscrit a la parròquia de Santa Teresa de l’Infant 
Jesús, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Luis Fernando Acosta Romero, rector de la parròquia de Sant Àngel 
Custodi, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Luis Fernando Acosta Romero, rector de la parròquia de Santa Do-
rotea, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Miquel Álvarez Rodríguez, rector de la parròquia de Sant Sebastià, 
de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Miquel Álvarez Rodríguez, rector de la parròquia de de Santa Maria 
Magdalena, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Ramon Batlle Tomàs, rector de la parròquia de Sant Medir, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Ramon Batlle Tomàs, rector de la parròquia de Santa Maria de Sants, 
de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. P. Gaspar Borda i Bori, O.Carm, rector de la parròquia de Santa Joaqui-
ma de Vedruna, de Barcelona.
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21.09.20 – Rvd. Sr. Joan Costa Bou, rector de la parròquia de Santa Maria del Remei, 
de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Xavier Grau Pont, rector de la parròquia de Sant Ferran, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Jordi Gutiérrez Bassa, rector de la parròquia de Sant Francesc Xavier, 
de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Jordi Illa Carlos, rector de la parròquia de la Sagrada Família, de 
Mataró.
21.09.20 – Rvd. Sr. Josep Lluís Muñoz García, rector de la parròquia de Sant Joan, de 
Vilassar de Mar.
21.09.20 – Rvd. Sr. Joan Obach Baurier, rector de la parròquia de Sant Vicenç, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Manuel Pérez González, rector de la parròquia de Sant Pius X, de 
Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Eduard Puig Casas, rector de la parròquia de Sant Oleguer, bisbe, 
de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Miquel Ramón Fuentes, rector de la parròquia de Sant Ramon de 
Penyafort, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Ramon Roca Font, rector de la parròquia de Sant Pere, de Premià 
de Dalt.
21.09.20 – Rvd. Sr. Felip-Juli Rodríguez Piñel, rector de la parròquia de Sant Cristòfor, 
de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Antoni Roman Luís, rector de la parròquia de Sant Andreu, de 
Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Ramon Octavi Sánchez Valero, rector de la parròquia de Sant Gre-
gori Taumaturg, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Josep Martorell Serra, administrador parroquial de la parròquia de 
Corpus Christi, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. David Navarro Manich, administrador parroquial de la parròquia de 
Sant Vicenç, de Sant Vicenç de Montalt.
21.09.20 – Rvd. Sr. David Navarro Manich, administrador parroquial de la parròquia de 
Santa Maria, de Caldes d’Estrac.
21.09.20 – Rvd. Sr. Andreu Oller Salud, administrador parroquial de la parròquia de 
Sant Pau, de Badalona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Adilson Tolentino de Freitas, administrador parroquial de la parrò-
quia de Mare de Déu de Betlem, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. José Ramón Campoy Corzo, vicari de la parròquia de la Sagrada 
Família, de Mataró.
21.09.20 – Rvd. Sr. Gabriel Carrió Amat, vicari de la parròquia de Santa Maria del Tau-
lat i Sant Bernat Calvó, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. P. Andrew Llanes Amaro, OCD, vicari de la parròquia de Sant Andreu, 
de Sant Andreu de Llavaneres.
21.09.20 – Rvd. P. Andrew Llanes Amaro, OCD, vicari de la parròquia de Sant Vicenç, 
de Sant Vicenç de Montalt.



526 [74] setembre-octubre - BAB 160 (2020)

21.09.20 – Rvd. P. Andrew Llanes Amaro, OCD, vicari de la parròquia de Santa Maria, 
de Caldes d’Estrac.
21.09.20 – Rvd. P. Francisco Javier Matoses Meseguer, SDB, vicari de la parròquia del 
Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo (basílica), de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Ignacio Guadalupe Montes Biosca, vicari de la parròquia de Mare de 
Déu de la Medalla Miraculosa, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Pablo Pich-Aguilera Blasco, vicari de la parròquia del Santa Maria 
del Remei, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Pedro Rivero San José, vicari de la parròquia de Sant Andreu, de 
Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Josep Roca Taxonera, vicari de la parròquia de Sant Ramon de Pe-
nyafort, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Francesc Romeu Torrents, vicari de la parròquia del Sagrat Cor de 
Jesús, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Francesc Romeu Torrents, vicari de la parròquia de Sant Francesc 
d’Assís, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Felio Vilarrubias Darna, vicari de la parròquia de Mare de Déu del 
Roser, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Agustí Vives Vaqué, vicari de la parròquia de la Sagrada Família, de 
Mataró.
21.09.20 – Rvd. P. Hippolyte Voka Ndomanueno, MSSCC, vicari de la parròquia del 
Sagrat Cor de Jesús, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. P. Hippolyte Voka Ndomanueno, MSSCC, vicari de la parròquia de 
Sant Francesc d’Assís, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. P. Hippolyte Voka Ndomanueno, MSSCC, vicari de la parròquia de 
Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calvó, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Miguel Ángel Chavira de los Santos, adscrit a la parròquia de Maria 
Mitjancera de totes les Gràcies, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Josep Colomer Busquets, adscrit al Santuari de la Mare de Déu de 
La Cisa, de Premià de Dalt.
21.09.20 – Rvd. Sr. Josep Colomer Busquets, adscrit a la parròquia de Sant Cristòfol, de 
Premià de Mar.
21.09.20 – Rvd. Sr. Yurii Fedorenko, adscrit a la parròquia de Sant Pau, de Badalona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Germán Augusto Gómez Sarmiento, adscrit a la parròquia de Sant 
Andreu, d’Òrrius.
21.09.20 – Rvd. Sr. Germán Augusto Gómez Sarmiento, adscrit a la parròquia de Sant 
Julià, d’Argentona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Joan Miranda Pérez, adscrit a la parròquia de Sant Mateu, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Joan Miranda Pérez, adscrit a la parròquia de Sant Rafael, de Bar-
celona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Ignacio Guadalupe Montes Biosca, adscrit a la parròquia de Sant 
Domènec Guzmán, de Barcelona.
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21.09.20 – Rvd. Sr. Ignacio Guadalupe Montes Biosca, adscrit a la parròquia de Precio-
síssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. P. Ramir Pàmpols Colomines, SJ, adscrit a la parròquia de Mare de Déu 
de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat.
21.09.20 – Rvd. P. Ramir Pàmpols Colomines, SJ, adscrit a la parròquia de Sant Joan 
Evangelista, de l’Hospitalet de Llobregat.
21.09.20 – Rvd. P. Ramir Pàmpols Colomines, SJ, adscrit a la parròquia de Santa Maria 
del Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat.
21.09.20 – Rvd. Sr. Joan M. Prieto Rodríguez, adscrit a la parròquia de Sant Vicenç, de 
Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Joan Rodríguez Gómez, adscrit a la parròquia de Santa Maria del Pi 
(basílica), de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Josep Lluís Socias Bruguera, adscrit a la parròquia de Crist Rei, de 
Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Alberto Tomé Filipe, adscrit a la parròquia de Sant Mateu, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Alberto Tomé Filipe, adscrit a la parròquia de Sant Rafael, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Manuel Abadias Suárez, DP, diaca adscrit a la parròquia de Corpus 
Christi, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Rubén García Lozano, DP, diaca adscrit a la parròquia de Sant Àngel 
Custodi, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Rubén García Lozano, DP, diaca adscrit a la parròquia de Santa 
Dorotea, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Josep Matías Aibar, DP, diaca adscrit a la parròquia de Sant Sebastià, 
de Barcelona
21.09.20 – Rvd. Sr. Josep Matías Aibar, DP, diaca adscrit a la parròquia de Santa Maria 
Magdalena, de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Aureli Ortín Maynou, DP, diaca adscrit a la parròquia de Santa 
Maria de Sants, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
21.09.20 – Rvd. Sr. Carlos Bosch Falgueras, director del Secretariat Diocesà de Pastoral 
amb Joves, fins al setembre de 2021.
21.09.20 – Rvd. Sr. Jordi Domènech Llauradó, consiliari del Servei d’Assistència i For-
mació Religiosa a les Universitats (SAFOR).
21.09.20 – Rvd. Sr. Bernat Gimeno Capín, director del Secretariat Diocesà de Pastoral 
Vocacional, fins al setembre de 2021.
21.09.20 – Rvd. Sr. Joan Mundet Tarragó, formador del Seminari Menor de Barcelona.
21.09.20 – Rvd. Sr. Adilson Tolentino de Freitas, encarregat de la cura pastoral de la 
comunitat catòlica de parla portuguesa resident a l’Arxidiòcesi.
01.10.20 – Rvd. P. Joseph Biju, MI, agent de Pastoral en el servei religiós del Parc Sanitari 
Pere Virgili, amb una dedicació de 10 hores setmanals presencials.
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01.10.20 – Rvd. Sr. Diego Pino Solà, agent de Pastoral en el servei religiós del Parc Sani-
tari Pere Virgili, amb una dedicació de 10 hores setmanals presencials.
06.10.20 – Sr. Ignasi Garcia i Clavel, president del Patronat de la Fundació per a les 
Escoles Parroquials, per tres anys.
14.10.20 – Rvd. Sr. Miquel Álvarez Rodríguez, membre del Consell Presbiteral de l’Ar-
quebisbat de Barcelona, fins al novembre de 2022.
14.10.20 – Rvd. P. Shinto Thomas, CMF, membre del Consell Presbiteral de l’Arquebis-
bat de Barcelona, fins al novembre de 2022.
15.10.20 – Aprovació a la composició del Patronat de la Fundació Obra Cultural, que 
queda constituït com segueix:
 - Presidenta: Sra. María Reyes Ribas Baciana
 - Vicepresident: Sr. Francisco Luque Infantes
 - Secretari: Sr. José Antonio Capín Pérez
 - Vocal: Sr. Luis Pallás Morera
 - Vocal: Sra. Nuria Vadillo Gonzalo

21.10.20 – Gna. Rosa Alsina Rebugent, OP, membre del Patronat de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, per quatre anys.
21.10.20 – Rvd. Sr. Alejandro Galán Martínez, capellà de la comunitat de monges Mis-
sioneres de la Caritat, de Barcelona.
21.10.20 – Rvd. P. Joan Prat Armadans, SchP, pròrroga, per quatre anys, en el càrrec de 
membre del Patronat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
22.10.20 – Nomenament com a membres del Patronat de la Fundació Mn. Vicenç Sal-
và, per quatre anys, les persones següents:
 - Mn. Àngel Jesús Navarro i Guareño, president
 - Mn. Saturnino Rodríguez i Rodríguez, vicepresident
 - Sr. Joan Torrell i Planas, tresorer
 - Sra. Patricia Salvador Ávila, secretària
 - Sra. Esther Ibeas i Ortega, vocal
 - Sr. José Javier Martínez Villa, vocal
 - Sr. Carles Armengol i Siscares, vocal
 - Sr. Francesc Manuel Salvador Esteban, vocal
 - Sra. Pilar Ferran i Biosca, vocal

23.10.20 – Rvd. Sr. Joan Rodríguez Gómez, director diocesà de la Xarxa Mundial d’Ora-
ció del Papa (Apostolat de l’Oració).
30.10.20 – Rvd. Sr. Joan Miranda Pérez, capellà de la comunitat de monges Hospitalà-
ries de la Santa Creu (Casa Santa Creu), de Barcelona.

Institucions d’ensenyament superior
08.10.20 – El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, en virtut de les atribucions 
que li corresponen com a Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, del qual forma 
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part l’Institut de Litúrgia ad instar Facultatis de l’Ateneu Sant Pacià (ILF), nomena 
el Rvd. Dr. Jordi Font i Plana per al càrrec de Vicepresident de l’esmentat Institut, 
per un trienni.

Cartes
Carta amb motiu de la carta pastoral del Sr. Cardenal Arquebisbe a tots els dio-
cesans de Barcelona: «Déu és amb mi!»

Barcelona, 16 de setembre de 2020

Benvolguts i benvolgudes,

Tenim el goig de fer-vos arribar en nom del Sr. Cardenal Joan Josep Omella, 
la carta pastoral «Déu és amb mi!» que l’arquebisbe de Barcelona ens dirigeix 
a tots els diocesans per preparar un nou curs que tornarà a estar marcat per la 
pandèmia de la COVID-19 i per la crisi sanitària, social i econòmica que ha 
provocat. 

Malgrat tot, a nivell diocesà, el curs 2020-2021 comptarà amb una data assenyala-
da: 7 de novembre de 2020. Aquest dia la basílica de la Sagrada Família acollirà la 
cerimònia de beatificació de Joan Roig i Diggle, jove nascut a la nostra arxidiòcesi i 
que va patir el martiri a l’edat de dinou anys.

Adjunta en aquest correu trobareu la carta pastoral en català i en castellà (format 
PDF). També podeu accedir a la versió HTML en el web dedicat al procés de 
beatificació de Joan Roig i Diggle: https://joanroigdiggle.com/carta-pastoral-deu-
es-amb-mi/

Ben cordialment,

Màrion Roca
Secretària General i Cancellera

Carta amb relació a la tanda d’exercicis espirituals per als preveres de l’Arxidiòcesi 
de Barcelona

Barcelona, 13 d’octubre de 2020

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: Exercicis Espirituals per als preveres, del vespre del diumenge 10 de gener 
al divendres 15 de gener de 2021, després de dinar.
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Benvolguts preveres,

Tal com indica el Sr. Cardenal Arquebisbe en la seva carta, el Rvd. P. Jordi Latorre, 
SDB., salesià i biblista, dirigirà la tanda d’exercicis espirituals adreçats a tots els pre-
veres de l’Arxidiòcesi.

Concretem-ne ara ja els detalls, a fi que fins al dimecres 6 de gener els preveres inte-
ressats a assistir-hi puguin comunicar-ho a la Secretaria General de l’Arquebisbat (tel. 
93 270 12 48 - fax 93 270 13 03 - ssomoza@arqbcn.cat).

Els exercicis començaran el diumenge 10 de gener, a les 20.00 hores, amb un sopar 
fratern, i finalitzaran el divendres 15 de gener de 2021, després de dinar. Cal 
portar l’alba, estola blanca i el llibre de la Litúrgia de les Hores.

El lloc: Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada, c. Edith Llauradó, 22, 08391 Tiana, 
tel. 93 395 41 11. Es disposa d’habitacions individuals.

El preu serà, aproximadament, de 48-50 € per persona/dia (pensió completa).

Ben cordialment,

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

NOTA: Se seguiran les normes sanitàries establertes davant la pandèmia.

Comunicats de l’Arquebisbat de Barcelona
Nomenament del nou Vicari Episcopal de la Zona Pastoral 2

Barcelona, 21 d’octubre de 2020

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe, ens plau comunicar-vos que el Rvd. Sr. 
Joan Obach Baurier ha estat nomenat Vicari Episcopal de la Zona Pastoral 2 en subs-
titució del Rvd. Sr. Salvador Bacardit Fígols, actual rector del Seminari Major i del 
Seminari Menor de Barcelona.

Atentament,

Secretaria General
Arquebisbat de Barcelona
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Noves mesures preventives amb relació a la pandèmia de COVID-19

Barcelona, 30 d’octubre de 2020

Davant la situació actual de rebrot de la pandèmia, el Congrés dels Diputats va apro-
var el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, sobre l’estat d’alarma i la Resolució 
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, on s’actualitzen les mesures en matèria de salut 
sobre la COVID-19. És per això que cal tenir en compte:

 - Extremar les mesures de seguretat sanitàries tant en l’àmbit sacramental com 
en el pastoral (mascareta, gel hidroalcohòlic, distància de seguretat, etc.).
 - Amb motiu del confinament nocturn, NO hi pot haver cap activitat pastoral 

o sacramental pública des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí.
 - En el cas que algun prevere o diaca hagi de fer una sortida d’urgència per 

atendre sacramentalment alguna persona, caldrà que porti emplenat el docu-
ment «Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada 
per la COVID-19», que ha emès la Generalitat de Catalunya, i la fotocòpia 
del nomenament episcopal que l’identifica com a prevere o diaca o el carnet 
oficial de mossèn.
 - S’ha reduït l’aforament màxim en les celebracions litúrgiques, passant del 

50% anterior al 30% actual.
 - Es limita a la mateixa comarca a l’assistència a cementiris tant el dia 31 d’oc-

tubre com el dia 1 de novembre.

Així mateix, el Secretariat Diocesà de Catequesi també ha decidit prendre les següents 
mesures:

 - Suspensió de la catequesi presencial durant 15 dies.
 - Allà on sigui possible, realització de la catequesi familiar a casa. Recordeu que 

podeu trobar unes fitxes d’iniciació cristiana.
 - Cuidar la relació personal amb les famílies i animar-les a celebrar l’Eucaristia 

dominical.

Secretaria General
Arquebisbat de Barcelona
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In pace Christi
Mn. Manel Pousa Engroñat

Va morir el dia 9 de setembre de 2020 a l’Hospital de la Vall d’Hebron, víctima de la 
pandèmia del coronavirus, a l’edat de 75 anys. L’Església celebrava aquell dia la festi-
vitat de Sant Pere Claver, català universal que a Cartagena d’Índies es feu «esclau dels 
esclaus negres per sempre». Un bon model per a Mn. Manel Pousa, que havia nascut 
a Granada, fill d’una família nombrosa, on treballava el seu pare i la seva mare, tots 
dos d’origen català.

Fou ordenat sacerdot a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona el 1975 i la 
seva activitat es va desenvolupar, sobretot, a la parròquia de la Santíssima Trinitat de 
Trinitat Vella i als barris de Verdum i Roquetes, i de manera especial a tot Nou Barris, 
on va ser conegut pel seu suport als més necessitats, especialment presos, persones que 
sortien de la presó sense saber on anar, joves i persones sense recursos.

La seva acció social va començar amb joves castigats per la droga –eren els anys de 
l’expansió de l’heroïna– i es va acostar al món de les presons per facilitar camins a la 
reinserció.

Primer va fundar l’Associació Grup Muntanyès i ja el 2004 la Fundació Privada Pare 
Manel, que ha tingut una forta expansió, arribant a ocupar més d’una vintena de 
persones i que li varen permetre encadenar diversos projectes, sempre famílies i les 
persones més fràgils i pobres de la nostra ciutat de Barcelona. Gràcies al suport de 
persones del món de l’espectacle i de cantants famosos, es van fer molt populars les 
gales Guanya’t el cel amb el pare Manel per recaptar fons. L’any 2020 la gala va arribar 
a la seva 24a edició, i que a causa del confinament es va haver de celebrar virtualment, 
amb la participació d’artistes de relleu en el món de la música, del teatre, de l’humor, 
de l’il·lusionisme...

El 2011, la publicació del llibre Pare Manel, més a prop de la terra que del cel, on co-
mentava temes conflictius, li va crear dificultats amb els ensenyaments de l’Església 
en qüestions com ara l’avortament i els matrimonis homosexuals, que varen aixecar 
ampolles, però que finalment no varen comportar condemnes, gràcies també a les ex-
plicacions que ell va donar. «Rectifico –va escriure– tot el que pugui haver manifestat 
en contradicció amb la fe, la doctrina i la disciplina de la nostra Església. No era la 
meva intenció.»

Personatge popular i peculiar, als anys vuitanta es va dedicar a córrer maratons, segons 
deia perquè era una manera de deixar de fumar. Va aconseguir bones marques, fins 
que ho va haver de deixar a causa de problemes als genolls. El 2009 va rebre la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat i la Medalla d’Honor de Barcelona.
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A Twitter, d’entre tots els adjectius que li foren dedicats la tarda del dimecres 9 de 
setembre, en divulgar-se la notícia de la seva mort, potser el més repetit era el de «tre-
ballador incansable». I una altra frase unànime: «T’has guanyat el cel, pare Manel.»

El dia 10 de setembre, quan els diaris de Barcelona anunciaven en portada la 
mort del Pare Manel –als 75 anys i a causa de la COVID-19–, en la missa con-
celebrada pels sacerdots de les 8 del matí a la capella de la Residència, el car-
denal Martínez Sistach, que presidia, va iniciar-la invitant a pregar per l’etern 
descans dels dos sacerdots traspassats el dia anterior: Mn. Manel Pousa i Mn. 
Joan Casañas, que últimament vivia a la Casa i que pertanyia a la diòcesi de Ter-
rassa. El cardenal va afegir que tots dos havien treballat al servei dels pobres. El 
dilluns 28 de setembre, a la capella de la residència es va celebrar una eucaristia 
en sufragi de Mn. Joan Casañas.

Les exèquies en sufragi de Mn. Pousa es varen celebrar el dissabte 12 de setembre 
de 2020, a les 11.25 h, al Tanatori de Sancho de Ávila, presidides pel bisbe auxiliar 
Mons. Antoni Vadell. Mn. Josep M. Jubany va pronunciar l’homilia. Al cel sia.

P. Josep Llunell Vilaró, CO

Aquest prevere de l’Oratori de Sant Felip Neri, al servei de l’Arquebisbat de Barcelo-
na, morí en la pau de Crist, als 85 anys, el dia 15 de setembre de 2020.

Va néixer a Sant Cugat del Vallès el 6 d’octubre de 1934, una data històrica pels fets 
ocorreguts aquell dia a Catalunya, coincidència que ell comentava sovint... Visqué la 
seva infantesa a Sant Cugat, en el si de la seva família, una família cristiana formada 
pel matrimoni, per la seva germana Eulàlia i per ell. El seu pare era pagès i exercia de 
campaner de la parròquia. La mare tenia cura de la casa. El P. Llunell tenia un record 
entranyable dels seus pares. N’és una mostra que, durant tota la seva vida de prevere, 
el dia del mes que es complia l’aniversari de la mort de la seva mare, ell li celebrava 
l’eucaristia, pregant pel seu etern descans i com a expressió del seu afecte i del seu 
agraïment.

Va fer els estudis d’humanitats al nostre Seminari Menor, aleshores instal·lat a la 
Conreria de la Cartoixa de Montalegre (Tiana). Els estudis de Filosofia i de Teologia 
els va cursar al Seminari Major de la nostra diòcesi. En el Seminari del carrer de la 
Diputació, l’estudiant Llunell era molt estimat pels seus superiors i també pels seus 
companys. Josep Llunell era un seminarista dotat de moltes qualitats intel·lectuals i 
morals, però era també senzill i tenia un sentit de l’humor que feia agradable la seva 
companyia i la seva conversa.

Cada any, el P. Llunell s’unia als sacerdots diocesans de la seva promoció per celebrar 
l’aniversari de la seva ordenació sacerdotal, pregant també per aquells que, sobretot 
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al llarg dels darrers anys, anaven mancant a la trobada perquè havien entrat a la vida 
eterna... La seva promoció, que era molt nombrosa, va rebre l’ordenació sacerdotal de 
mans del que era aleshores arquebisbe de Barcelona, Mons. Gregori Modrego Casaús. 
Era el dia 18 de setembre de 1960. Aquest any s’ha acomplert el seixantè aniversari 
d’aquella nombrosa ordenació.

Com a sacerdot diocesà, Josep Llunell primer va exercir com a vicari a la parrò-
quia del Fondo, de Santa Coloma de Gramenet, i a la de Castelldefels. Ben aviat, 
el 4 de maig de 1961, va demanar l’ingrés a l’Oratori de Sant Felip Neri, proper a 
la catedral i al palau del bisbe, i allí, com a bon veí de la nostra diòcesi, ha viscut 
fins a la seva mort.

Fou agregat a la Congregació de l’Oratori (equivalent a la professió perpètua dels 
religiosos) el 23 d’agost de 1965. Va ser durant molts anys –fins a la seva jubilació 
laboral– capellà del Col·legi Vedruna del carrer Gran de Gràcia, on sempre ha es-
tat recordat per desenes i desenes de religioses, professors i professores i, sobretot, 
exalumnes. El pare Llunell es feia estimar per tothom.

A l’església de l’Oratori, de la plaça de Sant Felip Neri, el pare Llunell ha conti-
nuat exercint el ministeri de la confessió i del consell espiritual, en el qual han 
excel·lit tants sacerdots –coneguts col·loquialment com a «felipons»–, sacerdots 
sants i benemèrits per a la nostra arxidiòcesi que estan en la memòria de tots. Les 
tardes dels dimarts i dels dijous eren sagrades per a ell, per tal que res no li im-
pedís de complir aquest ministeri tan propi dels fills de Sant Felip Neri, un sant 
model de l’humanisme cristià.

Sempre apassionat pels llibres i per la història, el pare Llunell, a l’Oratori, fou pri-
mer arxiver i bibliotecari, càrrecs que li esqueien ben bé. Però el dia 1 de gener de 
l’any 2000 fou elegit prepòsit, és a dir, superior de la casa, i ho ha estat fins a la visita 
canònica de l’any 2018. L’any 2017 se li va manifestar una malaltia renal que ell ha 
assumit amb una actitud plena de fortalesa moral, fins al mateix moment de lliurar la 
seva ànima al Pare del cel.

El comiat corpore insepulto va tenir lloc el dijous 17 de setembre al Tanatori de Sancho 
de Ávila, i fou presidit pel bisbe auxiliar Mons. Sergi Gordo. Mn. Josep Hortet va 
pronunciar l’homilia. D’altra banda, la missa exequial en sufragi de la seva ànima es 
va celebrar el divendres dia 18 al seu estimat Oratori de la plaça de Sant Felip Neri. 
Aquell mateix dia es complien els 60 anys del dia que rebé l’ordenació sacerdotal. Que 
al cel ens puguem veure, admirat i estimat pare Josep Llunell!
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Conferència Episcopal  
Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 239
Tarragona, 14 de setembre de 2020

El dilluns 14 de setembre de 2020, els Bisbes que formen la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET) han portat a terme la reunió número 239 de la Conferència, 
amb modalitat telemàtica, i en la qual han pogut participar tots els seus membres.

1.- Els Bisbes han tractat diverses qüestions sobre l’inici del curs pastoral 2020-21, 
en les circumstàncies complexes que vivim a causa de la pandèmia del COVID-19 i 
que afecten el treball habitual a les parròquies, les escoles, les famílies i el conjunt de 
la societat.

2.- S’ha incorporat a la reunió el president de Càritas Catalunya, Sr. Francesc Roig, 
que ha presentat la Memòria del 2019, així com també el treball realitzat per Càritas 
a partir de l’inici del confinament del 2020. Les deu Càritas dels bisbats de Catalu-
nya no van tancar durant l’estat d’alarma, ni es van aturar, malgrat que els voluntaris 
grans es van haver de retirar de la primera línia i adaptar les seves col·laboracions. 
Els qui van quedar van fer un treball enorme, teletreballant i presencialment. Dues 
setmanes després de l’inici de l’estat d’alarma es van multiplicar per tres les demandes 
d’ajuda. I es van incorporar 625 nous voluntaris, sobretot joves, després de l’inici de 
la pandèmia.

La Memòria del 2019 posa de manifest que se segueix una tendència d’estabilització 
de les persones que demanen ajuda. El 2019 en el conjunt de les deu Càritas catalanes 
es van acompanyar 82.139 llars, amb 217.171 persones. Una xifra similar a la del 
2018. Les dades mostren que els principals problemes eren aleshores la manca d’habi-
tatge, l’atur cronificat i el treball precari; problemes que, malauradament, van a l’alça.

El Sr. Cardenal Joan Josep Omella, bisbe delegat de la CET per a Càritas Catalunya, 
ha agraït al Sr. Roig el treball que s’ha fet i es va fent, i ha recordat que la fraternitat, 
la solidaritat i la caritat són valors que identifiquen la comunitat cristiana i que l’acció 
caritativa i social forma part de la missió evangelitzadora de l’Església des dels seus 
inicis, i n’és un dels elements constitutius.

3.- Els Bisbes, tal com ja van escriure en la darrera comunicació i com també ha 
recordat recentment la Congregació per al Culte Diví, animen els fidels a tornar a la 
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normalitat de la vida cristiana amb la presència física a la celebració de l’eucaristia, 
sempre que les circumstàncies ho permetin.

4.- Els Bisbes han felicitat el Sr. Cardenal Joan Josep Omella que el proper 20 de se-
tembre celebrarà el cinquantè aniversari de la seva ordenació presbiteral, i també han 
felicitat el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, que aquell mateix dia celebrava el 
dissetè aniversari de la seva ordenació episcopal.

Finalment, en aquest any que el papa Francesc ha volgut dedicar a la reflexió sobre 
l’encíclica Laudato si’, exhorten els cristians a admirar l’obra de Déu creador per reco-
nèixer en cada criatura el reflex de la seva bondat i saviesa, i, alhora, a trobar camins 
concrets de conversió envers el programa exigent d’una ecologia integral.

Comunicat de la reunió n. 240
Barcelona, 8 d’octubre de 2020

El dia 8 d’octubre a la tarda es van reunir els bisbes de la Conferència Episcopal Tar-
raconense al Seminari Conciliar de Barcelona, presidits per l’arquebisbe de Tarragona. 
Hi van assistir tots els seus membres llevat del cardenal arquebisbe de Barcelona.

A l’inici va entrar a saludar el bisbe auxiliar electe de Barcelona, Mons. Xavier Vilano-
va, nomenat el passat dimarts dia 6.

Els bisbes van tractar diversos temes, com el treball realitzat per la Fundació Pere Tar-
rés aquest estiu i els reptes de futur de l’educació en el temps lliure, amb la presència 
dels Srs. Josep Oriol Pujol i Xavier Nus.

També van rebre informació detallada sobre el moment de l’ensenyament concertat a 
Catalunya per part del P. Enric Puig SJ, Director de l’Escola Cristiana de Catalunya.

Finalment escoltaren les informacions sobre l’Ateneu universitari Sant Pacià, que ha 
estat fent un gran esforç perquè l’ensenyament universitari presencial sigui realment 
presencial o telemàtic.

També van aprovar per unanimitat la versió catalana dels textos litúrgics de la Memò-
ria lliure de Sta. Faustina Kowalska, que se celebrarà el 5 d’octubre.
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Consell Presbiteral
Crònica de la quarta reunió del trienni 2019-2022

(14/10/2020)
El dimecres 14 d’octubre de 2020, de les 10.00 a les 13.30 hores, a la sala Sant Jordi 
del Seminari Conciliar de Barcelona, es va reunir el Consell Presbiteral (CP) de la 
nostra arxidiòcesi, presidit pel Sr. Cardenal Joan Josep Omella, el qual estava acom-
panyat en la presidència pels dos bisbes auxiliars, Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni 
Vadell, i pels membres del secretariat del CP: Mn. Josep M. Romaguera, Mn. Ramon 
Octavi Sánchez i el P. Llorenç Puig, SJ.

La reunió es va fer en una doble modalitat, la presencial i la telemàtica. Per això, a 
l’ordre del dia de la reunió es destacaven aquestes tres notes importants:

•	Aquesta reunió se celebrarà de manera presencial però, al mateix temps, qui ho pre-
fereixi hi podrà participar de manera telemàtica des de casa.
•	Qui opti per la modalitat telemàtica ho podrà fer amb els links que ens enviaran uns 
dies abans via email.
•	Qui opti per la modalitat presencial haurà de seguir les normes sanitàries (mascareta, 
distància, gel hidroalcohòlic…).

1. Pregària inicial
Com és ja costum, es va resar l’Hora de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe
En primer lloc, va donar les gràcies a tots els presents per la seva presència i col·labora-
ció, sobretot en aquests moments marcats per nombroses dificultats a causa, sobretot, 
de la pandèmia de la COVID-19.

Va afegir que, com a Església, estem cridats a donar un testimoni de fortalesa moral 
davant de les actuals dificultats i a donar un testimoni d’esperança.

Tot seguit, va informar al CP del recent nomenament d’un tercer bisbe auxiliar de 
Barcelona: el prevere de la diòcesi de Tortosa, Mn. Xavier Vilanova Pellisa, que ell va 
demanar al Sant Pare per a una millor atenció pastoral del ministeri episcopal als dio-
cesans, donat que ell té ara també les obligacions derivades de ser president de la CEE.

3. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
Fou aprovada.
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4. El punt que va quedar pendent de la reunió anterior
Reptes a partir del que hem viscut i del que hem après (el que era «normal» i no ho 
hauria de ser):

- Com a pastors de les respectives comunitats, què hem après i quins reptes se’ns plantegen?
- I quins reptes es plantegen a l’arxidiòcesi?

•	Presentació del que ha estat enviat pels consellers.
•	Temps (limitat) per a intervencions sobre la qüestió.

Tant en les comunicacions rebudes des de les parròquies i resumides pel secretariat del 
CP, com en les intervencions presencials o telemàtiques d’alguns membres del CP, es 
varen destacar, entre d’altres, aquests punts:

Sobre el que hem après:

- L’experiència, personal i social, de fragilitat.
- Viure la parròquia com a comunitat, on tots ens necessitem els uns als altres.
- Valoració de les noves tecnologies de la informació i comunicació, que han permès 
fer, d’alguna manera, comunitats virtuals.
- L’experiència d’haver de renunciar a celebracions litúrgiques necessàries, com les 
primeres comunions, els funerals pels difunts, etc.
- La pandèmia ens ha obert a tot el món, perquè és un fenomen mundial, i en aquest 
sentit ens ha fet més sensibles a les necessitats dels països pobres i de problemes com 
el de la fam en el món.
- L’experiència de la soledat de la persona malalta, que ha passat setmanes sense poder 
rebre la visita dels familiars i dels amics, i com en una situació semblant només ens 
consola viure units al Crist crucificat i també units a la fe rebuda dels nostres pares...
- Hem après que el sofriment forma part de la nostra vida i de la vida del món. Ens ha 
recordat el capítol vuitè de la Carta als Romans: «Jo penso que els sofriments del món 
present no són res comparats amb la glòria que s’ha revelar en nosaltres. (...) Perquè 
l’univers creat es troba sotmès al fracàs no de grat (...), perquè tot l’univers gemega i 
sofreix dolors de part» (Rm 8, 18ss). 
- Hem après que la nostra esperança és el cel, la vida eterna, la vida en Déu.

Sobre els reptes:
- Repte de la secularitat, que amb la pandèmia també s’ha accelerat...
- Repte del creixent individualisme, intensificat per l’actitud de «defensa» davant les 
«agressions» ambientals, no només per a la salut...
- Repte, després de les celebracions virtuals de refer la comunitat cristiana presencial i 
prioritària, en la pràctica religiosa (eucaristia, en especial la missa dominical, sagraments...)
- Repte de refer els grups cristians d’espiritualitat o d’apostolat (moviments evangelit-
zadors, equips de matrimonis, etc.)
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- Repte de refer la modesta participació econòmica de les parròquies, a causa de la no 
aportació de les col·lectes. També és un repte per a l’economia de l’Arquebisbat.

5. Aplicació del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!»
5.1. Eix «Joves», per Mn. Carles Bosch. El director del Secretariat Diocesà de Pastoral 
amb Joves va fer una informació dels seus contactes amb les realitats dels joves exis-
tents a l’arxidiòcesi, pel que fa a adolescents, escoles, universitaris i moviments laicals. 
I dels objectius del Secretariat, entre els que hi ha el treball sobre el document Christus 
vivit, publicat pel papa Francesc.

5.2. Eix «Pobres», a càrrec de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral, per Mons. 
Sergi Gordo i Mn. Antoni Casas, membres d’aquesta Comissió. Varen explicar l’actu-
alitat d’aquest eix en el context de l’actual pandèmia i varen anunciar el recés que es 
farà el dia 21 de novembre a la basílica de la Sagrada Família.

5.3. Va seguir un diàleg sobre els dos eixos que s’aplicaran enguany. Entre d’altres co-
ses, es va recordar allò que, de manera plàstica, vol recordar el cartell –el panot– que 
es va editar sobre el Pla Pastoral, que el centre l’ocupa el Crist, cosa que significa que 
l’encontre amb el Crist i la conversió és un eix central i permanent del Pla, i que en-
torn del Crist hi ha diversos eixos, que s’inclouen de manera que quan s’ha acomplert 
un dels eixos els anteriors a aquest no queden superats, sinó implicats en els propòsits 
del Pla.

6. Informacions diocesanes
Cal tenir present dues dates:

- 7 de novembre de 2020, a la Sagrada Família: beatificació de Joan Roig i Diggle, 
màrtir, sobre el qual el Sr. Cardenal Omella ha publicat la carta pastoral Déu és amb 
mi, les paraules que el jove va dir a la seva mare abans de ser detingut i assassinat per 
la seva condició de cristià.

- 21 de novembre de 2020, Recés d’Advent a la Sagrada Família, sobre el Pla Pasto-
ral, promogut per la Delegació de Pastoral Social i Caritativa i Càritas Diocesana, i 
dirigit als membres dels consells diocesans, als arxiprestos i als delegats i directors de 
secretariats diocesans.

7. Precs i preguntes
Entre altres punts, es va demanar una informació sobre el Seminari Conciliar. Es va 
informar, entre d’altres punts, que aquest curs té trenta seminaristes, dos dels quals 
són del bisbat de Sant Feliu.

8. Pregària de cloenda
Amb la pregària de l’àngelus, dirigida pel Sr. Cardenal, es va cloure la reunió.
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Consell Pastoral Diocesà
Crònica de la quarta reunió del trienni 2019-2022

(17/10/2020)
El Consell Pastoral Diocesà (CPD) va celebrar la seva quarta reunió el dia 17 d’octu-
bre de 2020, que es va celebrar en la modalitat telemàtica segons les normes sanitàries 
donades per les autoritats civils a causa de la segona onada de contagis en la pandèmia 
global de la COVID-19. Presidiren la reunió el Sr. Cardenal Joan Josep Omella, ar-
quebisbe de Barcelona, acompanyat dels bisbes auxiliars Mons. Sergi Gordo i Mons. 
Antoni Vadell. Es va seguir el següent ordre del dia.

1. Pregària inicial
Dirigida pel Sr. Cardenal Arquebisbe.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe
Envià una cordial salutació a tots els membres del CPD i els agraí la seva connexió per 
Internet per poder fer la reunió habitual. Va dir que calia anar endavant, enmig de les 
dificultats plantejades per la pandèmia i que, en les actuals circumstàncies, ens calia 
demanar l’ajut de Déu i ser testimonis d’esperança.

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
Fou aprovada.

4. Informació del punt de la reunió anterior: Reptes a partir del que hem viscut i 
hem après durant la pandèmia de la COVID-19
D’aquest tema es va informar en la crònica de la tercera reunió del CPD del 29 de 
juny de 2020, publicada en el Butlletí corresponent als mesos de maig-juny de 2020.

5. Presentació de l’Escola de Formació Laical
Sobre aquesta Escola de Formació de Laics amb missió eclesial, que està en període 
de constitució, varen informar Maria Àngels Arrabal, secretària del CPD; Joan Ferrés, 
membre del Secretariat del CPD; Anna M. Almuni, delegada de Formació i Acompa-
nyament del Laïcat, i Mn. Enric Termes, vicari episcopal.

En síntesi, aquest projecte ja es va iniciar durant el pontificat del cardenal Martínez 
Sistach i es va replantejar en els inicis de l’actual. El cardenal Omella va creure con-
venient que aquesta proposta de formació del laïcat havia de dependre del CPD, i en 
especial del seu Secretariat.

El projecte nasqué de la inquietud manifestada en una de les reunions del Consell 
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Episcopal amb els delegats i delegades, en què es va constatar la necessitat d’una for-
mació del laïcat, amb un accent pastoral molt destacat, que estigui al servei i com a 
suport a la tasca pastoral de les parròquies, arxiprestats, moviments i associacions del 
nostre Arquebisbat. Es tracta d’un pla de formació que vol tenir una forta connotació 
diocesana. Es va redactar un document marc (octubre de 2019).

Amb l’especial col·laboració dels dos bisbes auxiliars, es va constituir un primer grup 
de treball format per dos membres del Secretariat del CPD, Maria Àngels Arrabal i 
Joan Ferrés, per Anna M. Almuni i per Mn. Enric Termes. Després, es varen incor-
porar al grup Jaume Casasas, Mònica Domingo, Alberto Jiménez, Clara Pujadas, 
Assumpta Sendra i Josep Vives, com a equip de formadors.

Les missions eclesials previstes per a les persones que segueixin aquesta formació po-
drien ser: pastoral d’adults, pastoral de la salut, acompanyament i dinamització de 
moviments, pastoral de la família, pastoral de joves, responsables en l’àmbit catequè-
tic i del catecumenat...

La previsió inicial és que aquest pla de formació pugui començar durant el segon 
quadrimestre d’aquest curs. 

6. Aplicació i seguiment del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!»
Mons. Sergi Gordo i Mn. Antoni Casas varen informar de les iniciatives fetes o pre-
vistes –algunes s’han hagut d’anul·lar a causa de la pandèmia–, tant de l’eix dels joves, 
prioritari durant el present curs pastoral, com de l’eix dels pobres, prioritari durant el 
proper curs pastoral.

Amb referència a l’eix dels joves es va oferir als membres del CPD una informació escrita 
sobre el que ja s’ha presentat com els «irrenunciables» de la pastoral amb joves, promo-
gut pel Secretariat corresponent i la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral. Es publi-
quen dos fragments d’aquests «irrenunciables» que tenen un destacat interès general.

6.1. Síntesis d’«irrenunciables» de la pastoral amb joves:

1. Primer anunci (kerigma)
2. Escoltar i acollir
3. Caminar junts
4. Acompanyament personal
5. Comunitat
6. Relació amb Crist
7. Llenguatge proper i significatiu
8. Testimoni de vida
9. Formació integral
10. Altres
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6.2. El decàleg anterior es completa amb la «Proposta per treballar l’eix dels joves del 
Pla Pastoral Diocesà», sobre la manera com s’ha de fer l’acompanyament de joves 
segons l’exhortació apostòlica Christus vivit, concretat en deu punts:

1. Enamorat de Jesús, que el busqui en la pregària, en els sagraments, en l’acom-
panyament personal..., aprofundir en la relació amb ell.
2. Que es preocupi de cada jove individualment, acompanyant, escoltant i res-
pectant cada procés i pregant per ell.
3. Que vegi el jove com a terra fèrtil, en la qual actua la força de l’Esperit Sant 
per transformar-li el cor.
4. Que confiï en ell i sigui pacient i respectuós amb el seu procés i situació con-
creta del jove.
5. Que sigui compromès amb l’Església, amb la parròquia, el moviment, donant 
exemple de maduresa, coherència i essent testimoni de la misericòrdia de Déu.
6. Que tingui ganes d’aprendre dels joves. Que vulgui estar al dia i conèixer els 
gustos dels joves.
7. Que prepari i adeqüi les catequesis i dinàmiques a la realitat concreta dels 
joves, però amb profunditat i creativitat.
8. Que tingui mentalitat d’equip i no vulgui fer-s’ho tot sol.
9. Que sigui transparent, humil, perseverant, empàtic, fraternal i alegre.
10. Que tingui disponibilitat per fer acuradament el servei d’animació.

6.3. Proposta presentada pel Dr. Andreu Ibarz, en nom de la Comissió de Seguiment 
del Pla Pastoral Diocesà, que inclou: dues recomanacions (a i b), una informació (c) 
i una proposta (d).

a. La situació de la pandèmia no comporta una hibernació del Pla Pastoral, que 
és més vigent que mai. Recomana llegir les cartes dominicals que el cardenal 
Omella ha dedicat al Pla Pastoral durant el confinament (es troben a la pàgina 
web de l’Arquebisbat).
b. Recomana llegir els documents que el papa Francesc ens ha regalat darrera-
ment: l’exhortació apostòlica sobre els joves Christus vivit, l’encíclica Fratelli tutti 
i, abans, la Laudato si’, que poden resultar altament enriquidors per potenciar el 
nostre Pla Pastoral.
c. Una informació: va recordar les etapes per les quals ha passat el Pla Pastoral, en 
especial aquestes de desenvolupament o d’aplicació del Pla:
- Advent 2018-2019: eixos 1 i 4: L’encontre i l’anunci de Jesucrist i la fraternitat.
- Advent 2019-2020: eixos 1 i 3: L’encontre i l’anunci de Jesucrist i els joves.
- Advent 2020-2021: estem a punt d’iniciar el tercer any, amb els eixos 1 i 2: 
L’encontre i l’anunci de Jesucrist i els pobres, destinataris privilegiats de l’Evan-
geli. Aquest tercer any començarà amb el Recés diocesà del 21 de novembre de 
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2020. No sabem si la modalitat serà virtual, presencial o mixta, però ja s’està pre-
parant... Per implementar l’eix dels pobres tindrem l’ajut de Càritas i del delegat 
de Pastoral Social i Caritativa.
- El Dr. Ibarz, en nom de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral, demana a 
les delegacions i secretariats de la diòcesi una mobilització de tots entorn dels tres 
eixos: joves, pobres i fraternitat.
d.  Una proposta per aquest moment: fer una reflexió que té un moment personal 
i un moment comunitari. El moment personal, de 15 o 20 minuts, és per res-
pondre a aquesta pregunta: «En quines actituds o accions m’he compromès per 
desenvolupar aquests tres eixos del Pla Pastoral?» En el moment comunitari, de 
la mateixa durada, es tracta de donar una resposta conjunta a la pregunta anterior 
i expressar les conclusions que calgui extreure’n.

7. Informacions diocesanes
(Es poden veure en la crònica sobre la reunió del Consell Episcopal amb els arxipres-
tos, que es publica en aquest mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat.)

8. Precs i preguntes
No n’hi va haver.

9. Pregària de cloenda
L’àngelus, dirigit pel Sr. Cardenal Arquebisbe.
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Arxiprestos
Crònica de la tercera reunió (27/10/2020)

El dimarts 27 d’octubre de 2020, de les 10.30 a les 13.30 hores, es va celebrar la terce-
ra reunió dels membres del Consell Episcopal amb els arxiprestos de la nostra diòcesi. 
Aquesta vegada la trobada es va fer en la modalitat telemàtica per les circumstàncies 
sanitàries provocades per la pandèmia de la COVID-19. Presidiren la trobada el Sr. 
Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, i els bisbes auxiliars, Mons. 
Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell. Es va seguir l’orde del dia que segueix.

1. Pregària inicial
Dirigida pel Sr. Cardenal Arquebisbe.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe
Va saludar a tots els participants i va afegir que disculpessin no poder fer la reunió en 
la forma presencial habitual, però que calia complir les normes donades per les auto-
ritats civils i sanitàries davant de l’increment dels contagis.

3. Tema de fons: la represa del nou curs pastoral als arxiprestats de la nostra diò-
cesi tenint en compte la pandèmia de la COVID-19
Sobre aquest punt, en una nota situada al final de l’ordre del dia de la trobada, es deia 
el que segueix: «Pel que fa al punt 3, atès que convé que tothom intervingui i el temps 
és limitat, caldrà que les aportacions siguin breus. Exposeu, si us plau, els punts que 
considereu essencials i, en tot cas, podeu fer arribar per escrit les vostres reflexions 
(secgral@arqbcn.cat)».

I així es va procedir. El diàleg entre els arxiprestos, segons l’ordre del dia, tenia diverses 
preguntes:

3.1. Com heu viscut el confinament al vostre arxiprestat? Com valoreu el treball con-
junt realitzat, l’acompanyament pastoral que s’ha dut a terme a nivell arxiprestal i/o la 
zona pastoral durant els mesos de l’estat d’alarma?

Les aportacions reflectien un realisme davant de la situació creada per la pandèmia, 
remarcant sobretot l’experiència de fragilitat, personal i comunitària, i les dificultats 
pastorals que comportava el fet del confinament.

3.2. Com esteu vivint al vostre arxiprestat la represa del nou curs pastoral, tenint en 
compte la incertesa que provoca l’augment dels casos de rebrots, malgrat ja no estem 
confinats? Com es podria acompanyar millor els mossens de l’arxiprestat (l’arxiprest, 
el vicari episcopal, a nivell de la Delegació Diocesana del Clergat, els bisbes...)?
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En algunes intervencions es deia que hi havia ganes de reprendre les activitats de les 
comunitats parroquials de cara al nou curs, però que les mesures davant de l’augment 
dels contagis suposaven una situació d’incertesa i de pessimisme de les persones, a més 
d’un perllongament de la crisi social, molt dura per als sectors socials més vulnerables.

3.3. Reptes a partir del que heu viscut i del que heu après. Reptes que se’ns plantegen 
al treball en comunió als arxiprestats, a les zones pastorals, a l’arxidiòcesi.
Les intervencions varen destacar, entre d’altres punts, que la pandèmia suscitava re-
accions d’individualisme, però que l’ús de les noves tecnologies de la informació i 
comunicació havien estat una ajuda per mantenir les celebracions litúrgiques i els 
vincles comunitaris. També es va dir que un repte que la realitat plantejava era que 
calia recuperar el valor de la comunicació personal –no merament virtual– i la presèn-
cia física de les persones en la celebració litúrgica. També es va remarcar, en diverses 
intervencions, que la pandèmia plantejava a l’Església diocesana la necessitat d’estar 
al costat de les persones i els grups més vulnerables de la nostra diòcesi (Càritas Dio-
cesana, Càritas arxiprestals i parroquials, etc.).

4. Informació sobre el projecte diocesà d’Escola de Formació Laical
Es tracta d’un projecte que va començar al final del pontificat del cardenal Martínez 
Sistach, però que es va ajornar a l’espera del nou pontificat. El projecte, recuperat ja 
en temps del cardenal Omella, es va revitalitzar en una de les reunions del Consell 
Episcopal amb els delegats i delegades de la diòcesi, en què es va constatar la necessitat 
d’una formació del laïcat amb un accent pastoral molt destacat, que estigui al servei 
i com a suport a la tasca pastoral de les parròquies, arxiprestats, moviments, associ-
acions..., del nostre Arquebisbat. Un pla de formació de laics en missió eclesial que 
vol tenir una visió fortament diocesana i amb una aplicació a la realitat de la nostra 
arxidiòcesi.
El cardenal Omella va confiar aquest tema especialment al CPD, i amb la col·labo-
ració dels bisbes auxiliars i dels membres del Secretariat del CPD ja es va redactar un 
document marc (octubre de 2019).
Un primer equip de treball per avançar en la maduració del projecte el formaren els 
dos bisbes auxiliars, Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell; Anna M. Almuni, 
delegada diocesana per al laïcat; dos membres del Secretariat del CPD, Maria Àn-
gels Arrabal i Joan Ferrés, i Mn. Enric Termes, vicari episcopal de la zona pastoral 1. 
Després es va veure la necessitat d’ampliar aquest grup i, juntament amb les persones 
anteriors, també en formen part Jaume Casasas, Mònica Domingo, Alberto Jiménez, 
Clara Pujadas, Assumpta Sendra i Josep Vives.
La perspectiva amb què es treballa és que aquest pla de formació per a laics en missió 
eclesial i pastoral pogués començar el segon quadrimestre d’aquest curs.

5. Aplicació i seguiment del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!»
Varen informar d’aquest tema el bisbe auxiliar Mons. Sergi Gordo i el vicari episcopal 
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Mn. Antoni Casas, membres de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà. 
Varen explicar que aquest curs pastoral culmina l’any especialment dedicat als joves 
i comença l’eix prioritari dedicat als «pobres, destinataris privilegiats de l’Evangeli».
Varen destacar la importància de viure aquest eix dels pobres en les actuals circums-
tàncies de persistència de la pandèmia del coronavirus i les conseqüències que com-
porta per als sectors més vulnerables de la nostra societat.
També varen recordar que, en l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà, hi ha un eix perma-
nent i coexistent amb tots els altres eixos: l’encontre i l’anunci de Jesucrist.

6. Informacions diocesanes
- Nou bisbe auxiliar: Mons. Xavier Vilanova.
- Nou adjunt al provicari general: Mn. Emili Gil.
- Nou vicari episcopal de la zona pastoral 2.
- Nous arxiprestos en arxiprestats vacants de la Sagrada Família i Sant Andreu.
- Nous membres del Consell Presbiteral, en substitució dels representants dels arxi-
prestats de la Sagrada Família, Vilapicina i Trinitat-Roquetes.
- Informació sobre el pla de comunicació interna de l’Arquebisbat.

7. Agenda
- Dissabte 31 d’octubre de 2020, 10.00 hores, trobada diocesana telemàtica per als 
ministres de la comunió i lectors.
- Dissabte 7 de novembre de 2020, 11.00 hores, a la basílica de la Sagrada Família, 
beatificació del jove màrtir Joan Roig i Diggle.
- Diumenge 8 de novembre de 2020, 20.00 hores, a la parròquia de Santa Maria, de 
Badalona, 40è aniversari del Diaconat Permanent.
- Dissabte 21 de novembre de 2020, matí, basílica de la Sagrada Família, Recés 
Diocesà d’Advent, iniciant l’aplicació de l’eix dels «pobres, destinataris privilegiats de 
l’Evangeli», del Pla Pastoral Diocesà.
- Diumenge 22 de novembre de 2020, 17.00 hores, basílica de la Sagrada Família, 
ordenació episcopal de Mons. Xavier Vilanova.
- Recessos d’Advent a les cinc zones pastorals.
- Del diumenge 10 de gener al vespre al divendres 15 de gener de 2021, tanda dels 
exercicis espirituals per als preveres, a càrrec del P. Jordi Latorre, SDB, a la casa d’es-
piritualitat Maria Immaculada, a Tiana.
- Dilluns 22 de febrer de 2021, 10.30 hores, a la sala Sant Jordi del Seminari Conci-
liar de Barcelona, quarta reunió del Consell Episcopal i els arxiprestos.

8. Precs i preguntes
No n’hi va haver.

9. Pregària de cloenda
La reunió es va cloure amb la pregària de l’àngelus, dirigida pel Sr. Cardenal Arquebisbe.
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Organismes diocesans  
i interdiocesans

Secretariat Diocesà de Catequesi:  
Catequesi post-COVID

Article de Mn. Alberto Para, director del Secretariat de Catequesi de Barcelona. Publicat 
a la revista Galilea.153, setembre-octubre de 2020, pàg. 14.

Aquesta és una de les ocasions en què no cal explicar el context, perquè tots l’hem 
viscut. Tot va canviar de sobte i tots vam patir aquesta extraordinària situació durant 
mesos. Això va suposar que totes les activitats quedessin afectades i, per descomptat, 
també la catequesi. 

Encara és aviat per saber amb quina profunditat ens ha afectat aquesta situació excep-
cional i, per tant, quina necessitat tindrem de canviar les coses. No obstant això, hi ha 
algunes notes que ja semblen ressonar amb més força.

La primera és despertar i tenir cura de la relació personal amb Jesús, passi el que passi. 
L’activitat catequètica ha d’assegurar aquella relació més enllà de programacions, de 
temes, d’activitats extraordinàries, de Zooms i de Looms... Totes aquestes eines seran 
útils si possibiliten aquesta relació. La catequesi està cridada a despertar el desig de 
trobar-nos amb Jesús. En el futur, la pregunta que hauríem de respondre no hauria 
de ser si torna amb força el coronavirus, sinó si cada catequista afavoreix amb força 
aquesta relació personal de qui acompanyem amb Jesús, a través de la pregària perso-
nal o comunitària, de la Paraula, dels sagraments...

També s’ha posat de manifest el paper fonamental de la família. Aquests mesos an-
teriors no ha calgut recordar als pares que havien de fer-se càrrec dels seus fills. Han 
pregat, estudiat, treballat, s’han divertit, han cuinat, planxat, cantat i somiat junts, 
dins de les mateixes quatre parets durant moltes setmanes. Per això, la catequesi hau-
ria de tenir cura gairebé de la fe dels pares i mares, de tota la família. No s’ha d’oblidar 
que el Catecisme ens recorda que la casa familiar és anomenada amb justícia Església 
domèstica (Catecisme de l’Església catòlica, n. 1666). 

Al costat de l’important paper de la família, serà imprescindible l’acompanyament 
del catequista. El catequista del futur segurament no serà diferent al del passat en 
l’essencial: serà un enviat de la comunitat, es dedicarà més a sembrar que a recollir 
fruits, tindrà cura de la fe, freqüentarà la Paraula i aportarà aquells talents regalats pel 
Senyor. Potser el futur posi nous accents: treballar en equip, procurar un dinamisme 
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més gran, introduir el joc, utilitzar noves eines tecnològiques, però sense oblidar el 
substantiu: ser testimoni del Ressuscitat.

Per últim, l’experiència de viure allunyats de la comunitat i dels sagraments ens ha 
despertat una esperançadora set de tot això. La conseqüència que se’n deriva és la 
necessitat de possibilitar que el temps de la catequesi apropi les famílies a la resta de 
la comunitat i a Jesucrist. Això serà possible, sobretot, aconseguint que la catequesi 
siguin un element més de l’experiència de trobada que té tota la comunitat el diu-
menge, dia del Senyor.

La futura proposta de catequesi per a la iniciació cristiana de la infància, dirigida tam-
bé als pares i a les mares, que està elaborant el Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
(SIC) de cara al curs 2021-2022, serà un ajut perquè tot això sigui realitat.

Justícia i Pau: Un jubileu per a la terra
Escrit del Grup Ecologia i Justícia, de Justícia i Pau. Publicat a la revista Galilea. 153, 
del CPL, setembre-octubre de 2020, pàg. 16.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat en relleu, sobretot, la vulnerabilitat humana. 
Davant les il·lusions posthumanistes que prometen, fins i tot, un horitzó d’immorta-
litat, la pandèmia ha evidenciat que, malgrat el progrés, la nostra fragilitat continua 
sent radical. Lluny de l’omnipotència del superhome que pretén haver matat Déu. 

La redescoberta de la interdependència de tota la humanitat tampoc és menor. Ni el 
poderós i superb primer món ha estat immune a la transmissió de la malaltia. Certa-
ment tampoc podem dir que la pandèmia ens hagi fet del tot iguals. L’estigma de la 
desigualtat ha continuat i l’estadística confirma que la pobresa sempre és un hàbitat 
que multiplica la devastació de qualsevol catàstrofe natural. 

El confinament per combatre la pandèmia també ha estat revelador. A tots ens ha 
sobtat la rapidesa amb què les altres espècies vegetals i animals recuperaven el terreny 
que els humans abandonàvem en recloure’ns a les cases. La natura ha viscut una pri-
mavera excepcional. També l’aire que respirem ha millorat amb gran celeritat quan 
hem deixat aparcats els cotxes i ha disminuït la circulació del transport públic, dels 
avions i dels creuers.

Realment hem de tornar al que anomenàvem «normalitat»? No deixa de ser una for-
ma de vida desequilibrada, àdhuc suïcida, en molts sentits.

Amb la sobtada aturada de la major part de l’activitat econòmica també hem ex-
perimentat un decreixement forçat, temporal però profund. N’hem constatat els 
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immediats beneficis mediambientals, però també els efectes econòmics devasta-
dors sobre determinades capes de la població. Això ens hauria d’alertar de manera 
especial. El planeta necessita que aturem el creixement, cosa que hauria d’impli-
car, si més no per als països rics, decréixer. El decreixement pot ser voluntari i 
regulat, assegurant que no hi hagi descartats. Però si el decreixement és forçat per 
un col·lapse de l’economia pot tenir nefastes conseqüències socials. La superació 
de la crisi econòmica post-COVID és un banc de proves.

En aquest context se celebra el cinquè aniversari de l’encíclica Laudato si’ del 
papa Francesc. Un text que alerta sobre la crisi socioambiental que vivim la 
humanitat i el planeta en què habitem. I una proposta de superació d’aquesta 
crisi que ha de passar per la conversió personal vers el que Francesc anomena 
una ecologia integral.

No pot ser més oportú tornar als plantejaments de l’encíclica. Amb més motiu 
quan ha tingut una recepció massa superficial dins de la pròpia Església. El Papa 
en deu ser conscient. Ha proposat celebrar tot un any Laudato si’, fins al 24 de 
maig de 2021. Un any per promoure aquesta conversió amb un compromís, tant 
personal com comunitari, que sigui capaç en set anys d’assolir una transformació 
real vers la sostenibilitat de famílies, escoles, diòcesis, parròquies o institucions 
de tot tipus. Se’ns proposa viure un autèntic jubileu de la terra. El jubileu de la 
casa comuna.

Càritas Diocesana:  
Ajudes per a la tornada a l’escola

Càritas constata que les famílies més vulnerables pateixen més cada cop amb el 
retorn dels infants a l’escola. Per això, durant el mes de setembre ha iniciat una 
campanya destinada a ajudar aquestes famílies, especialment necessària en aquest 
temps de tanta precarietat. Per això, va promoure una campanya per aconseguir, en 
una primera fase, 9.750 euros que li varen permetre ajudar els escolars amb material 
escolar i tecnològic.

L’entitat disposa de tres paquets acadèmics, de 30, 70 i 150 euros. El paquet bàsic 
per material escolar amb un cost de 30 euros permet que l’infant rebi una motxilla, 
una llibreta, bolígrafs, llapis i colors. També es pot optar al paquet tecnològic per 
material escolar amb un cost de 70 euros, que permet l’accés a Internet d’una llar 
i la compra d’una tablet per a un infant. La darrera proposta, amb un preu de 150 
euros, és el paquet de llibres escolars, que permet la compra de sis llibres escolars i 
el material que l’infant necessita per tornar a l’escola amb les mateixes oportunitats 
que els seus companys.
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Impacte de la crisi en les famílies

Segons l’informe «Primer impacte de la crisi de la COVID-19 en les famílies ate-
ses per Càritas Diocesana», varen patir episodis d’ansietat d’ençà que va iniciar-se la 
pandèmia, i un 32% de les famílies presenten un estat de salut pitjor que abans del 
confinament.

«El confinament ha estat una mesura efectiva per frenar la pandèmia, però ha tingut 
unes derivades emocionals i de convivència que seran difícils de resoldre», afirma 
Joan Bas, psicòleg de Càritas Diocesana. Des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 31 
de juny, l’equip de psicòlegs de l’entitat va atendre a més de 600 persones. Aquest 
acompanyament es va dur a terme per mitjà de trucades telefòniques, WhatsApp o 
videotrucades, i es van realitzar amb resultats positius trobades familiars per escoltar 
a tots els membres de la família en el seu conjunt. «L’acompanyament i l’escolta a les 
famílies han estat molt ben rebuts, i malgrat les distàncies hem pogut tranquil·litzar a 
moltes persones que veuen de forma pessimista el seu futur més immediat», ha indicat 
Joan Bas.

Les mesures de confinament que han limitat les activitats a l’aire lliure poden haver 
empitjorat la salut de les persones, però els conflictes familiars també han posat a 
prova la convivència. Un 18,9% de les famílies han observat com els conflictes a la 
llar han augmentat amb aquesta nova situació. D’altra banda, un 40% de les famílies 
afirmen que no poden comptar amb familiars o amics que els puguin oferir suport 
emocional. «La situació de les famílies ha estat com una olla de pressió en els darrers 
mesos, sobretot en aquells casos en què les famílies han de compartir el domicili o 
viuen en amuntegament. Moltes famílies ens han manifestat conflictes amb la resta 
de nuclis familiars que viuen al mateix immoble, i això ha provocat greus conflictes 
de convivència», indiquen des de l’equip de psicòlegs.

A més de l’impacte psicològic, el coronavirus ha afectat un 10% de les famílies ate-
ses per l’entitat. Un 5,5% dels enquestats afirmen haver estat diagnosticats com a 
positius, i un 4,2% diuen haver tingut símptomes clars, però que no se’ls ha realitzat 
una prova per confirmar-ho. Aquesta xifra situa la incidència de la COVID-19 en 
2,6 punts percentuals superior a la mitjana de la província de Barcelona, que segons 
l’informe elaborat pel Ministeri de Sanitat entre el 18 de maig i l’1 de juny se situava 
en 7,4%. 

Projectes de suport a la salut mental

La societat ha sortit de l’estat d’alarma igual que va entrar-hi, i per això cal incremen-
tar els esforços en teixir la societat i els vincles comunitaris, al mateix temps que es 
posa la salut mental com una política transversal a totes les accions públiques.
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És necessari que els municipis consolidin les accions dels seus serveis socials, poten-
ciant els projectes de suport comunitari, reforçant els vincles comunitaris i fent de 
l’acció comunitària el punt bàsic de desenvolupament de les polítiques públiques. 
Per dur-ho a terme, entenem que els serveis socials s’hauran de recolzar en les orga-
nitzacions del tercer sector i fomentar l’associacionisme local o de barri, per tal que 
es desenvolupin projectes de caràcter inclusiu i que allò que afecta la comunitat es 
resolgui des de la comunitat.

Quant a la salut mental, Càritas demana que sigui un tema transversal en les políti-
ques públiques durant els propers anys, especialment les que fan referència als infants 
i joves. Cal una reconstrucció emocional de la societat, i per això es necessiten pro-
jectes de suport a la salut mental, amb un especial èmfasi en la població que pateix 
condicions d’exclusió social.

Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar: Congrés 
sobre l’Amoris laetitia i qüestionari preparatori

Barcelona, 13 d’octubre de 2020

Benvolguts amics,

Ens complau informar-vos que el Dicasteri pels Laics, la Família i la Vida de la Santa 
Seu prepara pel proper mes de juny, a Roma, un congrés per estudiar la recepció 
d’Amoris laetitia a l’Església universal.

Per tal d’identificar els avenços en la seva posada en pràctica i «aplicació pastoral», el 
Dicasteri ha fet circular el qüestionari que adjunt us remetem, en català i castellà, tot 
pregant el vulgueu retornar a secretaria.familia@arqbcn.cat amb les vostres respostes, 
opinions, informacions i comentaris.

Acollim aquesta iniciativa com una oportunitat per treballar conjuntament en un en-
teniment més aprofundit i pràctic de la renovació pastoral plantejada per l’Exhortació 
per empènyer el treball d’anunci de l’Evangeli de la Família, avui, a la nostra diòcesi.

La idea del Secretariat és, en primer lloc, preparar un document recopilatori de les 
respostes rebudes, compartir-lo i aportar-lo a la Subcomissió de Família i Vida de la 
CEE, segons se’ns demana, abans del 30 d’aquest mes, i, tot seguit, donar continuïtat 
al camí obert per l’anunci d’aquest Congrés.

En comunió amb tot el vostre treball apostòlic i pastoral al servei de la difusió de 
l’Evangeli, quedem a la vostra disposició, units en Crist.
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Crònica
Creació del Centre Internacional d’Estudis  

Avançats Antoni Gaudí i els seus Col·laboradors
El dia 8 de setembre de 2020, a la basílica de la Sagrada Família, va tenir lloc l’acte de 
presentació del Centre Internacional d’Estudis Avançats Antoni Gaudí i els seus Col·labo-
radors, per la Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes i la basílica 
de la Sagrada Família. La nova entitat pretén donar la màxima difusió a la persona i a 
l’obra gaudiniana.

Varen participar en l’acte Jordi Faulí, arquitecte director de les obres de la Sagrada 
Família; Xavier Martínez, director general de la Fundació Obra Constructora de la 
Sagrada Família; Esteve Camps, president delegat de la Fundació; Armand Puig, rec-
tor de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP); Rosa Ribas, secretària general de la 
Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes, i David Abadias, 
degà de l’esmentada Facultat.

«Gaudí no és només una gran figura, sinó que també demana una gran interpretació», 
va dir el doctor Armand Puig, rector de l’AUSP. I el doctor David Abadias, degà de 
la Facultat Antoni Gaudí, va afegir que es tracta de «prendre la iniciativa a l’hora de 
portar endavant l’estudi i la presentació amb profunditat de la figura i l’obra del nos-
tre gran arquitecte». 

El nou centre compta amb el suport de la Congregació per a l’Educació Catòlica i vol 
esdevenir un referent internacional per a tots els estudiosos de l’arquitecte. S’ubicarà 
en els espais dedicats a museu de la basílica de la Sagrada Família. L’oficina tècnica 
estarà situada a la Facultat Antoni Gaudí, al carrer de la Diputació, 231, de la ciutat 
de Barcelona.

Un element fonamental del centre serà la creació d’un banc de dades en línia, obert 
als estudiosos i investigadors, que inclourà tota la documentació existent sobre l’ar-
quitecte i els seus col·laboradors, tant escrita –documents, epistolari, plànols, dibui-
xos– com plàstica –maquetes, models, materials i objectes d’altres tipus. Serà una 
manera de posar ordre en la dispersió actual de tot aquest material o fer-lo accessible 
als estudiosos. També permetrà atreure material de particulars que optin per deixar-lo 
en dipòsit en un centre que porta la garantia de l’Església amb referència a la conser-
vació del patrimoni.

La doctora Rosa Ribas, secretària general de la Facultat Antoni Gaudí, encapçalarà 
l’equip directiu del centre, que també comptarà amb el suport d’un consell assessor, 
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format per personalitats reconegudes i expertes. La doctora Ribas va explicar les qua-
tre àrees de recerca que s’impulsaran:

1) L’estudi de la simbologia present en totes les obres de Gaudí, extreta de la teologia, 
la Bíblia, la litúrgia, la natura, la història, les tradicions populars, les devocions popu-
lars, el teatre, la música, les mitologies grega i romana. etc.
2) L’arquitectura en el seu sentit més ampli: disseny o geometria de les edificacions, 
estudis de so i de llum, ús dels materials emprats en les construccions, organització 
del treball, comparacions amb la història de l’arquitectura.
3) Els contextos en què es mou Gaudí: religiós, estètic, geogràfic, polític, econòmic, 
social, ideològic.
4) La innovació que caracteritza tota l’obra gaudiniana i que irradia en obres d’arqui-
tectura arreu del món. 
El nou centre també permetrà organitzar cursos, simposis i congressos en connexió 
amb altres estudiosos d’arreu del món. De fet, tal com va dir el doctor Armand Puig, 
«volem ser inclusius» i, en aquest sentit, «tothom que treballi Gaudí hi és benvingut».

Fe d’errades del Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona, núm. 160 (2020) 
VII-VIII (juliol-agost)

Secció «Informació», article «Mn. Antoni Matabosch publica el llibre Societat 
plural i el repte de les religions», pàg. 446, final del primer paràgraf:

On hi diu «(...) que recull el discurs que va pronunciar durant el seu acte d’in-
grés a la c.» hi ha de dir «(...) que recull el discurs que va pronunciar durant el 
seu acte d’ingrés a la Reial Acadèmia Europea de Doctors.»

Aquesta errada d’edició ja ha estat corregida a la versió digital de la publicació, 
disponible a través del portal de publicacions en línia de l’Arquebisbat (https://
esglesia.barcelona/documents/butlleti-de-juliol-agost-de-2020/).
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