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Prelat

Decrets

DECRET 26/11.— Barcelona, 24 de setembre de 2011 

Atesa la conveniència d’erigir una fundació pia autònoma que col·labori amb l’Ar-
xidiòcesi de Barcelona en l’apostolat sagrat i l’evangelització, d’acord amb els plans
pastorals i les directrius de l’arquebisbe diocesà, així com col·laborar en l’adquisició
de béns, en la millora i adequació dels edificis destinats al culte o activitats pastorals
i assistencials en la gestió dels béns eclesiàstics, i promoure la millora de les condi-
cions de vida del clergat jubilat; 

Examinats els estatuts pels quals es regirà la fundació, en què se n’expressen les fina-
litats, el patronat que la representarà, regirà i administrarà, així com també les cau-
ses que en puguin motivar la dissolució; 

Atès que la fundació compleix el que estableixen els cànons 1303.1,1r i 114.1 del
Codi de Dret Canònic en el que es refereix a la utilitat de la fundació i a la dotació
actual i futura per al compliment de les seves finalitats; 

PEL PRESENT decret, erigim la FUNDACIÓ SOLIDARITAT I COMUNITAT, com
a fundació pia autònoma de l’Església en aquesta Arxidiòcesi i li concedim persona-
litat jurídica pública. Així mateix, aprovem els estatuts fundacionals pel quals la fun-
dació es regirà.
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Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 27/11.— Barcelona, 3 d’octubre de 2011

Acceptada la petició presentada pel gerent de la FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER,
en què sol·licita la modificació dels estatuts de la fundació;

Atès que els estatuts modificats de la fundació compleixen tots els requisits establerts
en la disciplina vigent de l’Església i que foren aprovats per unanimitat en la sessió
ordinària del patronat de 20 de maig de 2011;

Vist l’informe favorable del M. Il·ltre. Sr. Fiscal diocesà;

PEL PRESENT decret aprovem la nova redacció dels estatuts de la FUNDACIÓ
VIDAL I BARRAQUER, i els declarem vigents des del dia d’avui en substitució dels
anteriors.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 28/11.— Barcelona, 11 d’octubre de 2011

Atesa la petició del Rvd. Sr. Joan Aran Suriol, en què sol·licita poder acollir-se a la ju-
bilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara tenia a
l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Joan Aran
Suriol, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu
pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.
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Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de
la parròquia.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 29/11.— Barcelona, 11 d’octubre de 2011

Atesa la petició que ens ha presentat l’associació COFRADÍA DE JESÚS CRUCIFI-
CADO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, amb domicili al Prat de Llo-
bregat, per tal de passar a dependre de la jurisdicció del Sr. Bisbe de Sant Feliu de
Llobregat;

Atès l’acord dels senyors bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona de 26 de
novembre de 2007, en què es determina el procediment a seguir per part de les cúries
respectives pel que fa a les associacions de fidels i a les fundacions canòniques que
per raó del domicili social de l’entitat demanin canviar de bisbat;

Pel present decret acceptem que l’esmentada associació passi a la jurisdicció de l’Or-
dinari de Sant Feliu de Llobregat, sempre i quan els interessats ho sol·licitin al Sr. Bis-
be de Sant Feliu de Llobregat i aquest doni el seu consentiment.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 30/11.— Barcelona, 21 d’octubre de 2011

Havent quedat vacant el càrrec d’arxiprest de l’arxiprestat de L’Hospitalet de Llobre-
gat, cal procedir a la consulta prèvia al nomenament del nou arxiprest, d’acord amb
les normes diocesanes;
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PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. Es procedirà a la consulta prèvia al nomenament d’arxiprest en l’arxiprestat de
L’Hospitalet de Llobregat, dins un termini que finirà l’11 de novembre de 2011;

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 segona, organitzi el desenvolupament
de la consulta.

4. El termini per enviar les actes amb el resultat de la consulta s’acabarà l’11 de no-
vembre de 2011. El nou arxiprest serà nomenat per un període que finirà el novem-
bre de 2013.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez
Secretari general i Canceller

DECRET 31/11.— Barcelona, 27 d’octubre de 2011

Atesa la petició que ens ha presentat la FUNDACIÓ MN. JOSÉ ESPINASA GRAU,
amb domicili a Montcada i Reixac, per tal de passar a dependre de la jurisdicció del
Sr. Bisbe de Terrassa;

Atès l’acord dels senyors bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona de 26 de
novembre de 2007, en què es determina el procediment a seguir per part de les cúries
respectives pel que fa a les associacions de fidels i a les fundacions canòniques que
per raó del domicili social de l’entitat demanin canviar de bisbat,

Pel present decret acceptem que l’esmentada fundació passi a la jurisdicció de l’Ordi-
nari de Terrassa, sempre i quan els interessats ho sol·licitin al Sr. Bisbe de Terrassa
i aquest doni el seu consentiment.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Cartes

Carta als preveres i diaques sobre la celebració del 6 de novembre

Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Benvolguts, Déu vos guard,

Amb motiu de l’Aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família presi-
dida pel Sant Pare Benet XVI el 7 de novembre de 2010, celebrarem l’Eucaristia a la
mateixa Basílica evocant amb tota la solemnitat litúrgica aquesta històrica comme-
moració, el proper dia 6 de novembre, diumenge, a les 5 de la tarda, unint-hi la cele-
bració del 50è aniversari de la meva ordenació sacerdotal.

Em plau moltíssim invitar-vos a participar en aquesta celebració eucarística i us dema-
no que us en feu ressò, invitant els vostres feligresos perquè participin amb la pregària,
l’acció de gràcies a Déu i la seva presència en l’esmentada celebració a la Basílica
de la Sagrada Família.

La commemoració de la Dedicació de la Basílica i de la visita pastoral del Papa Be-
net XVI són motiu de joia i de recordar el missatge que ens va deixar en les seves ho-
milies i parlaments per tal de revitalitzar la vida cristiana de les nostres comunitats
i dels seus membres.

Us agraeixo tot el que feu per aplicar el missatge que ens deixà el Sant Pare i per po-
sar en pràctica el contingut del nou Pla Pastoral Arxidiocesà.

Amb el desig de poder retrobar-nos en la comunió d’afecte i de pregària, us saludo
i beneeixo molt cordialment,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 11 d’octubre de 2011

Carta sobre la celebració del 6 de novembre

Als religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i
dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de
religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

Amb motiu de l’Aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família presi-
dida pel Sant Pare Benet XVI el 7 de novembre de 2010, celebrarem l’Eucaristia a la
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mateixa Basílica evocant amb tota la solemnitat litúrgica aquesta històrica comme-
moració, el proper dia 6 de novembre, diumenge, a les 5 de la tarda, unint-hi la ce-
lebració del 50è aniversari de la meva ordenació sacerdotal.

Em plau moltíssim invitar-vos a participar en aquesta celebració eucarística amb la
pregària, l’acció de gràcies a Déu i la vostra presència en l’esmentada celebració a
la Basílica de la Sagrada Família.

La commemoració de la Dedicació de la Basílica i de la visita pastoral del Papa Be-
net XVI són motiu de joia i de recordar el missatge que ens va deixar en les seves ho-
milies i parlaments per tal de revitalitzar la vida cristiana de les nostres comunitats
i dels seus membres.

Us agraeixo tot el que feu per aplicar el missatge que ens deixà el Sant Pare i per po-
sar en pràctica el contingut del nou Pla Pastoral Arxidiocesà.

Amb el desig de poder retrobar-nos en la comunió d’afecte i de pregària, us saludo
i beneeixo molt cordialment,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 11 d’octubre de 2011

Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. Cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe
de Barcelona, en l’acte acadèmic d’inauguració del curs de la Uni-
versitat Ramon Llull. Barcelona, 4 d’octubre de 2011

La inauguració d’un nou curs a la nostra estimada Universitat Ramon Llull és mo-
tiu de goig i d’acció de gràcies a Déu, si tenim ben present el servei preuat que ofe-
reix la nostra Universitat als alumnes, a les famílies, a la societat i a l’Església.

Aquest servei centrat en la recerca, la docència i la formació de professionals compe-
tents i responsables és la finalitat de la nostra institució i aquesta finalitat ha d’orien-
tar tota l’activitat i els plantejaments dels òrgans rectors, del professorat, del perso-
nal administratiu i de l’alumnat. La Universitat existeix per això i tot ha de respondre
a fer més fecund el seu servei. Penso que aquesta és l’actitud de tots els qui integrem
la Universitat Ramon Llull i això és motiu de satisfacció i alhora de reflexió i conver-
sió constant. I és motiu d’agraïment a tots els qui participen més directament en fer
realitat tot el bé que fa la nostra Universitat. Com a pastor diocesà i com a membre
del nostre Patronat em plau fer explícit aquest agraïment. Moltes gràcies i que Déu
us ho pagui!
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La nostra Universitat d’orientació catòlica enriqueix el camp universitari, oferint la
seva proposta de visió de la persona i de la societat, de la ciència i de la docència, del
present i futur de la societat i de la humanitat a la llum de l’humanisme cristià, dels
preuats continguts de la revelació cristiana i dels valors de l’Evangeli, oferint un con-
cepte integral del desenvolupament de la persona i de la societat. Penso que la nos-
tra identitat cristiana és un nou servei que cal valorar molt i preservar molt, en la com-
plementarietat d’ofertes universitàries de la nostra societat, trencant un possible
pensament únic que tot ho unifica i tot ho empobreix. Això ens demana ser molt
curosos a mantenir, oferir i manifestar la nostra identitat que ha marcat el nostre nai-
xement en temps de l’estimat antecessor meu, el cardenal Narcís Jubany.

La formació integral dels universitaris té molt present la dimensió transcendent de la
persona humana i també la dimensió humana de la persona. Són dues dimensions
profundament humanes i complementàries per a la plena realització de la persona i
per poder exercir la seva responsabilitat social al servei del bé comú de la societat.
La nostra Universitat està compromesa en la formació d’homes i dones de profit,
i cristians i cristianes compromesos. La competència professional és una exigència
natural que ha d’oferir la nostra Universitat, tanmateix convé molt que aquesta com-
petència radiqui en subjectes que siguin bones persones i bons cristians. La dimen-
sió humana està a la base de tot l’edifici, així com el sobrenatural es recolza en el na-
tural. És una exigència del misteri tant nostre i tant preuat de l’encarnació. No es pot
ser un bon universitari/a si no s’és una bona persona i no es pot ser un bon cristià o
una bona cristiana, si no s’és un abona persona. Això potser posa en relleu la comple-
xitat i amplitud del servei universitari i de la tasca dels òrgans rectors i del professo-
rat, sense oblidar el paper també actiu de l’alumnat.

En aquests moments que vivim les greus conseqüències de la crisi econòmica, consi-
dero que tots estem compromesos no només a pal·liar els efectes dolorosos per a mol-
tes persones i famílies, sinó també a treballar per trobar solucions. La Universitat for-
ma persones que en bona part regiran molts camps de la societat i de la convivència
social. L’Església està oferint un servei a través de les parròquies, de Càritas i de mol-
tes institucions eclesials en bé dels qui sofreixen les conseqüències de la crisi econò-
mica. Tanmateix s’ha dit que aquesta crisi és també, i més, una crisi de valors. L’Es-
glésia disposa d’una doctrina social elaborada amb molta cura i competència i ben
atenta a les situacions canviants del món. Penso que la nostra Universitat hi ha de
contribuir —en bona part ja ho està fent— oferint als universitaris el coneixement i
la valoració de la doctrina social de l’Església. Disposa, actualment, d’un Compendi
d’aquesta doctrina, publicat per la Comissió Pontifícia Justícia i Pau.

El Concili Vaticà II ens ha dit que és específic dels laics cristians la seva presència en
el món, el seu compromís per aportar a les estructures del món la llavor de l’Evange-
li. Aquesta presència és encara una assignatura bastant pendent arreu del món.
La nostra Universitat cal que col·labori molt per tal que els seus alumnes cristians
aprovin aquesta assignatura.

Acabo posant en relleu un servei més que l’Església ofereix a la nostra societat cata-
lana: el que està fent la nostra Universitat Ramon Llull, en la cultura, en la forma-
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ció de professionals, dirigents etc. i valoro molt el servei que pot realitzar —i ja es-
tà realitzant— en el camp de les relacions entre fe i cultura en el món universitari i
intel·lectual. Avui aquestes relacions són absolutament necessàries i urgents. Avui
estem abocats a l’evangelització, és a dir a l’anunci de Jesucrist i del seu Evangeli.
A l’Arxidiòcesi de Barcelona estrenem un nou Pla Pastoral centrat plenament en la
nova evangelització, i la nostra ciutat de Barcelona, cap i casal de Catalunya, ha es-
tat cridada pel Consell Pontifici per la Promoció de la Nova Evangelització per fer
amb altres onze ciutats europees la «Missió Metròpolis» i poder-ho aportar com una
experiència als treballs del Sínode de bisbes d’octubre de 2012 dedicat a «La nova
evangelització per a la transmissió de la fe».

La nostra Universitat té present, té futur en el seu servei a les persones, a les famí-
lies, a la societat i a l’Església. Moltes gràcies!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, en la presentació del llibre «Juan Pablo II. La biografia»,
del Dr. Andrea Riccardi. Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Em plau molt participar en l’acte de presentació d’aquesta biografia —presentada
significativament com «la biografia»— del beat Joan Pau II, obra del per tots nosal-
tres conegut i molt estimat per a mi i per Barcelona, Dr. Andrea Riccardi, fundador
i ànima de la Comunitat de Sant Egidi.

Voldria remarcar que el Dr. Riccardi, conegut historiador, i en aquest cas testimo-
nio directe i privilegiat del llarg pontificat de Joan Pau, ens ofereix una aproxima-
ció a la figura de Karol Wojtyla feta amb el rigor de l’historiador i amb la sintonia de
qui, com a catòlic, s’acosta al Sant Pare polonès com a primer testimoni de la fe, com
a successor de Sant Pere.

La seva biografia, que tenim en castellà gràcies a l’Editorial San Pablo, és un del lli-
bres fonamentals per acostar-se a la figura i al pontificat de Joan Pau II, juntament
amb la detallada biografia publicada l’any 1999 per George Weigel, amb el títol de
«Testigo de la esperanza» i el diàleg del cardenal Stanislaw Dziwisz amb el periodis-
ta Gianfranco Svidercoschi, titulat «Una vida con Karol». Riccardi, del que em plau
recordar un altre treball històric seu titulat «El siglo de los mártires» (Ed. Plaza Janés),
sobre les persecucions religioses en el segle xx, situa la trajectòria de Karol Wojtyla
en la història del seu temps i en l’Església dels anys en què visqué el primer Papa po-
lonès de la història de l’Església.

Citant Benet XVI, s’ha fet referència, sobretot darrerament, al fet que sovint hi ha
unes minories creatives que són decisives en el devenir i en la configuració de la his-
tòria. Certament, sovint resulta d’una gran influència social d’unes minories que
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creuen profundament en els valors i en les propostes que presenten a tota la socie-
tat. Però, tractant-se de la vida de Karol Wojtyla, hem de dir més: la força no només
de les minories, sinó també dels grans testimonis individuals. I Joan Pau II em sem-
bla que fou un d’aquests.

El nucli de la personalitat de Karol Wojtyla és la seva fe, la seva condició de creient,
de ser un gran creient, un gegant de la fe (i pel judici de l’Església en beatificar-lo,
podem dir que també de la santedat). Joan Pau II era ben conscient que tenia al da-
vant uns grans obstacles al seu projecte. Però la fe l’empenyia a no donar-se mai
per vençut. El cardenal Camillo Ruini, que durant molts anys va estar ben a prop
del Papa com un dels seus més immediats col·laboradors, en la sessió acadèmica que
sobre el Pap polonès varem celebrar a la Facultat de Teologia de Catalunya el pas-
sat 1 de juny, ens manifestà que que Joan Pau II pronunciava sovint aquestes parau-
les: «Les coses poden canviar; es poden modificar». Fruit d’aquesta convicció fou
que el Papa polonès esdevingués un dels artífexs de la caiguda del Mur de Berlín
—amb tot el que aquest fet comportà— i del final de la divisió d’Europa i del inici
d’una nova fase històrica.

Joan Pau II creia que la secularització, el laïcisme i la marginació de la fe cristiana
no era el destí inevitable de la modernitat. Les circumstàncies viscudes en la seva jo-
ventut i en el seu país, el varen preparar per a ser un gran «resistent». Ho fou tota la
seva vida. Ho fou davant del nazisme i davant del comunisme. En una conversa infor-
mal amb els seus col·laboradors, aquests expliquen que Joan Pau II, amb una imatge
molt gràfica, confessava que el seu esperit tenia ja els anticossos de la ideologia co-
munista, però que també havia adquirit els anticossos davant del materialisme pràc-
tic d’Occident.

Joan Pau II fou un gran defensor de la presència activa de l’Església en la història.
Estava profundament convençut que la seva missió no era política sinó eclesial. Es
considerava un «defensor hominis» i un «defensor civitatis», i creia que cap força hu-
mana podia impedir que l’home fos el camí que sempre ha de recórrer l’Església. «En
el camí que condueix de Crist a l’home, l’Església no pot ser frenada per ningú», com
va dir en la seva primera encíclica «Redemptor hominis» que està considerada per
tothom com el programa del seu pontificat: En aquest document unia els dos concep-
tes claus de la seva vida: Crist i l’home, el primat de Déu i l’atenció a la persona
humana, la transcendència i la vegada la immanència de la fe cristiana en el temps.
En definitiva, la paradoxa del misteri de l’Encarnació. 

Voldria remarcar que em sembla molt justa l’expressió de «Papa global», amb la que
s’ha titulat aquesta presentació. Va tenir una gran consciència de ser bisbe de Roma
i exercí aquesta funció episcopal al servei de la «seva» diòcesi amb una dedicació
desconeguda en els seus predecessors. Però era també profundament conscient de
la seva missió universal. Ho demostren el seu viatges i el seu magisteri itinerant, que
podríem dir que donà un nou estil —i fins i tot un nou estatut— al servei del bisbe
de Roma a l’Església i al món, especialment en l’àmbit dels drets humans i de la pau,
qüestions en les que va ser creatiu i fins i tot, en ocasions, intrèpid.
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Conscient que vivia en el món global i en unes societats de creixent pluralisme, tam-
bé religiós, com a Papa global va tenir una de les iniciatives més profètiques del seu
pontificat: la trobada interreligiosa de pregària per la pau, d’octubre de l’any 1986, a
la ciutat d’Assís. D’aquesta iniciativa, se n’escauen ara els 25 anys, i serà commemo-
rada el proper dia 27 d’octubre a la ciutat de Sant Francesc amb la presència dels caps
de les grans religions del món i per suposat de Benet XVI. No podem oblidar que
va eixamplar els camins del diàleg amb les grans religions, sobretot amb els jueus,
obert pel Concili Vaticà II amb la declaració «Nostra aetate».

Estem davant d’una personalitat complexa i difícil de definir. Però Joan Pau II va ser
un líder no només religiós, sinó de masses. Va convocar multituds en vida i més en-
cara en la mort. Vaig preguntar al director de La Vanguàrdia i de El País —vaig vo-
ler ser objectiu— si aquella multitud en les seves exèquies, era provocada pels mit-
jans o bé els mitjans es movien portats per la multitud que anà dies i dies a Roma,
amb unes cues de 60 persones en línea i esperant 12 hores per entrar a Sant Pere del
Vaticà. I em van contestar que no fou provocat pels mitjans de comunicació, sinó que
aquests es mogueren tots degut a aquell fenomen. 

Voldria acabar amb una referència a l’autor del llibre que hem presentat. Em plau fe-
licitar al professor Riccardi per aquest nou servei a l’Església en fer història d’una
etapa eclesial de gairebé 30 anys, seguint la vida del Papa polonès. I a més d’aquest
treball, a ell i a la Comunitat de Sant Egidi, desitjo agrair-los tot el que han fet per
mantenir viu l’anomenat «esperit d’Assís». I em plau també expressar aquest agraï-
ment des de la ciutat de Barcelona que, en dues ocasions, ha tingut l’honor d’acollir
la Trobada Interreligiosa de Pregària per la Pau. No sempre, certament, la realitat s’a-
dequa als nobles propòsits i aspiracions que es manifesten en aquestes trobades.
Però, si participem ni que sigui limitadament de la fe del Papa polonès, no hem d’o-
blidar mai que, com ell deia sovint: «les coses poden canviar, les coses es poden mo-
dificar».

Gràcies per la seva assistència a aquest acte i per la seva amable atenció.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
Arquebisbe Metropolità, en la missa d’inauguració de curs de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia, de l’Ins-
titut Superior de Litúrgia i de l’Institut de Teologia Fonamental,
Seminari de Barcelona, 6 d’octubre de 2011

Amb goig ens hem aplegat per celebrar l’Eucaristia amb motiu de la inauguració del
nou curs de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Cata-
lunya, de l’Institut Superior de Litúrgia i de l’Institut de Teologia Fonamental. Del
nostre cor brolla un profund agraïment a Déu per aquest nou curs que comencem i
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per a aquestes institucions acadèmiques de nivell superior que estan al servei de la
recerca i de la docència en bé de les nostres Esglésies diocesanes que peregrinen a
Catalunya.

Tanmateix volem agrair moltíssim a Déu que s’hagi comunicat mitjançant el do de
la seva paraula. Aquesta paraula, que dura per sempre, ha entrat en el temps. Déu
ha pronunciat la seva paraula eterna d’una manera humana, la seva «Paraula s’ha
fet carn» (Jn 1, 14). Aquesta és la bona notícia que l’Església va anunciant sempre i
arreu.

Les nostres institucions preuades que ens apleguem aquí estan dedicades a aprofun-
dir, a ensenyar i a difondre el coneixement del misteri de Déu que s’ha revelat i que
és inseparable del misteri de l’home. Som ben conscients que sense els dons de la sa-
viesa, de la intel·ligència i de la ciència de Déu no seria pas reeixit el treball seriós
que els professors i els alumnes realitzareu aquest curs. Per això invoquem l’Espe-
rit Sant perquè ens atorgui aquests dons que us ajudaran a conèixer i a aprofundir més
i millor en els continguts de la revelació divina.

L’any 2008 es va celebrar la XII Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bis-
bes dedicada a la Paraula de Déu en la vida de l’Església, i el setembre de 2010, el
Sant Pare Benet XVI ens ha ofert un preuat obsequi amb la seva Exhortació Apostò-
lica Verbum Domini. Ha estat, certament, un obsequi per a tota l’Església, però espe-
cialment per a les nostres estimades institucions que recolzen el seu treball en la
Paraula de Déu i en la raó. El Papa exhorta «tots els fidels a revifar el trobament per-
sonal i comunitari amb Crist, Paraula de Vida que s’ha fet visible, i ser-ne anuncia-
dors perquè el do de la vida divina, la comunió, s’estengui cada vegada més per tot
el món» (N. 2). La finalitat del Sínode era renovar la fe de l’Església en la Paraula de
Déu. Així, el Papa ens diu que «cal mirar allí on la reciprocitat entre Paraula de Déu
i fe s’ha complert plenament, és a dir, en Maria Mare de Déu que amb el seu sí a la
Paraula de l’Aliança i la seva missió, compleix perfectament la vocació divina de
la humanitat» (N. 27). Per això l’Exhortació demana als estudiosos que aprofundei-
xin més la relació entre mariologia i teologia de la Paraula (cf. Id.).

Vénen a la nostra memòria aquelles paraules de la Constitució dogmàtica Dei Ver-
bum: «L’estudi de les Sagrades Escriptures han de ser com l’ànima de la teologia»
(N. 24). El document pontifici ofereix un riquíssim contingut sobre l’hermenèuti-
ca de la Sagrada Escriptura en l’Església, tasca essencial dels treballs i docències de
les nostres institucions que ens apleguen. Reproduint una de les proposicions del Sí-
node, el Papa afirma que «quan l’exegesi no és teologia, l’Escriptura no pot ser
l’ànima de la teologia, i viceversa, quan la teologia no és essencialment interpreta-
ció de l’Escriptura en l’Església, aquesta teologia ja no té fonament» (N. 35: Pro-
posició 27).

A l’escola de la gran tradició de l’Església aprenem a captar també la unitat de tota
l’Escriptura en el pas de la lletra a l’esperit, ja que la Paraula de Déu que interpel·la
la nostra vida és una de sola. Aquesta unitat l’expressava Hug de Sant Víctor amb
aquestes paraules: «Tota l’Escriptura divina és un sol llibre i aquest llibre és Crist,
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perquè tota l’Escriptura parla de Crist i es compleix en Crist» (De arca Noe, 2, 8: PL
176 C-D).

El Papa recomana per a un fructuós estudi de la Paraula de Déu, escrita i transmesa,
que es faci amb un esperit eclesial profund i amb una vida espiritual profunda, de ma-
nera que es comprengui que només es pot entendre l’Escriptura vivint-la (cf. N.
47). En aquest sentit, és important el que ens diu el document pontifici: «la inter-
pretació de les Sagrades Escriptures quedaria incomplerta si no s’estigués també a
l’escolta dels qui han viscut realment la Paraula de Déu, és a dir els sants» (N. 48:
Proposició 22). En efecte, com deia Sant Gregori Magne, «viva lectio est vita bono-
rum» (Moralia in Job, 24, 8, 16: PL 76, 295). Així, la interpretació més profunda
de l’Escriptura prové precisament dels qui s’han deixat plasmar per la Paraula de Déu
a través de l’escolta, la lectura i la meditació assídua.

Sant Francesc d’Assís en sentir que els deixebles de Crist no han de posseir ni or,
ni plata, ni diners, ni portar sarró, ni pa, ni bastó pel camí, ni tenir calçat ni dos ves-
tits, va exclamar immediatament, ple de l’Esperit Sant: «Això vull, això demano,
això anhelo de fer de tot cor» (Tomàs de Celano, La vita prima di S. Francesco, X, 22:
FF 356). I Santa Clara d’Assís reprodueix plenament l’experiència de Sant Francesc,
dient: «La forma de vida de l’Orde de les Germanes pobres [...] és aquesta: observar
l’evangeli de Nostre Senyor Jesucrist» (Regla, I, 1-2: FF 2750). I així podríem parlar
de tots els sants. 

La revelació divina introdueix en la història un punt de referència del qual la persona
humana no pot prescindir si vol arribar a comprendre el misteri de la seva existència.
Per això comencem amb la pregària un nou curs d’estudi o aprofundiment del mis-
teri de Déu i de la seva revelació. Vol ser com la primera lliçó de curs, per entendre
que només podem estudiar filosofia, teologia i litúrgia amb profit des de la fe i amb
un esperit de pregària. Benvolguts, la pregària ens acosta a Déu i l’encontre amb Ell
ens porta a la pregària, la renova i l’enriqueix.

Hem de reiterar el nostre agraïment a Déu per la revelació. Aquesta ens arriba per l’Es-
glésia. La Paraula de Déu s’escolta en el si de l’Església, comunitat apostòlica, com
en el seu lloc propi. El Concili Provincial Tarraconense ens demana que entrem a la
Bíblia «sota el guiatge de l’Esperit Sant, a l’interior de la Gran Tradició de l’Esglé-
sia i de la interpretació autèntica del Magisteri» (Resolució 48). Això ens fa estimar
més i més l’Església que com a mare amatent conserva íntegrament el contingut de
la revelació divina i l’ofereix a tots els seus fills per tal d’alimentar la vida cristiana
que el baptisme ha engendrat en nosaltres.

El Senyor ens ha promès l’Esperit de la Veritat perquè es quedi amb nosaltres per
sempre. Ell habita ja a casa nostra i està dins de nosaltres. Deixem-nos moure per l’Es-
perit per poder imitar Maria, que digué sí a la Paraula de Déu, a fi que siguem cohe-
rents en la nostra vida amb el coneixement de la revelació divina.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’acte acadèmic al saló d’actes del Seminari Diocesà de Barcelona,
6 d’octubre de 2011

Em plau dir unes paraules de cloenda d’aquest important acte d’inauguració del curs
acadèmic de les nostres estimades Facultat de Teologia de Catalunya, Facultat de Fi-
losofia de Catalunya, Institut Superior de Litúrgia i Institut de Teologia Fonamen-
tal. Aquesta celebració d’avui ens omple de satisfacció i de goig perquè es tracta d’un
nou curs, d’un nou any de gràcia del Senyor, en aquestes institucions que faran co-
ses molt bones al servei dels alumnes, de les diòcesis que tenen la seva seu a Catalu-
nya i de la societat.

Cal fer esment només a les memòries acadèmiques que hem escoltat en aquest acte,
que han posat en relleu el bon i molt treball realitzat per aquestes institucions. Hem
recordat també el 25è aniversari de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Bar-
celona, vinculat a la Facultat de Teologia i que està realitzant una tasca molt lloa-
ble. També hem fet un homenatge a tres professors de les nostres institucions —Drs.
Parés, Castanyer i Pié—, que amb el seu treball de recerca i de docència han contri-
buït al servei preuat de les esmentades institucions que ens apleguen. Vull fer esment
de la lliçó inaugural donada pel Professor Dr. Francesc Torralba i que ens ha apropat
més un gran filòsof danès que han enriquit la nostra cultura. Ha estat una lliçó —com
ens té acostumats el Dr. Torralba— profunda, clara i sòlida.

Encara no fa pas un any que vàrem viure un esdeveniment històric: la visita apostòli-
ca del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, cap i casal de Catalunya, per a la Dedicació
de la basílica de la Sagrada Família i per a la visita a l’Obra Benéfico-Social del Nen
Déu. Tots en conservem un record inoblidable i el fet ha tingut una ressonància mun-
dial per la presència del Papa i per la bellesa i singularitat de la Basílica de la Sa-
grada Família. Una vegada més, em plau reiterar al Sant Pare el nostre agraïment per
aquesta visita, fruit del seu afecte i de la seva sol·licitud per a tots nosaltres.

El servent de Déu Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar, deia sovint
que a la Sagrada Família tot és providencial. Considero que és providencial que s’ha-
gin pogut cobrir les cinc naus i que el Sant Pare acceptés la invitació que li vaig fer.
I és providencial que disposem d’una basílica que és una autèntica icona de la nova
evangelització, oberta a una munió de persones que la visiten dels cinc continents i
moltes d’elles no creients. Tenim la Basílica dedicada per a la celebració del culte li-
túrgic i també per al servei de l’evangelització, que avui és molt necessari i urgent.

Benet XVI en l’homilia de la missa de la Dedicació de la Basílica ens va dir: «Busquem
junts mostrar al món el rostre de Déu, que és Amor, i l’únic que pot respondre a l’an-
hel de plenitud de l’home. Aquesta és la gran tasca, mostrar a tots que Déu és Déu de
pau i no de violència, de llibertat i no de coacció, de concòrdia i no de discòrdia». En
aquest sentit, penso —ens deia el Sant Pare— que la Dedicació d’aquest temple de
la Sagrada Família, «en una època en què l’home pretén edificar la seva vida d’esque-
na a Déu, com si ja no tingués res a dir-li, resulta un fet de gran significat».
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Aquestes paraules de Benet XVI dirigides explícitament a tots nosaltres, ens enco-
ratgen a ser evangelitzadors per servir els homes i dones, els joves i els grans, de la
nostra societat. I aquesta dimensió missionera i evangelitzadora és pròpia també de
les nostres institucions que ens aplegat avui aquí. El vostre treball de recerca i de do-
cència, fet amb competència i seriositat, participa també de l’única missió de l’Es-
glésia que consisteix en anunciar Jesucrist, Déu i home, salvador de la humanitat. Em
faig ressò de tots els bisbes de Catalunya en dir-vos que encoratgem el treball que fa-
reu i en demanar-vos que sigui evangelitzador.

El Papa en l’encontre amb els professors universitaris joves, amb motiu de la Jorna-
da Mundial de la Joventut, els va parlar del sentit de la Universitat i de la finalitat
en la recerca de la veritat. Els va dir que cal entregar-se a proposar i acreditar la fe
davant de la intel·ligència dels homes, i la manera de fer-ho no és només ensenyant-
ho, sinó vivint-ho, encarnant-ho, com també el Logos s’encarnà per posar el seu ta-
bernacle entre nosaltres. Tasca, aquesta, que pertoca també a les nostres institu-
cions acadèmiques superiors i a tots vosaltres, estimats professors.

Més endavant, el Papa els anima a no perdre mai la sensibilitat i la il·lusió per la
veritat i a no oblidar que l’ensenyament no és una simple comunicació de continguts,
sinó una formació de joves que cal comprendre i estimar i en els quals hem de susci-
tar aquesta set de veritat que posseeixen en el fons i el seu delit de superació. Sigueu
per als alumnes estímul i fortalesa. Aquest és un preuat servei que feu els profes-
sors de les nostres institucions a tots els alumnes i també als futurs sacerdots de les
nostres diòcesis i instituts de vida consagrada. Us ho agraïm moltíssim.

Queda inaugurat el curs 2011-2012 en les nostres estimades institucions eclesials.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa del pelegrinatge de les Zones Pastorals III i IV. Basílica
de la Sagrada Família, 16 d’octubre de 2011

Ens hem reunit en aquesta entranyable i bellíssima Basílica de la Sagrada Família per
celebrar l’Eucaristia dominical, el memorial de la mort i de la resurrecció de Jesús.
Som els cristians —una representació dels cristians— de les Zones Pastorals III i IV
de la nostra estimada arxidiòcesi de Barcelona. Estem contents d’haver pogut venir
i trobar-nos tots junts formant família cristiana, poble de Déu, reunit entorn del pas-
tor diocesà i de la taula de la Paraula de Déu i del Cos i de la Sang de Crist.

A tots vosaltres cristians i cristianes de les nostres comunitats em plau dir-vos, com
Sant Pau, que dono gràcies a Déu per tots vosaltres i us recordo davant Déu com la
vostra fe treballa per propagar-se, la vostra caritat no es cansa de fer el bé i la vostra
esperança en Jesucrist aguanta les adversitats.
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Tenim consciència de formar tots plegats l’Església de Barcelona en la qual hi està
ben present i operant tota l’Església de Jesucrist, una, santa, catòlica, apostòlica i ro-
mana, com diem en el Credo que cantarem. Tenim consciència que som Església i
que participem tots i cadascú de nosaltres de la seva única missió que consisteix en
l’evangelització, és a dir, l’anunci de Jesucrist aquí i arreu. Com a cristians som mis-
sioners i evangelitzadors i això avui és molt necessari i molt urgent. Concelebra en
aquesta eucaristia Mn. Olivé que està, juntament amb Mn. Jorba, treballant a Cala-
ma (Xile) i fins fa poc teníem a Mn. Miquel Àngel Pérez al Camerun.

Antoni Gaudí, «l’arquitecte de Déu» tal com ell volia ser i actuar, era un geni i va intuir
la necessitat de l’evangelització que avui és urgent. Així, va col·locar els tres retau-
les no dintre del temple, sinó fora, en la façana del Naixement, en el de la Passió i en
el de la Glòria, encara per construir. D’aquesta manera els ciutadans seran evangelit-
zats en contemplar-ho passant per davant del temple. I en les dotze altíssimes torres
que simbolitzen els dotze Apòstols, es repeteixen en lletres molt grans la paraula sanc-
tus, per tal que tots els visitants, creients i no creients, contemplant la seva bellesa,
repeteixin aquella paraula lloant Déu.

Hem escoltat l’evangeli i la pregunta capciosa que li fa un partidari d’Herodes per po-
der-lo condemnar segons fos la seva resposta. Recordem la pregunta: És lícit pagar
l’impost al Cèsar o no? Jesús comprèn la malícia de la pregunta i es fa mostrar una
moneda on hi ha, en el denari, la cara del Cèsar. La resposta sàvia de Jesús que s’ha
convertit en un principi patrimoni de la humanitat per a les relacions entre el que és
temporal i espiritual, entre l’Estat i l’Església, fou aquesta: «Doneu al Cèsar allò que
és del Cèsar i doneu a Déu allò que és de Déu.»

Com veiem en aquesta resposta de Jesús, ell acostumava a elevar les seves respostes
a l’altura en què no vivien els que l’interrogaven. Li preguntaven sobre els assump-
tes del Cèsar, però Jesús ha vingut a parlar de Déu. I parla de Déu encara que no li
hagin preguntat. El pes, el contingut important de la seva resposta està en aquestes
paraules: «Doneu a Déu el que és de Déu». El «Cèsar» queda així reduït a la seva le-
gítima dimensió: la de no ser Déu i, per tant, no amo d’aquells valors intocables que
són patrimoni de l’ànima —de la persona humana— i dels que la persona humana ha
de donar compte només a Déu. En la resposta de Jesús hi veiem, com a conseqüèn-
cia, tots els màrtirs de l’Imperi Romà i, en definitiva, tots els màrtirs cristians per la
conculcació del dret fonamental de la llibertat religiosa.

Jesús evangelitzava sempre. Va venir al món per anunciar la seva Bona Nova. I Jesús
ens ha enviat, a tots els batejats, a evangelitzar. Ell, benvolguts germans i germanes,
ens confia aquest encàrrec. Ens ha escollit perquè evangelitzem, perquè l’anunciem
aquí i arreu. I tots constatem la necessitat, avui especialment, de portar a terme aques-
ta missió, com a comunitats cristianes i com a cristians allà on vivim i actuem. Jesús
digué als apòstols i ens diu a tots nosaltres: «Aneu per tot arreu i prediqueu el mis-
satge joiós a tota criatura» (Mc 16,15).

A més de l’enviament que el Senyor ens ha fet, la joiosa exigència d’evangelitzar
obeeix al nostre amor al Senyor. La Salvació de Jesús és universal, ell donà la seva
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vida a la creu per a la salvació de tota la humanitat. Perquè estimem Jesús volem
col·laborar en la seva obra de salvació d’anunciar la seva persona i el seu Evangeli.

I el nostre amor als germans fa que els hi vulguem oferir el millor que tenim que és
Jesucrist. És el bé més preuat que dóna sentit ple a la nostra vida i és penyora de vi-
da eterna. El nostre amor als germans —també als propis fills— resta incomplert si
no inclou l’oferiment d’aquest bé més preciós i que només podem donar els cristians:
la fe en Jesucrist, font d’esperança que no defrauda.

Por todo ello, el nuevo Plan Pastoral diocesano que iniciamos con ilusión está dedica-
do a la evangelización. Sus tres objetivos prioritarios tienen esta importante finali-
dad. El primero consiste en anunciar a Jesús a aquellos que no le conocen. Todos sa-
bemos que junto a nosotros hay hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que no conocen
a Jesús o lo conocen mal.

Va creciendo en las sociedades europeas occidentales el número de personas no bau-
tizadas. Seguramente que muchas de ellas directa o indirectamente están esperando
que les anunciemos a Jesús, que les propiciemos un encuentro personal con Jesús, por-
que toda persona por ser creada a imagen y semejanza de Dios tiene en el fondo de
su corazón un deseo de trascendencia, de eternidad, de Dios y porque toda persona
humana busca sentido a su vida y este no se encuentra plenamente fuera de Dios. De-
mos gracias al Señor que nos ha confiado esta misión. Quizás pensamos que no es
fácil de realizar, quizás nos domina el miedo, el respeto humano, la vergüenza a ha-
blar de Jesús a los demás. No lo hacemos solos, el Señor nos ha enviado su Espíritu
que actúa en nosotros y pondrá en nuestros labios las palabras oportunas. Pero no
basta en anunciar a Jesús con nuestras palabras; hay que hacerlo también con el testi-
monio de nuestra vida.

En nuestra diócesis aumentan el número de los catecúmenos, jóvenes y adultos que
movidos por el Señor y el trabajo evangelizador que realizamos piden ser cristianos
recibiendo el sacramento del bautismo, de la confirmación y de la eucaristía. La Igle-
sia, también hoy, crece y va engendrando nuevos hijos e hijas de Dios. Es un moti-
vo de satisfacción y de preparar lo mejor posible a los catecúmenos en nuestras co-
munidades siempre con la ayuda del Servicio Diocesano para el Catecumenado que
realiza una muy buena labor y que dirige un sacerdote de la Zona Pastoral IV, el pá-
rroco de El Masnou.

La crisi econòmica fa patir moltes persones i moltes famílies i això demana que la nos-
tra solidaritat vagi creixent. És molt el que fan les parròquies, Càritas parroquials, ar-
xiprestals i diocesanes. Us ho vull agrair. Amb motiu del meu 50è aniversari d’or-
denació sacerdotal hem obert un compte per ajudar els joves en atur. La solidaritat,
expressió de la nostra fe i del nostre amor, és el tercer objectiu del Pla Pastoral que ini-
ciem i que ja figurava en l’anterior Pla Pastoral. Compartim el que tenim com a bons
cristians i fem pregària constant perquè tots i els més responsables del món trobem
solucions a la crisi i a la manca de treball, construint una societat i un sistema eco-
nòmic mundial presidits pels valors autèntics humans i cristians.
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Avui posem totes aquestes necessitats i tots els objectius del Pla Pastoral a les mans
de Maria perquè com a Canà de Galilea en aquell banquet de noces les presenti a Je-
sús i ella ens diu a tots per rebre millor l’ajut del Senyor: «Feu tot el que Jesús us
digui». I ho farem treballant, estimant, pregant i compartint.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la Missa d’ordenació sacerdotal dels sacerdots Carlos
Barba, Carlos Barroso, Joan Ramon La Parra, Pedro Rivero, Vicen-
te Benedicto i Alejandro López. Basílica de la Sagrada Família, 23
d’octubre de 2011

El Senyor ens ha congregat per celebrar l’Eucaristia dominical. Amb el cor ple de
goig ens unim en acció de gràcies a Déu pel misteri pasqual de la mort i resurrecció
de Jesucrist que celebrem i avui també pel do preuat de l’ordenació sacerdotal de sis
nous preveres. La nostra assemblea litúrgica està exultant per totes aquestes manifes-
tacions d’amor que el Senyor ens té.

Avui en la nostra entranyable i bellíssima Basílica de la Sagrada Família fem el que
Jesús va fer el Dijous Sant en el Cenacle de Jerusalem: l’eucaristia i l’ordenació sacer-
dotal per tal que es pugui realitzar el manament que ens deixà el senyor: «Feu això
en memòria meva», reuniu la comunitat cristiana per celebrar el meu memorial, pre-
sidida per un bisbe o un prevere. L’Eucaristia i el sacerdoci ministerial són impres-
cindibles per a l’Església, per voluntat de Jesucrist el seu fundador.

Avui sis diaques esdevindran preveres per l’ordenació sacerdotal. Són en Carlos Bar-
ba, Juan Ramón La Parra, Carlos Barroso, Pedro Rivero, Vicente Benedito i Alejan-
dro López. Quatre són de la nostra diòcesi de Barcelona i dos són dominics. Tots ells
sentiren un dia la crida de Déu, que van rebre en edats i moments diferents. El Se-
nyor els va cridar a deixar-ho tot i a seguir-lo per estar amb Ell i ser enviats a servir
la vida cristiana dels germans. Diferents històries vocacionals, però en totes elles hi
ha la crida de Déu que té la iniciativa i la resposta lliure i generosa del qui és cridat.
En cadascuna d’aquestes vocacions sacerdotals hi ha estat sempre present l’encontre
personal amb Jesucrist i unes relacions d’amor entre el Senyor i cadascú d’ells. Ha
estat un camí bonic, enriquidor, feliç i amb l’anhel de rebre un dia el que avui celebra-
ran: l’ordenació sacerdotal per poder-se lliurar radicalment al servei de les comunitats
cristianes com a preveres.

Aquests germans nostres que avui seran sacerdots han estat cridats gratuïtament. No
han merescut la crida. Per això tenen la consciència agraïda i joiosa d’una gràcia sin-
gular rebuda de Jesucrist: la gràcia d’haver estat escollits gratuïtament pel Senyor
com a «instruments vius» de l’obra de la salvació. I aquesta elecció demostra l’amor
de Jesucrist al sacerdot. Precisament aquest amor, més que cap altre amor, exigeix
correspondència.
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Jesús, després de la seva resurrecció, fa a Pere una pregunta fonamental sobre l’a-
mor: «Simó, fill de Joan, m’estimes més que aquests? I a la resposta de Pere segueix
el lliurament de la missió: “Pastura els meus anyells” (Jn 21, 15)». Jesús pregunta a
Pere si l’estima, abans de lliurar-li el seu ramat. Però és, en realitat, l’amor lliure i pre-
cedent de Jesús mateix que origina la pregunta a l’apòstol i el lliurament de les
«seves» ovelles. Durant els anys de Seminari i de formació, Jesús ressuscitat ha anat
preguntant a aquests sis germans nostres si l’estimaven i ells han anat responent afir-
mativament com l’apòstol Pere. Per això, avui el Senyor els lliura el ministeri, el ser-
vei de bons pastors per tenir cura de les ovelles del Senyor.

Aquestes preguntes de Jesús harmonitzen amb el contingut de l’evangeli que hem
escoltat avui. Jesús va contestar a la pregunta d’un mestre de la Llei, amb aques-
tes paraules: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb
tot el pensament». I va afegir: «Aquest és el manament més gran i el primer de
tots.»

Carlos, Juan Ramon, Pedro, Carlos, Vicente y Alejandro, con la ayuda del Señor han
optado en su vida por vivir este mandamiento más grande y primero, amando a Dios
con todo el corazón, con toda el alma y con todo el pensamiento, no colocando na-
die ni nada antes que Dios, dándole toda su vida, sirviéndole con un amor célibe y
que pretende llegar a lo que el apóstol Pablo decía de sí mismo: «No soy yo quien vi-
ve en mí, sino que es Cristo quien vive en mí.»

Pero Jesús al responder al maestro de la Ley no se refirió solamente a un mandamien-
to como aquél le había pedido, sino que añadió algo más, al decirle: «El segundo es
muy parecido: ama a los otros como a ti mismo». Porque es imposible decir que ama-
mos a Dios si no amamos a los otros que están cerca de nosotros, amigos y enemi-
gos. Pero también es verdad que no podemos de verdad al prójimo si no amamos a
Dios. Y cuando nuestros hermanos respondíann a Jesús que le amaban, incluían es-
te amor al prójimo que el Señor les confiarà como sacerdotes.

Ya que el sacerdote ha de ser un buen pastor, su amor al Señor y a los hermanos tie-
ne una especificidad, se trata de la caridad pastoral que es una participación de la mis-
ma caridad pastoral de Jesucristo. Con este amor pastoral, con esta caridad pastoral,
el sacerdote que recibe la vocación al ministerio es capaz de hacer de su ministerio
una elección de amor, y la Iglesia y los hermanos constituyen su principal interés.
Con esta espiritualidad sacerdotal, el sacerdote es capz de amar la Iglesia universal
y aquella porción de Iglesia que le ha sido confiada, con toda la entrega de un espo-
so hacia su esposa (cf. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, 23).

Muy queridos hermanos diáconos, no olvidéis nunca que la caridad pastoral, que tie-
ne su fuente específica en el sacramento del Orden, encuentra su expresión plena y
su alimento supremo en la Eucaristía. El Concilio Vaticano II nos ha dicho que «es-
ta caridad pastoral fluye sobre todo del sacrificio eucarístico, que se manifiesta por
ello como centro y raíz de toda la vida del presbítero, de suerte que lo que se efectúa
en el altar lo procure reproducir en sí el alma del sacerdote» (P.O. 14).
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Como pastor diocesano quiero agradeceros vuestra generosidad al responder a la lla-
mada del Señor y hago extensivo mi agradecimiento a sus padres y familiares por
la parte que hayáis tenido en su vocación sacerdotal. Invito a todos los padres cris-
tianos que en su oración pidan al Señor que si es su voluntad se fije en un hijo suyo
para ser sacerdote. Y pido a todos los cristianos y a todas las comunidades parroquia-
les que pidan al Señor de los campos de la Iglesia que envie trabajadores, muchos
santos sacerdotes. Y todos tengamos con nuestra oración muy presentes estos nuevos
sacerdotes que vamos a ordenar para que como se les dirá en el rito de la ordenación
«vivan el misterio que tienen en las manos», a imitación de Jesús Buen Pastor que no
vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la salvación de la humanidad.

Benvolguts diaques rebreu l’ordenació sacerdotal en uns moments en què l’Església es-
tà abocada a la nova evangelització. Sigueu sacerdots evangelitzadors i missioners. Amb
el vostre ministeri i amb la vostra vida anuncieu Jesucrist i el seu Evangeli a tothom.
No escatimeu esforços. Lliureu-vos-hi amb cos i ànima. Il·lusioneu les comunitats i els
cristians en l’aplicació del Pla Pastoral que iniciem centrat en l’evangelització.

Estimats joves que sou amics d’aquests nous sacerdots. Jesús també us ha donat o us
donarà una vocació. Escolteu amb atenció i generositat en la pregària si és com la
dels vostres amics, la vocació a ser sacerdots. Sereu com ells plenament feliços. Digueu
sí a la vocació que Jesús té pensada per a cadascun de vosaltres.

Celebrem aquesta festa joiosa en la Basílica dedicada a la Sagrada Família, icona per
a totes les famílies i per a l’Església, que ha d’imitar l’amor i la unitat de la Sagrada
Família de Natzaret de Jesús, Maria i Josep. Aquest temple on avui són ordenats pre-
veres ha de ser sempre per a vosaltres una icona per al vostre treball ministerial fent
de l’Església diocesana de Barcelona, del seu presbiteri i de les comunitats que ser-
vireu, autèntiques famílies a imitació de Jesús, Maria i Josep.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Palabras del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la inauguración de las Jornadas Nacionales de Litur-
gia. Barcelona 25 de octubre de 2011

Inauguramos con satisfacción estas Jornadas Nacionales de Liturgia dedicadas al ars
celebrandi, y lo hacemos en la ciudad y archidiócesis de Barcelona en donde emer-
ge en el centro de la misma la belleza singular y la rica simbología religiosa de la Ba-
sílica de la Sagrada Familia.

El 7 de noviembre de 2010 el Santo Padre dedicó el templo proyectado e iniciado por
el genial arquitecto Antoni Gaudí. Fue una celebración que puso de relieve para todos
los participantes y las multitudes que seguían la celebración por los medios de comu-
nicación, una rica manifestación del ars celebrandi de las celebraciones litúrgicas.
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El mismo Santo Padre, en la comida en el Arzobispado, me dijo que de aquella cele-
bración conservaría siempre un recuerdo inolvidable. No creo equivocarme al decir
que todos los que participamos en dicha celebración coincidimos en conservar tam-
bién un recuerdo inolvidable de la misma. Se unieron en la referida celebración di-
versos elementos que hicieron muy propicio el ars celebrandi, desde ser presidida
por el Sucesor de Pedro, pasando por la singular y reconocida belleza y significación
litúrgica de la basílica hasta el riquísimo contenido expresivo del rito de la dedica-
ción de una iglesia y un altar.

En los trabajos sinodales dedicados a la eucaristía se insistió diversas veces en la im-
portancia del ars celebrandi y se relacionó directamente con la participación plena,
activa y fructuosa de todos los fieles. El ars celebrandi es la mejor premisa, nos re-
cuerda el Santo Padre Benedicto XVI en su exhortación apostólica Sacramentum ca-
ritatis, para la actuosa participatio. Como puede observarse, en el programa figuran
distintas ponencias y comunicaciones que versan sobre el arte de celebrar y sobre
la participación.

Todos estamos interesados, pastores y fieles, en preparar y realizar celebraciones li-
túrgicas que reúnan estas dos cualidades. La participación activa de todos en la cele-
bración y que se celebre con toda la belleza posible es un objetivo que forma parte
de la pastoral litúrgica. Por ello, la Comisión Episcopal de Liturgia ha considerado
muy pertinente y actual dedicar estas Jornadas a esta temática que fue objeto de es-
tudio en el Sínodo de Obispos dedicado a la Eucaristía y a la cual se ha referido explí-
citamente el Santo Padre Benedicto XVI en su exhortación apostólica.

En el arte de celebrar, lo que en la vida ordinaria se denomina inspiración, aquí se
denomina obediencia a la fe y docilidad al Espíritu. Estas actitudes deben ir acompa-
ñadas de un anhelo sincero para celebrar la Liturgia con una explícita y amorosa
comunión eclesial. Nuestra Madre Iglesia es la que tiene que ser nuestra maestra en
el arte de hacer fructificar, espiritualmente, las acciones y las plegarias litúrgicas.

El Papa Benedicto XVI nos recuerda esto mismo cuando en su exhortación apostóli-
ca Sacramentum caritatis, nos dice que el arte de celebrar «proviene de la obedien-
cia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud» (N. 38), para seguir más adelante con
estas palabras: «En realidad, la participación activa deseada por el Concilio se ha de
comprender en términos más sustanciales, partiendo de una mayor toma de concien-
cia del misterio que se celebra y su relación con la vida cotidiana» (N. 52).

Como un acto muy importante de las Jornadas, tendremos la celebración de la euca-
ristía en la cripta de la Sagrada Familia construida por el Siervo de Dios Antoni Gau-
dí, junto a su sepulcro situado en una capilla lateral y la visita a la Basílica de la Sa-
grada Familia. La belleza y la simbología bíblica, teológica, litúrgica y catequética
de la Basílica nos hará revivir la celebración de su dedicación presidida por el San-
to Padre que fue en realidad una expresión clara y vivida del ars celebrandi.

Como pastor de esta Iglesia de Barcelona os deseo a todos una estancia muy agrada-
ble en esta comunidad diocesana y en esta ciudad acogedora, y que el trabajo que rea-
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licemos estos días sea muy fecundo para cada uno de vosotros, para vuestras dióce-
sis y para colaborar activamente en el ars celebrandi de la Liturgia. Deseo agradece-
ros a todos, Sres. Obispos, ponentes, asistentes, vuestra participación en estas Jorna-
das y el esfuerzo que habéis hecho para desplazaros y dedicar unos días a esta
importantísima temática. Bienvenidos y buen trabajo.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la commemoració dels 25 anys de l’esperit d’Assís,
Barcelona, 26 d’octubre de 2011

El Papa Benet XVI ha volgut recordar la iniciativa que va tenir el Papa Joan Pau II
aquell 27 d’octubre de 1986 de reunir els líders de les religions del món, preocupat
com estava ell i també aquests per la pau. Fou una iniciativa molt valorada perquè és
expressió del servei —un dels serveis— que les religions fan a les persones i a les so-
cietats. Les religions han de cercar sempre la pau en la convivència social i s’esfor-
cen per fer que la humanitat sigui una família de persones i de pobles. La trobada de
demà a Assís, coincidirà amb els 25 anys de la celebració d’aquella de 1986, i la pau
en el món, malgrat molts esforços i avenços, encara necessita de l’interès, de la cura
i de la pregària per part de totes les religions del món.

D’aquella trobada de 1986 va néixer el que en diem l’esperit d’Assís i que una insti-
tució cristiana —la Comunitat de Sant Egidi, fundada pel professor Andrea Riccardi—
ha mantingut any rere any, amb les «Trobades Internacionals de Pregària per la Pau»
i que a la nostra ciutat n’hem celebrat dues, l’any 2001 i l’any 2010.

Demà es reuniran, doncs, a la ciutat de Sant Francesc, el Papa Benet XVI amb els lí-
ders de les religions del món per commemorar-ho. Amb aquesta Jornada, el Papa vol
solemnitzar el 25è aniversari de l’històric encontre de 1986. Avui encara tenim neces-
sitat de pau en el món i tenim altres aspectes molt diversos, com la crisi financera i
econòmica que dura més del que hauria de durar; la crisi de les institucions democrà-
tiques i socials; la crisi alimentària i ambiental; les migracions bíbliques, les formes
més enganyoses de neocolonialisme; les plagues de la pobresa i de la fam; el terroris-
me internacional; l’augment de la desigualtat i la discriminació religiosa.

El camí de les religions envers la justícia i la pau es caracteritza per la recerca comu-
na de la veritat. Per això Benet XVI vol col·locar l’experiència d’Assís 2011 sota el
signe de la peregrinació que implica purificació i convergència envers un lloc superior,
assumpció d’un compromís comunitari. La recerca de la veritat és premissa per co-
nèixer-se millor, superar qualsevol forma de prejudici i també de sincretisme que ofus-
ca les identitats.

Avui nosaltres volem unir-nos espiritualment a la trobada de demà perquè som cons-
cients del do preuat i absolutament necessari de la pau en el món. Demà, sortiran de
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Roma en tren el Papa i les delegacions. Arribats a Assís, aniran a la basílica de San-
ta Maria dels Àngels on recordaran els encontres anteriors. A la tarda, hi haurà un es-
pai per a la reflexió i la pregària. Tots els participants es posaran en camí en silenci
cap a la basílica de Sant Francesc. Arribant-hi s’hi uniran les delegacions de les al-
tres religions, i en la basílica es renovarà el compromís comú per a la pau.

La nostra reunió vol expressar l’amor que tenim a l’obra creada per Déu, especialment
la persona humana; volem expressar, també, el servei que les religions presten a les
persones i a la societat, desterrant per sempre aquella impressió que les religions són
causa de conflictes i lluites.

La nostra presència en aquesta trobada —cadascú des de la seva pròpia identitat reli-
giosa— posa en relleu que volem la pau en el cor de les persones, en les institucions,
en la societat i en el món sencer. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Una santa en els camps de batalla (2/10/2011)

El proper dissabte, a la catedral de la Seu d’Urgell, el cardenal Angelo Amato, en re-
presentació del Sant Pare Benet XVI, presidirà la beatificació de la mare Anna Ma-
ria Janer Anglarill (Cervera 1800 - Talarn 1885), fundadora de l’institut de Germa-
nes de la Sagrada Família d’Urgell. Serà la tercera vegada en els temps moderns que
es viurà a Catalunya una cerimònia de beatificació. Les anteriors foren les del doctor
Josep Samsó, a la basílica de Santa Maria de Mataró, i el P. Josep Tous i Soler, a la
basílica de Santa Maria del Mar, a Barcelona.

La vida de la mare Anna Maria Janer és un gran testimoni de l’amor cristià i de la ca-
ritat feta d’obres. Als 18 anys va entrar a formar part de la Germandat de Caritat de
l’Hospital de Castelltort de Cervera. Les germanes tenien cura dels malalts i pobres
de l’hospital i feien classes i catecisme en el Real Colegio de Educandas, de la matei-
xa ciutat.

L’any 1833 va esclatar la primera guerra carlina i l’Hospital de Castelltort es va con-
vertir en hospital militar. El 1836 la junta de l’hospital va expulsar les germanes. Des-
prés de la batalla de Gra, Anna Maria Janer va marxar cap a Solsona per posar-se a
disposició de la diòcesi. La seva arribada va coincidir amb l’arribada de Carles de Bor-
bó, que li va demanar que coordinés els hospitals de la zona carlina. I així, amb les
seves germanes de religió, es va fer càrrec dels hospitals de campanya de Solsona,
Berga, la Vall d’Ora i la Boixadera. 
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Les tres guerres carlines del segle XIX, que ella visqué, foren una gran prova en la se-
va vida. Acabada la primera guerra carlina, ella i tres germanes varen ser fetes preso-
neres i van haver d’exiliar-se a l’Hospital de Sant Josep de La Grave, a Toulouse. Pe-
rò quan l’any 1844 retorna al país, la trobem novament a l’hospital de Cervera. Diu
molt del seu heroisme cristià el fet que els combatents dels dos bàndols la recone-
guessin com la Mare.

El 1859 va acceptar la petició del bisbe d’Urgell, Josep Caixal Estradé, i va establir
una germandat de caritat a l’hospital de pobres malalts de la ciutat. El 29 de juny de
1859 va fundar l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, dedicat a l’e-
ducació cristiana de nens i joves i a l’assistència de malalts i ancians. El 1860 el
bisbe d’Urgell va aprovar les regles i constitucions de l’institut.

La mare Anna Maria Janer forma part, des d’ara, d’aquell nombrós grup de funda-
dors i fundadores que en el nostre convuls segle XIX varen comprendre que calia res-
pondre a les noves necessitats de la societat del seu temps, fenomen que ha estat qua-
lificat com el pas dels sants. Ella ho va fer sobretot fundant col·legis i enviant les
seves religioses a les escoles dels pobles, on les germanes obtenien per concurs la
plaça oficial de mestra. Durant la seva vida va crear vint-i-tres fundacions, entre les
quals l’asil per a ancians de Sant Andreu de Palomar, l’any 1866. 

Amb agraïment per la bona feina que continuen fent les religioses fundades per la
mare Janer a la nostra diòcesi, ens unirem, el proper dissabte, a la joia de la diòcesi
urgel·litana i a la de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, que viuran l’ele-
vació als altars d’aquesta gran cristiana de la nostra terra. Ella fou una gran apòstol
de la caritat, posant-se al servei de la formació dels infants i de l’atenció als ancians.
Durant la seva vida va obrir vint-i-tres fundacions. Va morir l’11 de gener de 1885,
a Talarn (Pallars Jussà). Ella, tan santa, va demanar morir a terra, en actitud de peni-
tència i com agraïment a Jesucrist, que per ella i per tots va morir a la creu.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Un pla per als propers quatre anys (9/10/2011)

El passat 25 de setembre, en una eucaristia celebrada a la basílica de la Sagrada Famí-
lia, es va fer una avaluació de l’aplicació del Pla Pastoral de l’arquebisbat de Barce-
lona dels últims anys i una presentació del nou Pla Pastoral per als propers quatre anys.
Aquest nou Pla Pastoral, com l’anterior, té una finalitat eminentment evangelitza-
dora amb tres objectius prioritaris. Amb l’eucaristia de la Sagrada Família vàrem po-
sar en mans del Senyor el treball que ens proposem fer de manera preferent durant
aquests propers cursos per tal de «fer tot el que Jesús ens digui».

Tots recordem com la intercessió de Maria obtingué del seu Fill el primer dels seus
miracles. Confiant en la intercessió de la Mare de Déu hem posat aquestes paraules
seves: «Feu tot el que Jesús us digui» com a títol del nou Pla i de la carta pastoral que
en presenta el contingut. 
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El Pla Pastoral pretén que la nostra Església de Barcelona sigui més i més evangelit-
zadora. Aquesta és la missió de l’Església una i única de Crist, estesa d’Orient a
Occident. El treball d’evangelització per part de totes les realitats diocesanes ens
uneix al treball que està realitzant la comunió de les Esglésies diocesanes, presidides
pel bisbe de Roma i successor de Pere. 

El nostre treball aplicant el Pla Pastoral i en especial el seu primer objectiu —que ens
demana «anunciar Jesucrist als qui no el coneixen»— estarà en sintonia amb la pre-
paració del Sínode dels Bisbes, que es reunirà a Roma l’octubre de l’any vinent per
estudiar el tema: «La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana.» 

Barcelona, d’altra banda, serà la seu durant el propers mesos de dues iniciatives molt
relacionades amb la proposició de l’Evangeli als homes i les dones d’avui: la realit-
zació de l’anomenada Missió Metròpolis, que es durà a terme de forma simultània a
dotze grans ciutats d’Europa durant la Quaresma del proper any, i la presentació al
nostre país del projecte conegut com l’Atri dels Gentils, proposat pel Sant Pare, que
vol promoure el diàleg entre la fe i la cultura i entre creients i no-creients. Ambdues
iniciatives s’inscriuen en l’esforç evangelitzador de l’Església

També en el context de l’evangelització, en les consultes fetes a la diòcesi per redac-
tar el nou Pla, s’ha coincidit en la importància d’adoptar com un objectiu el treball
de les comunitats parroquials en la iniciació cristiana. Per això «la pastoral de la
iniciació cristiana» és el segon dels objectius. Tot comença en la vida cristiana amb
els sagraments del baptisme, la confirmació i l’eucaristia. Es tracta de millorar l’a-
colliment de les persones i la preparació i celebració d’aquest sagraments.

Un objectiu de l’anterior Pla Pastoral era créixer en la solidaritat davant la crisi eco-
nòmica. Aquest objectiu s’ha aconseguit, però malgrat haver augmentat les iniciati-
ves d’ajut als qui pateixen més greument les conseqüències de la crisi econòmica,
aquesta dissortadament encara persisteix. Per això, totes les persones i institucions
consultades han coincidit que aquest objectiu calia que continués en el nou Pla Pas-
toral. I d’aquesta manera, el tercer objectiu ha quedat formulat com «la solidaritat,
expressió del nostre amor i de la nostra fe». 

Si bé el nou Pla Pastoral assenyala aquests tres objectius prioritaris, això no signifi-
ca que exclogui cap àmbit o activitat de la pastoral diocesana. Resulta evident, d’al-
tra banda, que la realització d’un determinat aspecte de la vida cristiana incideix sem-
pre positivament en tot el seu conjunt.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona

L’esperit d’Assís a Barcelona (16/10/2011)

Es compleixen aquest any els vint-i-cinc anys d’una de les iniciatives més profèti-
ques del beat Joan Pau II: la primera trobada interreligiosa de pregària per la pau, a
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la qual varen assistir representants de les principals religions de tot el món i que es
va celebrar a la ciutat d’Assís, l’octubre de 1986.

Aquella iniciativa no fou un esdeveniment aïllat sinó que ha tingut continuïtat en les
trobades internacionals de pregària per la pau, promogudes per la Comunitat de Sant
Egidi, institució fundada per un laic, el professor d’història de la Universitat de Roma
Dr. Andrea Riccardi.

S’ha parlat, en ocasió d’aquestes trobades interreligioses, de diàleg i de pregària per
la pau, de l’esperit d’Assís, inspirat en l’espiritualitat i el testimoni de sant Francesc
d’Assís. Barcelona ha tingut l’honor d’acollir en dues ocasions aquestes trobades, els
anys 2001 i 2010, i la nostra diòcesi ha estat també present en la darrera d’aquests
trobades, la celebrada a Munic els passats dies 11, 12 i 13 de setembre.

La trobada celebrada a la capital de Baviera, organitzada conjuntament per la Comu-
nitat de Sant Egidi i l’arxidiòcesi de Munic, tenia com a lema: «Hem de viure junts.
Religions i cultures en diàleg». Un lema especialment significatiu i suggeridor del
camí que les religions estan cridades a fer en el futur, demostrant que no són font
de guerres i de conflictes sinó promotores de justícia, de respecte als drets humans
i de convivència.

La trobada muniquesa va comptar amb la participació d’Angela Merkel, cancellera de
la República Federal d’Alemanya, del president de la RFA, Christian Wulff, i d’altres
autoritats de Baviera i del Govern federal. La trobada va estar molt marcada —no po-
dia ser d’altra manera— per la celebració, el dia 11 de setembre, del desè aniversari dels
atemptats terroristes contra Washington i contra les Torres Bessones de Nova York. 

Aquest aniversari feia especialment actual el dilema en què, segons la Comunitat
de Sant Egidi, es troba el món d’avui: o l’enfrontament o la convivència en el diàleg
i el respecte dels drets humans. És molt important, no només per a les religions si-
nó també per a tota la humanitat, que totes les religions ajudin a fer realitat aquesta
convivència en la pau i en la justícia. Com va dir el president del Consell d’Europa,
obrint el passat 12 d’abril una jornada sobre les religions i el diàleg intercultural:
«Les religions estan fundades sobre la tolerància, la compassió i el respecte de la dig-
nitat humana i tenen una gran funció per promoure la comprensió entre les persones,
la solidaritat i la cohesió social.»

Aquest és el sentit dels missatges que el Sant Pare Benet XVI, continuador de la ini-
ciativa interreligiosa del seu predecessor, ha enviat a les diverses trobades encamina-
des a promoure en el món d’avui l’anomenat esperit d’Assís.

Per això, Benet XVI no ha dubtat a promoure una nova trobada interreligiosa a la ciutat
de sant Francesc, commemorativa de la primera trobada convocada per Joan Pau II, que
tindrà lloc el proper dia 27 d’octubre i demostrarà una vegada més que hi ha continuïtat
i no ruptura entre Joan Pau II i Benet XVI en el delicat tema del diàleg interreligiós.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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L’Església existeix per evangelitzar (23/10/2011)

L’Església catòlica celebra avui arreu del món el Diumenge Mundial de les Missions,
conegut entre nosaltres, de forma abreujada, com la jornada del Domund. Té com a
lema: «Jo també us envio», paraules de l’Evangeli de Sant Joan (Jn 20, 21).

Aquest lema ens recorda les paraules de Jesús ressuscitat als seus deixebles: «Pau a
vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres». Com ens re-
corda el Sant Pare en el missatge que ha publicat per aquesta jornada, «els destinata-
ris de l’anunci de l’Evangeli són tots els pobles». I es fa ressò del que va ensenyar
el Concili Vaticà II, que l’Església «és, per la seva naturalesa missionera, ja que té
l’origen en la missió del Fill i la missió de l’Esperit Sant segons el pla de Déu Pare».
Com afirmà Pau VI «l’Església existeix per evangelitzar».

Aquesta jornada ens invita a sentir la responsabilitat de ser tots missioners de Crist
en els nostres ambients i segons la nostra vocació i les nostres possibilitats. No po-
dem quedar-nos tranquils quan, després de dos mil anys, encara hi ha pobles que no
coneixen Crist i no han escoltat el seu missatge de salvació.

En aquesta jornada em plau remarcar que l’Església actual és molt conscient de
la seva missió evangelitzadora i, especialment el Sant Pare Benet XVI, està po-
sant la vocació missionera dels cristians com un dels objectius del seu pontifi-
cat. Per aquesta raó ha decidit que el proper Sínode dels bisbes, que se celebrarà
a Roma del 7 al 28 d’octubre de l’any 2012, tingui aquest tema de reflexió i per
fer propostes d’acció: «La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristia-
na.»

La nostra Església de Barcelona desitja també sintonitzar amb aquesta preocupació
de l’Església universal. Per això, continuant amb la mateixa finalitat de fons de l’ante-
rior Pla Pastoral, amb el nou Pla que va ser presentat el passat 25 de setembre pre-
tenem també —com a primer objectiu— que la nostra arxidiòcesi sigui més missio-
nera i evangelitzadora.

La visita apostòlica del Papa Benet XVI a Barcelona, i la seva presència envoltat d’u-
na munió de joves amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid, ens es-
peronen al treball evangelitzador. A Barcelona, el Papa ens va exhortar «a tots els
cristians a reviure la trobada personal i comunitària amb Crist, Paraula de la Vida que
s’ha fet visible, i a ser els seus anunciadors per tal que el do de la vida eterna s’esten-
gui per tot el món. Participar en la vida de Déu és l’alegria completa i comunicar
aquesta alegria és un do i un treball imprescindible per a l’Església».

Amb aquest esperit, en ocasió del Domund, cal que tinguem ben presents en la nos-
tra pregària els missioners i les missioneres, de manera especial els de la nostra diòce-
si. Aquest col·lectiu honora tota l’Església i mereix la nostra solidaritat perquè anun-
cia, sovint enmig de persecucions, la persona de Jesús i el seu Evangeli a tot el món
i està al servei de les comunitats més pobres i necessitades. Tot anunciant l’Evange-
li, es preocupen també per la vida humana en sentit ple, fent realitat allò que deia el
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servent de Déu Pau VI: que en l’evangelització no es pot prescindir dels aspectes que
es refereixen a la promoció humana, a la justícia, a l’alliberament de tota forma
d’opressió, evidentment dins del respecte a l’autonomia de l’àmbit polític.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La comunió dels sants (30/10/11)

En la nostra cultura i en les nostres tradicions són molt presents dues festes cristia-
nes que celebrem ben unides. Es tracta de Tots Sants i els Difunts. Són dues solemni-
tats riquíssimes de contingut teològic i espiritual. Es tracta de l’Església dels sants i
de l’Església que és purificada, respectivament.

La solemnitat de Tots els Sants dóna el to d’entrada a totes les altres festes. És la
solemnitat de l’assemblea celestial. Martimort, expert en litúrgia, deia que l’Esglé-
sia no té una edat d’or històrica a la qual, com en les literatures per exemple, si-
gui normal referir-se com a clàssica. L’edat d’or de l’Església és celestial. En qual-
sevol època de la història, l’Església terrenal porta en ella la presència del Regne
de Déu.

Des del segle V es fa memòria dels sants en les pregàries eucarístiques i el seu culte
es desenvolupa progressivament. Va començar-se fent memòria dels màrtirs de l’Es-
glésia diocesana i dels màrtirs més cèlebres de les altres diòcesis. Una festa de Tots
els Sants ja és coneguda en el segle V en unes quantes Esglésies d’Orient, d’on pas-
sà a Roma. El 13 de març de 610, el Papa Bonifaci IV transformà en església el Pan-
teó romà i el dedicà a Maria i els màrtirs, i féu d’aquest dia la festa de Tots els Sants,
que, l’any 835, el Papa Gregori IV passà al dia 1 de novembre.

La festa de Tots Sants posa en relleu la vocació universal dels cristians a la santedat.
Aquesta és la primera i fonamental vocació dels batejats i és expressió de la seva gran
dignitat.

La pregària pels difunts és una de les pràctiques cristianes que ens ve dels orígens ma-
teixos, i d’alguna manera podem dir que és una pràctica amb arrels religioses profun-
des, encara que en la fe cristiana adquireix una nova dimensió totalment pròpia.
El sentit cristià d’aquesta pregària pels difunts rau en la comunió amb aquells que
han mort i en l’experiència de la condició pecadora que ens correspon. Amb aques-
ta pregària encomanem els difunts a la misericòrdia de Déu. El fonament d’aquesta
pregària d’intercessió és la fe i la comunió cristianes en la força de la mort i de la re-
surrecció de Crist.

La Comunió dels Sants consisteix en el fet que entre tots els cristians que integren l’Es-
glésia en qualsevol de les seves tres etapes —pelegrina, purgant i triomfant— exis-
teix una veritable comunicació espiritual de béns, com a conseqüència de la unió de
tots els creients amb Jesús i en l’Església, que és el seu Cos. Els cristians gaudim d’un
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patrimoni comú format pels mèrits de Crist i les bones obres i la pregària de la Ver-
ge Santíssima i dels sants.

La nostra fe cristiana és culte a la Vida i proclamació que la mort no té la darrera
paraula en la història humana, perquè el nostre Déu és un Déu de vivents i, per l’Es-
perit, ens dóna la Vida en Jesucrist ressuscitat. Aquestes festes donen el sentit autèn-
tic a la mort, realitat profundament humana. És ben evident el que diu el Concili
Vaticà II quan afirma que la mort «és l’enigma més gran de la vida humana». Tanma-
teix, Jesús il·lumina aquest enigma amb les seves paraules: «Jo sóc la resurrecció i la
vida; qui creu en mi, encara que mori, viurà.» La mort, per a un creient en Crist, és
certament el punt final de la vida terrenal, però és també l’albada d’una vida nova i
feliç en la possessió de Déu per tota l’eternitat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

Inauguració oficial de curs al Seminari Conciliar de Barcelona

El passat dimarts, 4 d’octubre, festa de Sant Francesc d’Assís, va tenir lloc l’acte de
la inauguració oficial del curs al Seminari Conciliar de Barcelona, acte presidit pel
cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i pel bisbe de Sant Fe-
liu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés.

La celebració es va iniciar a la Sala Sant Jordi del Seminari, on el Dr. Martínez Sis-
tach i Mons. Cortés varen prendre la paraula per animar els seminaristes a iniciar amb
il·lusió i interès el nou curs, subratllant la importància de la formació humana en tot el
procés fins a l’ordenació sacerdotal i recomanant les paraules que el Papa Benet XVI
dirigí als seminaristes, en la missa que celebrà per a ells l’agost passat a la catedral
de La Almudena, com a guia al llarg d’aquest curs. També pronuncià unes paraules el
rector del Seminari Conciliar, Mn. Josep M. Turull, que indicà que l’eix del nou curs
serà «la nova evangelització entre les noves generacions». Després, se celebrà l’euca-
ristia a la capella i la jornada es va cloure amb un sopar de germanor.

Aquest curs han entrat al Seminari Diocesà de Barcelona vuit nous seminaristes de
l’arquebisbat de Barcelona i dos nous seminaristes de la diòcesi de Sant Feliu de Llo-
bregat.

Barcelona, 7 d’octubre de 2011
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

El Grup Estable de les Religions de Catalunya (GTER) invitat pel
Foro Permanente de Diálogo Interreligioso del Paraguai

El Grup Estable de Treball de les Religions de Catalunya (GTER) ha estat invitat a par-
ticipar al Foro Permanente de Diálogo Intereligioso del Paraguai, que se celebrarà els
dies 9 i 10 d’octubre a la ciutat d’Asunción. Representaran el GTER en aquesta reu-
nió Antoni Matabosch, representant de l’Església Catòlica; Joan García, representant
de les Esglésies Ortodoxes, i Mohammed Halhoul Debboun, representant de la reli-
gió islàmica. 

Aquesta primera trobada interreligiosa iberoamericana estudiarà el tema «Transfor-
mación del Estado y desarrollo: la perspectiva de las comunidades de fe», com a
activitat prèvia a la XXI Cimera Iberoamericana. 

La trobada conclourà amb el lliurament al president de la República del Paraguai,
Fernando Lugo, d’un document de propostes formulades des de les confessions
religioses per a ser presentades als caps d’Estat i de govern relatives al tema de la
XXI Cimera Iberoamericana, per al compliment dels objectius de desenvolupa-
ment del mil·lenni (ODM), la promoció del treball just i l’assoliment de la igual-
tat social. 

Barcelona, 7 d’octubre de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Ordenació de sis preveres a la basílica de la Sagrada Família

El proper diumenge, 23 d’octubre, en què s’escau també la Jornada Mundial per les
Missions (DOMUND), el cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en una
celebració a la basílica de la Sagrada Família, ordenarà sis nous preveres. La cerimò-
nia començarà a les 17 h.

Preguem als mitjans de comunicació que desitgin assistir a aquest acte que ho
comuniquin per mail (encarna@arqbcn.cat) a la Delegació de Mitjans de Comunica-
ció.

L’entrada a la basílica per als mitjans de comunicació serà, com sempre, per la porta
de Les Escoles, a les 16 h.

Barcelona, 18 d’octubre de 2011
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Trobada del cardenal de Barcelona amb els preveres ordenats 
recentment

Emmarcat en les trobades que trimestralment té amb els preveres ordenats recent-
ment, aquest dilluns, dia 17 d’octubre, el cardenal Lluís Martínez Sistach, s’ha tro-
bat amb una vintena de sacerdots a la casa d’espiritualitat de la Immaculada a Tiana. 

L’encontre ha començat amb una pregària i ha continuat amb unes paraules de Mons.
Lluís Martínez Sistach recordant els pensaments adreçats pel papa Benet XVI als jo-
ves en la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid. Tot seguit els sacerdots han ex-
posat les impressions i experiències viscudes amb els joves que vingueren a Barce-
lona i a Madrid amb motiu d’aquesta Jornada Mundial de la Joventut. 

Al final, el nou delegat de pastoral de joventut de l’arxidiòcesi de Barcelona, Mn. Bru-
no Bérchez, ha presentat el programa detallat de la delegació per a aquest curs, amb
el desig que l’esperit de la JMJ el potenciï encara més. 

Barcelona, 18 d’octubre de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Acte en record de la primera trobada interreligiosa convocada a Assís
per Joan Pau II

L’Arquebisbat de Barcelona i la Comunitat de Sant’Egidio organitzen un acte, que
presidirà el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en què es
farà memòria dels «25 anys de l’esperit d’Assís». Aquest acte tindrà lloc el dimecres
26 d’octubre, a les 20 hores, a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Car-
rer Bisbe Caçador, 3, plaça Sant Just).

Benet XVI ha volgut recordar la històrica trobada convocada a Assís el 27 d’octu-
bre de 1986 per Joan Pau II, amb els germans cristians de les diverses confessions
i els representants de les tradicions religioses del món per pregar per la pau. Per
això, el proper 27 d’octubre assistirà a Assís a la «Jornada de reflexió, diàleg i ora-
ció per la pau i la justícia en el món», que té com a lema «Pelegrins de la veritat,
pelegrins de la pau». Hi participaran representants de les diverses confessions
cristianes, de les principals tradicions religioses i també —com informa la nota
del Vaticà— «algunes personalitats del món de la cultura i de les ciències que, enca-
ra que no es professin religioses, se senten en el camí de la recerca de la veritat i són
conscients de la responsabilitat comuna per la causa de la justícia i la pau en el nostre
món».
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A Barcelona ens unirem a aquest esdeveniment recordant que en dues ocasions —els
anys 2001 i 2010— ha estat la seu de les Trobades Internacionals de pregària per la
Pau que convoca cada any la Comunitat de Sant’Egidio.

Per més informació: Comunitat de Sant’Egidio: Tel. 93 441 81 23. e-mail: info@san-
tegidio.org.

Barcelona, 19 d’octubre de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Jornades Nacionals de Litúrgia 2011 a Barcelona

El proper dimarts, 25 d’octubre de 2011, s’iniciaran les Jornades Nacionals de Litúr-
gia, que en aquesta ocasió se celebren a Barcelona. El president de la comissió epis-
copal de litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola és el cardenal de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach. 

Les persones interessades a participar-hi es poden inscriure fins al mateix dia 25
d’octubre al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231 - Tel. 934 541 600),
que serà la seu de les jornades. 

Barcelona, 20 d’octubre de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Sergi Rodríguez, nou delegat dels Mitjans de Comunicació Social

El cardenal de Barcelona ha nomenat delegat de mitjans de comunicació de l’Arque-
bisbat de Barcelona el Dr. Sergi Rodríguez (Barcelona, 1970). Casat i pare de famí-
lia, és llicenciat en Ciències de la Comunicació per la UAB i doctor en Filosofia per
la URL. És director del Secretariat Diocesà de Pastoral Gitana i secretari del Consell
Pastoral Diocesà. Fins ara era cap de comunicació dels Salesians a Catalunya, Ba-
lears, Aragó i Andorra.

Nota biogràfica

El Dr. Sergi Rodríguez va néixer a Barcelona, on resideix, l’any 1970. Casat i pare
de família, és llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de
Barcelona i doctor en Filosofia per la Universitat Ramon Llull, centres en els quals ha
participat en grups de recerca.
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Ha estat cap de comunicació en l’àmbit públic i privat, entre d’altres a l’Institut Mu-
nicipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona i a Massa d’Or Produccions, tot
exercint alhora el periodisme en diversos mitjans escrits i audiovisuals, entre ells
BTV i l’Agència Catalana de Notícies.

Ha assumit diversos encàrrecs pastorals al servei de l’Església de Barcelona, com a
secretari del Consell Pastoral Diocesà i director del Secretariat Diocesà de Pastoral
Gitana, camp en el qual està compromès des de 1994 i és consultor de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola. Ha col·laborat amb el Consell de Conferències Episcopals
de la Unió Europea i amb el Pontifici Consell per a la Pastoral dels Migrants i Itine-
rants, i va formar part del Group de Recherche Islamo-Chrétienne.

Consultor de la Comissió Europea en matèria educativa i cultural, és professor de
comunicació a la Universitat Abat Oliba. Autor de diversos llibres, ha assessorat el
Consell Europeu, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Diputació de Barce-
lona.

Fins ara era el cap de comunicació dels Salesians a Catalunya, Balears, Aragó i An-
dorra.

Barcelona, 24 d’octubre de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

Primer aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Fa-
mília i 50e aniversari de l’ordenació sacerdotal del Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach

El proper diumenge 6 de novembre, l’arxidiòcesi de Barcelona celebrarà el primer
aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, que presidí el Sant
Pare Benet XVI el 7 de novembre de 2010. Aquest mateix dia, i en l’eucaristia a la
Basílica de la Sagrada Família que presidirà el Sr. Cardenal Arquebisbe, se celebra-
rà el 50è aniversari de la seva ordenació sacerdotal. La celebració començarà a les
17 h.

Als informadors que desitgin assistir a l’acte els demanem que vulguin omplir la but-
lleta d’inscripció adjunta i remetre-la a: encarna@arqbcn.cat.

El període es tancarà dos dies abans de l’acte, és a dir, el divendres 4 de no-
vembre, a les 13 h.

Barcelona, 25 d’octubre de 2011
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

El cardenal de Barcelona demana a tots un esforç de solidaritat da-
vant l’actual crisi econòmica

El Dr. Lluís Martínez Sistach ha publicat una extensa carta pastoral sobre els objec-
tius de l’arxidiòcesi en els propers anys.

El cardenal anuncia la celebració a Barcelona de dos esdeveniments per al proper
any: una reunió de l’Atri dels Gentils, sobre la fe i la bellesa inspirada en la basíli-
ca de la Sagrada Família, i la «Missió Metròpolis», que tindrà lloc a dotze ciutats
europees durant la propera Quaresma.

«Els prop de cinc milions d’aturats del nostre país és una xifra esfereïdora i que po-
sa en relleu la gravetat de la situació», diu el cardenal de Barcelona en la seva carta
pastoral titulada «Nova evangelització i solidaritat», el text de la qual s’ha donat a
conèixer avui. 

La carta pastoral es titula «Nova evangelització i solidaritat» i és un document que
presenta l’esperit i els objectius concrets d’un pla d’acció proposat a tota l’arxidiò-
cesi de Barcelona per als anys 2011-2015. Els objectius del Pla Pastoral de l’arque-
bisbat barceloní són: l’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen; la pastoral de la ini-
ciació cristiana, i la solidaritat, expressió de la fe cristiana.

La carta pastoral posa especialment l’accent en la necessitat que els cristians respon-
guin als reptes que els planteja l’actual crisi econòmica. «Aquesta realitat que fereix
moltíssimes persones i famílies ens fa prendre major consciència de la necessitat de
compartir el que tenim. Demana també que hi hagi a la Unió Europea i en el món unes
actuacions dels governs, dels partits polítics, dels sindicats, de les patronals i dels grups
socials més unitàries en ordre de detectar les causes de la crisi i trobar-hi solucions.»

El document del cardenal de Barcelona té 48 pàgines i els següents apartats, que do-
nen idea de l’amplitud i actualitat dels temes tractats: un nou Pla pastoral diocesà;
pel baptisme tots som evangelitzadors; la nova evangelització; sintonia i comunió
amb l’Església una i única de Crist; anunciar Jesús a aquells que no el coneixen (1r ob-
jectiu); els catecúmens, fruit de l’evangelització; la basílica de la Sagrada Família,
icona de la nova evangelització; oferir als homes i dones d’avui un Atri dels Gentils;
la pastoral de la iniciació cristiana (2n objectiu); itinerari parroquial de renovació
cristiana; l’evangelització en el món escolar; la solidaritat, expressió del nostre amor
i de la nostra fe (3r objectiu); i cloenda.

El document s’inspira en els ensenyaments del Sant Pare Benet XVI per promoure la
fe en el món pluralista i secularitzat d’avui i anuncia que l’Església de Barcelona, que
ja fa temps que treballa en el diàleg entre la fe i la cultura i en el diàleg entre creients
i no creients, prepara amb la col·laboració del Pontifici Consell per a la Cultura una
primera sessió de l’Atri dels Gentils, que se celebrarà a la ciutat de Barcelona, entorn
de la basílica de la Sagrada Família durant la primavera del proper any.
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Un altre esdeveniment que comenta el cardenal en la seva carta pastoral és l’ano-
menada «Missió Metròpolis». Es tracta d’una iniciativa del Pontifici Consell per a la
promoció de la nova evangelització, que el Sant Pare ha aprovat amb especial inte-
rès i que se celebrarà durant la Quaresma de l’any vinent en aquestes dotze grans ciu-
tats europees: Barcelona, Budapest, Brussel·les, Dublín, Colònia, Lisboa, Liverpool,
París, Torí, Varsòvia, Viena i Zagreb. Es tracta d’oferir una realització de nova evan-
gelització en les grans ciutats ja evangelitzades de fa temps, que també es pugui pre-
sentar en el Sínode dels bisbes d’octubre de 2012 que estudiarà el tema de «la nova
evangelització per a la transmissió de la fe cristiana».

Tota la carta pastoral és una invitació als cristians d’avui a revitalizar la seva fe, a fer
una Església més acollidora, més evangelitzadora i missionera. I també més acollido-
ra de les persones i més fidel a Jesucrist i a l’Evangeli, especialment mostrant una so-
lidaritat efectiva amb les persones que més pateixen a causa de la crisi actual. Per això,
tant la carta pastoral com el nou Pla Pastoral, titulat «Feu tot el que Jesús us digui»,
són una invitació a portar a terme les nombroses propostes d’acció que es proposen
a tots els diocesans de Barcelona per als propers quatre anys.

De la carta pastoral se n’ha fet una edició en català i en castellà,en opuscles separats.
El text també està disponible al web l’Arquebisbat de Barcelona (www.arqbcn.cat)
i es poden demanar exemplars a la secretaria general de l’arquebisbat de Barcelona
(carrer del Bisbe, 5, tel. 932 701 248).

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

Concessió del Premi Internacional Comte de Barcelona al Cardenal
Tarcisio Bertone

El jurat del Premi Internacional Comte de Barcelona ha concedit aquest guardó, cor-
responent a l’any 2011, al Cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat del Papa Be-
net XVI.

El Sr. Cardenal de Barcelona i tota l’arxidiòcesi expressa la seva profunda satisfac-
ció per la concessió d’aquest prestigiós guardó a la persona i a la missió desenvolu-
pades pel Cardenal Secretari d’Estat com a primer col·laborador del Sant Pare Benet
XVI.

També recorda amb sentiments d’agraïment la seva participació en la visita del Sant
Pare Benet XVI a Barcelona amb motiu de la Dedicació de la Basílica de la Sagra-
da Família, els dies 6 i 7 de novembre de 2010 i les seves diverses visites al nostre
país, en especial la realitzada a l’arquebisbat de Barcelona, Igualada i al Monestir de
Montserrat els dies 24, 25 i 26 d’abril de 2010, per a la beatificació del P. Josep Tous
i Soler, caputxí català.

Barcelona, 30 d’octubre de 2011
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Articles i declaracions

Barcelona 2012: L’Atri dels Gentils i l Missió Metròpolis, propostes
concretes d’evangelització

Publiquem els fragments principals del text de les declaracions fetes pel Sr. Carde-
nal Arquebisbe a Carme Munté, de «Catalunya Cristiana» (número del 2/10/2011,
pàg. 5).

Del 24 de novembre al 13 de gener (de 2012) es podrà visitar a la sala d’exposicions
Braccio di Carlomagno, a la columnata de la plaça de Sant Pere del Vaticà, l’exposi-
ció «Gaudí i la Sagrada Família: art, ciència i espiritualitat».

Segons ha manifestat el cardenal Martínez Sistach, serà una exposició molt impor-
tant que portarà al Vaticà la basílica de la Sagrada Família i l’obra i la vida del seu
arquitecte, Antoni Gaudí.

«Amb aquesta exposició —ha dit— volem agrair al Sant Pare la seva delicadesa i el
seu afecte en haver acceptat la meva invitació per visitar Barcelona i presidir la de-
dicació d’aquest temple bellíssim i riquíssim en simbologia religiosa. Aquesta expo-
sició és una presència religiosa i cultural de Catalunya al Vaticà i a la ciutat de Ro-
ma, per tal que es pugui gaudir d’una expressió de la nostra cultura i de la nostra
religiositat, com és la basílica de la Sagrada Família, que encisa les persones que la
visiten. La monumentalitat i l’originalitat d’aquesta obra posa en relleu l’esperit cris-
tià del nostre poble i l’esforç i constància de la nostra personalitat. Cal recordar que
el temple es comença a construir l’any 1882 amb les aportacions del poble i que mai
no ha rebut cap ajut de l’administració. Penso que aquesta exposició entusiasmarà
tots els que la visitin i voldran venir a Barcelona per visitar la basílica.»

A més de l’exposició, també tindran lloc un seguit d’actes culturals i religiosos pa-
ral·lels. Finalment, el 13 de gener hi haurà un concert a càrrec de l’Escolania de
Montserrat.

El Papa anima l’Església, a cadascuna de les diòcesis, a disposar d’un Atri dels Gen-
tils que faciliti l’acolliment de persones que d’alguna manera busquen Déu. D’aques-
ta iniciativa Benet XVI en va parlar en el discurs a la Cúria Romana el 21 de gener
del 2009. En aquest sentit, segons ha dit el cardenal Lluís Martínez Sistach, «la ba-
sílica de la Sagrada Família contribueix també a l’acolliment de moltes d’aquestes
persones no creients, però que cerquen sentit a la vida».

Per això, «a Barcelona celebrarem una sessió de l’Atri dels Gentils, segurament el
primer trimestre de l’any 2012, en col·laboració amb el Consell Pontifici per a la
Cultura. L’estem preparant amb el cardenal Gianfranco Ravasi. Es dedicarà a l’art,
a la bellesa i als artistes i aplegarà artistes creients i no creients per a un diàleg fruc-
tuós».
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Si bé l’esquema general de la sessió de l’Atri dels Gentils a Barcelona ja està fet, ara
és moment de començar a preparar-lo de forma detallada amb la col·laboració de di-
verses institucions culturals i artístiques. D’aquesta manera, segons ha revelat el ma-
teix cardenal Lluís Martínez Sistach, els actes no se celebraran només a la Sagrada
Família, «sinó també a les seus d’altres institucions culturals i artístiques de la nos-
tra ciutat per facilitar la participació de tots en el diàleg que es vol obrir. És prema-
tur donar noms de persones, però pensem en figures de casa nostra del món de l’art,
artistes en els diferents camps de l’art».

Missió Metròpolis

Però si el repte és la nova evangelització, no hi ha dubte que la forma més explícita
de fer-lo realitat serà la Missió Metròpolis, impulsada pel Pontifici Consell per a la
Promoció de la Nova Evangelització i que se celebrarà la pròxima Quaresma en dot-
ze ciutats d’Europa: Barcelona, Brussel·les, Budapest, Dublín, Colònia, Lisboa, Li-
verpool, París, Torí, Varsòvia, Viena i Zagreb.

Les accions conjuntes que es faran s’oferiran com una experiència als treballs de la
XIII Assemblea General del Sínode de Bisbes que se celebrarà a Roma del 7 al 28
d’octubre de 2012 i que està dedicat a «La nova evangelització per a la transmissió
de la fe cristiana».

«Davant de la urgència de l’evangelització també ens els països de l’Occident euro-
peu —has dit el cardenal Lluís Martínez Sistach— cal un nou esforç amb nous mè-
todes que donin resposta als desafiaments que presenta la societat actual a l’anunci
de l’Evangeli. Per això es vol que aquestes ciutats facin un camí comú en aquestes
terres d’antiga tradició cristiana però avui marcades pel secularisme. Aquesta missió
és una invitació als creients per recuperar la vivència de l’Evangeli i comunicar-lo a
aquells batejats que tenen amb la fe una relació d’indiferència o un distanciament de
l’Església.»

Hi haurà una comissió que ajudarà a preparar les diverses activitats pastorals per-
què pugui encaixar perfectament amb les actuacions del Pla Pastoral i perquè si-
guin unes celebracions i accions plenament evangelitzadores i tinguin també molta
participació i dimensió mediàtica.

Algunes accions concretes, segons ha revelat l’arquebisbe de Barcelona, seran la lec-
tura de l’Evangeli feta per personalitats del món cultural, social i religiós, amb la vo-
luntat de «donar molt relleu social i mediàtic a la Paraula de Déu». Per donar relleu
a l’activitat catequètica, el bisbe diocesà donarà a la catedral tres catequesis: una
als catecúmens, glossant el text de la carta als Romans 10,8; una altra a les famílies,
glossant 1Te 3,12, i una tercera als joves, glossant el text de Col 2.3.

Així mateix, ha dit el cardenal: «també es va coincidir en la conveniència de prepa-
rar i celebrar degudament el sagrament de la reconciliació a la catedral presidida
pel pastor diocesà, tot posant en relleu el seu valor antropològic, ajudant a com-
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prendre la misericòrdia de Déu que ve a l’encontre de tots i no exclou ningú, essent
una icona per a la comunitat perquè sigui signe de l‘acolliment».

Finalment s’ha pensat «en un signe d’espiritualitat i d’índole cultural de la fe cristia-
na com a aportació de l’Església a la societat, concretat en la lectura pública d’una
obra clàssica del cristianisme, com són “Les confessions”, de Sant Agustí. I es va
considerar indispensable, perquè és un servei essencial de l’Església, oferir un signe
de caritat i solidaritat per posar en relleu que la fe que es professa i se celebra, s’ha
de testimoniar amb amor, pensant especialment en algun país d’Àfrica.»
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Secretaria general

Ordes sagrats

L’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona, el
diumenge 23 d’octubre de 2011, a les 17 hores, a la Basílica de la Sagrada Família,
de Barcelona confereix el sagrat orde del

PRESBITERAT
CARLOS BARBA OLMOS
CARLOS BARROSO FLORES
VICENTE BENEDITO MORANT, o.p.
JUAN RAMÓN LA PARRA MARTÍNEZ
ALEJANDRO LÓPEZ RIBAO, o.p.
PEDRO RIVERO SAN JOSÉ

Nomenaments parroquials

01.10.11.— Rvd. P. Gaspar Sastre Perelló, CM, vicari de la parròquia de Sant Se-
ver i Sant Vicenç de Paül, de Barcelona.

03.10.11.— Rvd. P. Jesús Santamaría Gallo, SF, rector de la parròquia de Sant Josep
Manyanet, de Barcelona.

03.10.11.— Rvd. P. Celestino J. Hueso Checa, SF, vicari de la parròquia de Sant Jo-
sep Manyanet, de Barcelona.

03.10.11.— Rvd. P. Rufino López Terrazas, SDB, capellà de la comunitat de mon-
ges Carmelites Descalces de la Immaculada, de Mataró.

07.10.11.— Rvd. Sr. Josep Vidal Perelló, dp, diaca adscrit a la parròquia de Sant Pa-
cià, de Barcelona.

11.10.11.— Rvd. Sr. Óscar Pueyo Bes, rector de la parròquia de la Mare de Déu del
Mont Carmel, de Barcelona. 

11.10.11.— Rvd. Sr. Pedro Sánchez Rodríguez, rector de la parròquia de Santa Anna,
de Barcelona. 
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17.10.11.— Rvd. Sr. Miguel Elí Ayuso Ruiz, adscrit a la parròquia de Santa Coloma,
de Santa Coloma de Gramenet.

23.10.11.— Mn. Carlos Barba Olmos, vicari de la parròquia de la Mare de Déu del
Roser, de Barcelona.

23.10.11.— Mn. Carlos Barroso Flores, vicari de la parròquia de Santa Teresa de
l’Infant Jesús, de Barcelona.

23.10.11.— Mn. Pedro Rivero San José, vicari de la parròquia de Santa Cecília, de Bar-
celona.

Nomenaments no parroquials

24.09.11.— Designats membres del patronat de la FUNDACIÓ SOLIDARITAT I
COMUNITAT per raó del seu càrrec, segons els estatuts de la fundació: Mons. Sebas-
tià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar i Vicari general; Rvd. Sr. Antoni Matabosch So-
ler, Delegat diocesà d’economia; Rvd. Sr. Ramon Batlle Tomàs, Sotsdelegat diocesà
d’economia.

25.10.11.— Sr. Sergi Rodríguez López-Ros, delegat diocesà de Mitjans de Comuni-
cació social.

27.10.11.— FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER.— Sr. Joan Torres Ca-
rol, membre del patronat de la fundació fins al maig de 2014.

Cartes

Carta amb indicacions sobre la celebració del 6 de novembre

Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Assumpte: Celebració de l’eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família amb mo-
tiu de l’aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família que presidí
el Papa Benet XVI i del 50è aniversari de l’ordenació sacerdotal del Sr. Cardenal Ar-
quebisbe de Barcelona (6 de novembre de 2011, 17 hores).

Benvolguts, Déu vos guard.

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe i en referència a la celebració de l’Euca-
ristia que tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Família amb motiu de l’aniversari de
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la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família que presidí el Papa Benet XVI i del
50è aniversari de l’ordenació sacerdotal del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
els preveres i diaques que vulguin concelebrar ho han de comunicar a la Secretaria
General d’aquest Arquebisbat:

—a través del correu electrònic: mgabrielc@arqbcn.cat
—el fax: 932 701 303
—el telèfon: 932 701 248 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores)

A partir de dilluns, 24 d’octubre, serà necessari, també, recollir la pertinent INVITA-
CIÓ de CONCELEBRANTS a la mateixa Secretaria General de l’Arquebisbat, de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. A la invitació hi haurà indicat l’horari i la porta
d’accés a la Basílica.

Important a tenir en compte:

—Cal dur alba i estola blanca. 
—El lloc per revestir-se us serà indicat en accedir al temple per la façana del Nai-

xement i mostrar la corresponent invitació. 
—Un cop allà, el servei d’ordre us mostrarà el lloc reservat per als concelebrants.

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 27 de d’octubre de 2011

Annex:

Càritas Diocesana de Barcelona: Un projecte que obre portes 
als joves a l’atur

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistch, en les seves noces
d’or sacerdotals, conscient de la realitat que afecta milers de joves que es troben en
situació d’atur, demana a les persones que vulguin fer arribar un eventual obsequi
amb motiu d’aquesta celebració, que destinin el seu import al Projecte «Joves a l’a-
tur» de Càritas.

Les aportacions es poder fer al c.c. de Càritas Diocesana «Joves a l’atur». Núm. de
c.c. 2100-0965-51-0200163608.

50è aniversari de l’ordenació sacerdotal del Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach.
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Carta sobre la pastoral «Nova Evangelització i solidaritat»

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pas-
toral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes i dirigents
de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe us envio la carta pastoral Nova evangelit-
zació i solidaritat, que ha signat amb data 24 de setembre de 2011, solemnitat de la
Mare de Déu de la Mercè, patrona de l’Arxidiòcesi.

Se n’ha fet, també, una edició en castellà. De totes dues versions n’hi ha exemplars
a la Secretaria General de l’Arquebisbat a la vostra disposició per a la seva difusió
entre els membres dels consells de pastoral parroquials i arxiprestals, així com altres
agents pastorals.

Aprofitem l’enviament per fer-vos a mans, també, el cartell que s’ha editat del Pla
Pastoral Arxidiocesà 2011-2015.

Amb el desig d’un bon treball per a aquest nou curs, rebeu una cordial salutació.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 27 d’octubre de 2011

In Pace Christi

Mn. Joan Esteve Fernández

A l’edat de 87 anys, morí per al Senyor, a Barcelona, el dia 2 d’octubre de 2011, Mn.
Joan Esteve Fernández. Va néixer a Gelida, l’any 1924. Va estudiar al Seminari de
Barcelona. Fou ordenat prevere, a Montserrat, l’any 1954.

Exercí els següents càrrecs parroquials: L’any 1954: coadjutor de la parròquia de San-
ta Perpètua de la Mogoda. El 1955, coadjutor de la parròquia de Sant Pacià de Bar-
celona. El mateix any, coadjutor de la parròquia de Santa Cecília també de BCN. El
1956, coadjutor de la parròquia de Santa Dorotea i el 1957, de la parròquia de Sant
Ramon de Penyafort, les dues també de Barcelona. 

L’any 1964, regent de la parròquia de Sant Sadurní de Castellví de la Marca i ecònom
de la parròquia de Sant Marcial de Castellet.
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L’any 1972 encarregat de la parròquia de Sant Jaume de Moja. El 1975 encarregat de
la parròquia de Santa Maria de La Múnia, així com de la parròquia de San Pere
de Castellet. L’any 1977 regent de les parròquies de Sant Jaume de Moja i de la de
Sant Llorens d’Hortons. El 1984 es trasllada al bisbat de Girona, i el 1989 és adjunt
amb facultats de vicari a la parròquia de l’Esperit Sant de Barcelona. El 1990 va al
bisbat d’Urgell i obté el permís per exercir el ministeri sacerdotal a la diòcesi d’Ur-
gell, on exercí de rector .a la parròquia de Gerri de la Sal. 

Els últims anys de la seva vida va ser acollit a la residència «Can Torres» d’Alella.

Presidí la missa exequial a la capella del Tanatori de Sant Gervasi, el Bisbe Mons.
Pere Tena, auxiliar emèrit de Barcelona. Concelebraren Mn. Antoni Elvira, represen-
tant del bisbat d’Urgell i altres preveres.

A la tarda es celebrà una missa exequial a la parròquia del seu poble, Gelida. Conce-
lebraren el vicari Episcopal Mn. Salvador Bacardit, el rector de la parròquia de
Sant Pere, Mn. Isidre Gras; Mn. Jaume Aran, responsable de la residència «Can Tor-
res» d’Alella i del P. Massana, caputxí, també fill de Gelida i d’altres preveres.

Ell que va estimar i servir al proïsme, ara el Senyor Jesús, l’hagi acollit en el seu Reg-
ne, per sempre. 

Mn. Josep Boix Puig

Morí per aquest món, a l’edat de 81 anys, el dia 7 d ‘octubre de 2011 Mn. Josep Boix
Puig. Havia nascut el dia 18 d’octubre de 1929 a Terrassa. Va estudiar al Seminari
Conciliar de Barcelona. Fou ordenat prevere, el 21de juny de 1953, a la parròquia de
Sant Andreu de Palomar i destinat com a coadjutor de la parròquia de Sant Cebrià
de Tiana. L’any 1955 rebé el mateix nomenament per anar a la parròquia de la Ma-
re de Déu del Carme de Barcelona. L’any 1960 es llicencia en Ciències Socials per
la Universitat Gregoriana de Roma i el 1964 és nomenat professor i director del
Institut Catòlic d’Estudis Socials, de Barcelona.

El mateix any se’l nomena professor de l’Escola de Periodisme de l’Arquebisbat de
Barcelona. El 1967 és professor del curs introductori als Estudis Eclesiàstics del
Seminari Major de Barcelona. El 1968, censor d’ofici i delegat episcopal del Secreta-
riat de «Justítia et Pax».

El 1974, inicia el seu treball pastoral com adscrit a la parròquia de Sant Josep Oriol,
de Barcelona. Al mateix any, se’l nomena vocal de la Junta de Govern del Institut So-
cial Catòlic d’Estudis Socials i director del Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar.
L’any 1975, és nomenat arxiprest de l’arxiprestat de Sant Josep Oriol de Barcelona,
així com capellà del Col·legi del Sagrat Cor (c/ Diputació, 326). El 1977 és nomenat
ecònem de la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona. El 1978 és membre del
Consell Presbiteral de Barcelona, i el 1980, encarregat de la parròquia de Sant Isidor
de Barcelona. 
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L’any 1981és nomenat Vicari Episcopal de la Subzona 1.2. de Barcelona. L’any 1987,
delegat, amb manament especial, per a la Coordinació de la Pastoral de la Zona Bar-
celona-Centre. El 1991 torna ser nomenat arxiprest del Arxiprestat de Sant Josep
Oriol. El 1993 és membre de la comissió del Concili Provincial Tarraconense. El 1995,
és nomenat «rector consultor» per a tres anys.

La missa funeral tingué lloc el matí del 8 d’octubre, a la capella de la Residència Sacer-
dotal Sant Josep Oriol de Barcelona, on ell residia i on va finir.

Presidí l’eucaristia el bisbe Pere Tena. Concelebraren 44 preveres. Al final de la ce-
rimònia la seva germana Montserrat va llegir l’escrit que Mn. Boix havia dictat feia
uns dies, en el que deia, entre altres coses:

«Estimats germans i nebots
Quan llegiu aquesta carta, possiblement ja hauré deixat aquesta terra amb les seves
alegries i trifulgues, he fet el pas més fonamental de la meva vida i, l’he fet certa-
ment, amb una certa tremolor. El que sí que dic, és que el faig amb pau, serenor i ale-
gria. Sé que m’espera un Pare Bondadós i que, encara que la meva vida hagi tingut
moments de debilitat, em farà una gran abraçada i em convidarà a un gran ban-
quet per celebrar la festa de la meva arribada.»

A la tarda del dia 10 d’octubre, es celebrà una missa funeral a la parròquia de Sant
Josep Oriol de Barcelona, que estava plena de gom a gom. La presidí el Cardenal
Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat del bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo
i de Mn. Enric Termes, rector de la parròquia i 50 preveres més. 

Mn. Lluís Maria Vericat Gavaldà

Morí a l’edat de 64 anys a l’Hospital de Can Ruti, Badalona, el dia 13 d’octubre de
2011, Mn. Lluís Maria Vericat Gavaldà. Havia nascut a Ulldecona (Tarragona, diòce-
si de Tortosa). Va estudiar en el seminari dels PP. Claretians de Cervera, i a Solsona
on estudià Filosofia. Fou ordenat prevere el 19 d’abril de 1975, a Cervera, diòcesi de
Solsona. Es llicencià en Teologia a Sant Cugat del Vallès, així com també es llicen-
cià en Geografia i Història, per la Universitat Central de Barcelona. 

L’Any 1979 fou incardinat a la diòcesi de Barcelona i nomenat coadjutor de Sant Pe-
re Apòstol, de Sant Boi de Llobregat, i l’any 1984, com a rector de la mateixa parrò-
quia. L’any 1990 rebé el nomenament de vicari de la parròquia del Immaculat Cor de
Maria, de Barcelona. El 1993 fou adscrit amb facultats de vicari a la parròquia de Sant
Sebastià, de Barcelona. L’any 1996 és nomenat rector de la parròquia de Santa Rosa
de Lima, de Santa Coloma de Gramenet. I l’any 2003 se’l nomena agent de Pastoral,
a l’Hospital Germans Trias Pujol, de Badalona. 

Per on va passar va destacar per la seva tasca entre els joves. La missa exequial tingué
lloc a la parròquia de Santa Rosa de Lima, de Santa Coloma, de Gramenet. Presidí
la missa concelebrada el Sr. Cardenal Arquebisbe Dr. Lluís Martínez Sistach, acom-
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panyat del vicaris episcopals Salvador Bacardit i Jesús Sanz, així com del provincial
dels PP. Claretians, Màxim Muñoz, i uns 20 preveres més.

Tan en fer l’entrada de les seves despulles al temple, com a la sortida, l’Agrupació
de Timbalers, l’acolliren i l’acomiadaren amb el so dels timbals. En el parlament fi-
nal hi hagueren testimonis de joves i d’infants, expressant que «quedaven orfes del
pare i pastor».

També hi assistiren antics feligresos de Sant Boi, així com a la mateixa tarda, hi ha-
gué una missa funeral a la parròquia de San Lluc d’Ulldecona, d’on era fill. Uns dies
després es celebrà una missa funeral, a la parròquia del Immaculat Cor de Maria,
de Barcelona.

Que el Senyor Jesús l’hagi acollit en el seu Regne!
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Organismes diocesans

Servei Diocesà per al Catecumenat

Carta del Delegat diocesà

Benvolgut/da:

En primer lloc rep la meva cordial salutació i el desig que el treball pastoral que tens
entre mans doni molts fruits.

El motiu d’aquestes lletres és fer-te arribar el programa d’accions que el Servei Dio-
cesà per al Catecumenat ha previst per al curs 2011-2012.

Al mateix temps, t’envio el document amb l’aportació del Bisbe Agustí Cortés «Cla-
ves pastorales del Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos».

Les persones, ja adultes, que descobreixen Jesucrist i que demanen preparar-se per
esdevenir cristians en rebre els sagraments de la Iniciació Cristiana, és una realitat
que no esdevé estranya per a un bon nombre de parròquies del nostre arquebisbat,
tal com passa a bona part de les Esglésies d’Europa.

Signe d’aquesta creixent realitat a la nostra Església de Barcelona, durant l’any 2011
van rebre el Baptisme: entre 7 i 12 anys, 573 nois/es; entre 13 i 18 anys, 54 adoles-
cents/joves; més de 18 anys, 106 joves/adults. 49 parròquies van poder fruir d’aques-
ta experiència d’acompanyament al naixement a la vida cristiana.

Creiem que encara ens cal fer un treball important donant a conèixer aquesta realitat
pastoral i eclesial, així com sensibilitzar les nostres comunitats sobre el valor, el sen-
tit i la gràcia de l’experiència d’aquests homes i dones, i sobre la responsabilitat d’a-
collir-los i d’acompanyar-los en el camí de la fe.

Per això et convidem a participar i a posar-te en contacte amb el Servei Diocesà per
al Catecumenat de cara a comunicar la petició de les persones que demanen de rebre
el Baptisme.

Resto a la teva disposició per ajudar, orientar en l’acolliment i l’acompanyament d’a-
questes persones que han sentit la crida del Crist.
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Rep una cordial salutació,

Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel
Delegat diocesà per al Caecumenat

Barcelona, 15 de setembre de 2011

Calendari curs 2011-2012

—1a Jornada de formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens. Dissabte
22 d’octubre de 2011, de 10.30 a 13 h. Seminari Conciliar de Barcelona.

—Ritu d’ingrés al Catecumenat (infants). Dissabte 26 de novembre de 2011, de 12 a
18 h.

—Ritu d’ingrés al Catecumenat (adults). I diumenge d’Advent. 27 de novembre de
2011. S.E. Catedral de Barcelona.

—Recés de Catecúmens. Diumenge 29 de gener de 2012. De 10 a 18 h. Seminari sa-
lesià Martí-Codolar.

—2a Jornada de formació per a catequistes acompanyants de catecúmens. Dissabte
11 de febrer de 2012, de10.30 a 13 h. Seminari Conciliar de Barcelona.

—Ritu d’elecció dels catecúmens. I Diumenge de Quaresma. 26 de febrer de 2012.
S.E. Catedral de Barcelona.

—Trobades de catequesi i pregària. De setembre fins a juliol, setmanalment els dijous
de18 a 19.30 h. Servei Diocesà per al Catecumenat. Seminari Conciliar de Barcelona. 

Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

Carta del Delegat Diocesà

Benvolguts,

El record de la Jornada Mundial de la Joventut i dels dies previs en les diòcesis, el
portem tots molt endins i estimularà durant molt de temps la nostra tasca pastoral. Ha
estat un esdeveniment únic, que ens ha permès compartir la nostra fe amb joves de
tot el món.

Els delegats de pastoral vocacional hem volgut tenir present això en la celebració de
la Cadena de Pregària per les Vocacions d’aquest mes de novembre. La foto que il·lus-
tra tant el cartell anunciador com el llibret per a la pregària ha estat extreta precisa-
ment de la JMJ.

Totes les celebracions de les Jornades Mundials de la Joventut han donat molts fruits
en l’àmbit vocacional. La Cadena de Pregària d’enguany volem que serveixi per asso-
lir aquests fruits a casa nostra.
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En la Cadena de Pregària d’enguany, a l’arxidiòcesi de Barcelona, com és costum,
se’ns ha encarregat els dies 8, 18 i 28 del mes de novembre per a la pregària. Cada
persona, grup, comunitat, monestir, parròquia, moviment, pot escollir el temps que
dedicarà d’aquests dies a aquesta intenció de pregària i comunicar-ho a la secretaria
de la Delegació de Pastoral Vocacional (telèfon 934 541 600, de nou del matí a dues
del migdia; o bé fer-ho arribar per correu electrònic a: seminari@seminaribarcelo-
na.net). Pot ser aquesta l’ocasió d’organitzar alguna activitat extraordinària que ens
uneixi en la pregària o bé aprofitar alguna de les que ja es fan aquestes dies per tal de
dedicar-la especialment a les vocacions.

A la pàgina web del Seminari (www.seminaribarcelona.net) hi trobareu el material
en format electrònic i també la llista dels qui es van afegint a la pregària.

Units en la pregària ja des d’ara,

Mn. Josep M. Turull
Delegat Diocesà de Pastoral Vocacional

Barcelona, 18 d’octubre de 2011
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Conferència Episcopal Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 200

El dia 6 d’octubre de 2011, ha tingut lloc la reunió n. 200 de la Conferència Episco-
pal Tarraconense (CET), al Seminari Conciliar de Barcelona. La reunió ha estat
presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, que ha fet notar
el número rodó de les 200 reunions de tots els Bisbes de les Diòcesis amb seu a Cata-
lunya des de fa 33 anys, per donar gràcies a Déu, amb tots els bisbes, pel treball con-
junt de comunió i ajuda mútua de la Conferència Episcopal Tarraconense. A la reunió
hi han assistit tots els seus membres i abans ha tingut lloc un dinar al qual han po-
gut assistir Mons. Carles Soler i Mons. Jaume Traserra, bisbes emèrits de Girona i de
Solsona, especialment invitats.

1. En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol, en nom dels bisbes, ha
felicitat el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, amb mo-
tiu del 50è aniversari de la seva ordenació sacerdotal, que s’esdevingué el proppas-
sat mes de setembre. El Sr. Cardenal ha agraït la felicitació i, per part seva, ha invi-
tat els bisbes a participar en l’Eucaristia d’acció de gràcies per la seva ordenació, que
tindrà lloc a la basílica de la Sagrada Família el pròxim dia 6 de novembre, i en la
qual es commemorarà el primer aniversari de la seva dedicació pel Papa Benet XVI. 

2. Mons. Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell, ha invitat els bisbes a assistir, el dissab-
te 8 d’octubre, a La Seu d’Urgell, a la beatificació de la Mare Anna Maria Janer, fun-
dadora de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, en la celebració que
serà presidida pel cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Cau-
ses dels Sants. Els bisbes han acollit la invitació.

3. Tot seguit, els bisbes han fet amb detall la valoració de la passada Jornada Mundial
de la Joventut (JMJ) i de la participació dels joves catalans en aquest esdeveniment,
presidit el passat mes d’agost pel Sant Pare Benet XVI, a Madrid.

Els bisbes han agraït al Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut l’esforç or-
ganitzatiu, tant en els dies previs a la JMJ, celebrats en cadascuna de les deu diòce-
sis catalanes, com en els actes celebrats a Cuatro Vientos i a Madrid, els quals es van
desenvolupar satisfactòriament, encara que amb alguns inconvenients, a causa de la
magnitud de persones presents i a la complexitat de l’organització. Així mateix, els
bisbes han agraït la intensa participació dels joves, la dels voluntaris, famílies, parrò-
quies i escoles que han ajudat a fer possible el bon desenvolupament d’aquest es-
deveniment, que ha congregat més d’un milió i mig de joves d’arreu del món. Tam-
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bé han agraït a les autoritats i ajuntaments la bona disposició i les ajudes concretes
per a l’acollida.

Així mateix, els bisbes han tractat diverses qüestions de pastoral de joventut, per se-
guir donant impuls a aquest àmbit tan important per a la vida de l’Església.

4. El cardenal Martínez Sistach, encarregat de l’àmbit de la pastoral social, ha pre-
sentat als bisbes la Sra. Pilar Malla, vicepresidenta de la Fundació «Sense Cade-
nes» i el Sr. Frederic Bayer, administrador de la mateixa Fundació, els quals els han
exposat la situació actual del Centre Català de Solidaritat (CECAS) per a la rehabili-
tació de drogoaddictes. El CECAS és una institució comuna de l’episcopat català i
de les Càritas diocesanes dels bisbats de Catalunya, gestionada per la Fundació «Sen-
se Cadenes» i inspirada en el Projecte Home, valorada en el Concili Provincial de 1995.
Durant el passat any 2010 ha atès 577 persones, en els distints centres d’acollida i de
règim obert a Barcelona, Tarragona, Lleida, Tàrrega i Balaguer, amb l’ajut de més
de trenta professionals i un nombre important de voluntaris. Els bisbes han tractat
els diferents àmbits d’actuació del CECAS i han agraït a la Sra. Malla i al Sr. Bayer
i a totes les persones que hi col·laboren el seu esforç i dedicació.

5. A proposta de Mons. Cortés, encarregat de l’àmbit de pastoral familiar, els bisbes
han aprovat les dates del 19 al 25 de març de 2012, per celebrar la Setmana de la Fa-
mília en les diòcesis catalanes. Així mateix, han tractat de la participació en la prò-
xima Jornada Mundial de les Famílies, que tindrà lloc a Milà (Itàlia) el pròxim mes
de juny de 2012, amb el lema «Família, treball, festa». 

6. Mons. Vives ha distribuït als bisbes un exemplar del llibre del Dr. Sebastià Janeras
Les Esglésies Orientals. Història, tradició espiritual i visió ecumènica.

7. En acabar la reunió, Mons. Vives ha invitat els bisbes a assistir als actes de cloen-
da del Mil·lenari de Sant Ermengol, que tindran lloc a La Seu d’Urgell, els dies 4 i 5
de novembre de 2011. 

8. Al matí, els bisbes han assistit a la inauguració oficial del curs 2011-2012 de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l’Insti-
tut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental. Després
de la reunió, els bisbes de la Província Tarraconense han assistit a la inauguració ofi-
cial del curs 2011-2012 del Seminari Major Interdiocesà que agrupa els seminaristes
de les set diòcesis germanes. 

Barcelona, 7 d’octubre de 2011
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Consell Presbiteral

Crònica de la 9a reunió (13/10/2011)

El dijous 13 d’octubre de 2011, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, es reuneix
el Consell Presbiteral (CP) en la seva darrera reunió, ja que s’haurà de renovar, ha-
vent-se esgotat el període pel que foren nomenats els seus membres actuals. Presi-
deix el Sr. Cardenal Arquebisbe i el Sr. Bisbe Auxiliar. L’acompanyen en la presidèn-
cia els membres del secretariat del CP.

1. Pregària, acta i salutació del Sr. Cardenal

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la reunió anterior
(19/05/2011) i el Sr. Cardenal recorda que és la darrera reunió de l’actual CP (trien-
ni 2008-2011). Agraeix el treball dut a terme en les reunions, el servei realitzat pel
Secretariat i les respostes a les consultes plantejades als consellers. Remarca que en-
cetem un nou Pla Pastoral Arxidiocesà que ha de ser dut a terme entre tots: CE, CP,
CPD, arxiprestos, delegats, parròquies, moviments…

2. La pastoral de la iniciació cristiana

2.1. Introducció del Sr. Cardenal

És el tema central de la reunió. El Sr. Cardenal diu que no s’ha demanat el tema a cap
ponent sobre el segon objectiu del nou Pla Pastoral que afecta directament la pasto-
ral de totes les parròquies. Es tracta de veure com tenim aquesta realitat, en la qual
caldrà treballar en els propers quatre anys. 

2.2. Intervencions dels consellers

Segueixen diverses intervencions dels consellers en les quals, en resum, es plantegen
aquests punts:

• Es recomana tenir en compte el Projecte de Pastoral Catequètica, que duen a ter-
me des del SIC per a la iniciació cristiana dels infants de 0 a 7 anys. També els ri-
tuals dels sagraments de la iniciació cristiana i el Directori de pastoral sagramen-
tal sobre els sagraments de la iniciació cristiana, aprovat pels bisbes de Catalunya
l’any 2000. I el Ritual per a la Iniciació Cristiana d’Adults - RICA. Fa falta una
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major coordinació amb les Delegacions de Catequesi i de Pastoral Familiar. Cos-
ta molt de treballar en el postbaptisme fins a l’entrada dels infants a la catequesi.

• Problemes plantejats per la Confirmació: edat (no convé avançar tant l’edat de re-
bre-la...), lloc de celebrar-la, coordinació entre parròquies i escoles cristianes (es
fan Confirmacions a escoles religioses sense avisar les parròquies...). Hi ha prome-
sos que es casen per l’Església i no han rebut la Confirmació. Cal plantejar-la en
la catequesi per a futurs matrimonis...

• Cal fer una campanya per tal d’ajudar les persones a comprendre que la iniciació
cristiana és un «procés». Cal fer un acompanyament dels catequistes i les catequis-
tes en la formació i en l’espiritualitat per al bon desenvolupament del seu servei.

• La pastoral de la iniciació cristiana ha de ser feta en clau missionera i de nova evan-
gelització. Cal impulsar el catecumenat i seguir tot el procés, col·laborant amb el
Servei Diocesà per al Catecumenat. Aquesta és una realitat esperançadora, però cal
anar més endavant.

• Cal dedicar més esforços a la formació permanent dels adults, que és el que permet
realitzar altres accions de la iniciació cristiana (baptisme, confirmació, etc.).

• Cal revisar les metodologies i els continguts de la preparació a la recepció dels sa-
graments de la iniciació cristiana, evitant actituds «consumistes» dels sagraments,
actitud molt estesa actualment... Ens fa falta un «marc diocesà» sobre la iniciació
cristiana que sigui evangelitzador: vincular la preparació als sagraments amb l’a-
nunci explícit de Jesucrist.... i en alguns casos amb la reiniciació cristiana.

• Fa falta animar els joves que han rebut la Confirmació a integrar-se en algun movi-
ment d’Església. És necessari oferir als joves que fan el procés de la iniciació cris-
tiana quelcom posterior a la iniciació, perquè, d’altra manera, tot acaba en zero.
Les parròquies, a més dels sagraments i la catequesi, haurien de mirar de no supri-
mir altres serveis, com esplais, iniciatives socials, culturals, etc.

• Emergeix una consciència més missionera de l’Església, sobretot de cara als joves.
Ho hem vist en l’experiència dels «dies previs a les diòcesis», amb motiu de la JMJ
de l’estiu passat.

2.3. Paraules del Sr. Cardenal

Remarca que és molt el treball que es fa a l’arxidiòcesi en aquest camp de la iniciació
cristiana, com s’ha posat en relleu en les intervencions d’aquesta reunió i en anteriors
reunions del CP i del CPD.

3. Consultes als membres del CP

3.1. Proposta de dues noves zones pastorals. La presenta Mn. Joan Galtés, Vicari
Episcopal. Aquestes dues zones serien:

—Cornellà, l’Hospitalet de Llobregat, Sants-La Marina, La Torrassa-Collblanc.
—Sant Martí, Poblenou, Provençals, Sant Andreu, Trinitat-Roquetes

En diverses intervencions es demana més informació, però també es diu que ja foren
abans zones pastorals i que l’experiència fou positiva, que són zones amb afinitat so-
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ciològica. La resposta del CP és afirmativa, i es recomana consultar-ho també als ar-
xiprestos.

3.2. Consulta sobre la supressió de la parròquia de Sant Tomàs More de Barcelona.
La presenta Mn. Jesús Sanz, Vicari episcopal de la zona pastoral a la qual per-
tany l’esmentada parròquia. El CP contesta afirmativament a aquesta supres-
sió i demana que es determini bé a quines parròquies queda incorporat el territo-
ri de la parròquia de Sant Tomàs More.

3.3. Consulta referent a les normes sobre els llibres sacramentals parroquials. Pre-
senta la consulta Mn. Sergi Gordo, secretari general i Canceller. Es distribueix
als consellers un document de cinc folis titulat «Normes sobre els llibres sacra-
mentals parroquials». Inclou aquests apartats: I. Els llibres sacramentals i els
seus responsables. II. Les anotacions i les notes marginals. III. La manera de
portar els llibres. IV. Expedients matrimonials. V. Conservació i custòdia dels
llibres. VI. Accés i consulta dels llibres. El CP dóna una resposta afirmativa
recomanant, entre altres coses, que s’editin uns llibres sagramentals on hi hagi
més espai per a les dades, les notes marginals, etc.

4. Presentació dels temes de formació permanent per als preveres
i diaques sobre la Doctrina Social de l’Església

El Sr. Cardenal comunica que han preparat aquests temes Mn. Antoni Babra i Mn.
Joan Costa, especialistes en la matèria. Temes: El treball humà (A. Babra); La ma-
triu ideològica de la globalització (J. Costa); La immigració (J. Costa); Economia
i moral (A. Babra); La dignitat humana, els drets humans i la promoció de la justí-
cia (J. Costa); L’acció pastoral en l’àmbit social (A. Babra); i La promoció de la pau
(A. Babra). Es prepara l’edició d’un quadern amb el tractament d’aquesta temàtica.

5. Valoració del treball del CP en aquest trienni

Presenta el tema Mn. Francesc Romeu, secretari del CP, i fa una crònica dels temes
principals tractats en les diverses reunions. En fem un resum:

• 1a reunió (26/02/2009). Presentació del projecte d’un nou Pla Pastoral i valoració
de l’anterior (Mn. Joan Galtés).

• 2a reunió (21/05/2009). Quatre propostes de l’anterior CP: potenciar les vocacions
sacerdotals, potenciar el diaconat permanent, potenciar els consells pastorals par-
roquials, l’arxiprestat com a unitat bàsica de la pastoral de conjunt (Mn. Sergi Gor-
do). Conclusió final del Mapa Pastoral i agrupacions de parròquies (Mn. Sergi Gordo).
Consulta sobre la retribució als preveres i seminaristes en etapa pastoral (Mn. An-
toni Matabosch). Presentació del nou Pla Pastoral (Mn. Joan Galtés).

• 3a reunió (29/10/2009). Presentació Any Sacerdotal (Mn. Josep M. Turull; bea-
tificació Dr. Samsó (Mn. Josep Colomer): nova etapa d’Intranet (Mn. Enric Ri-
bas).
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• 4a reunió 18/02/2010). Com aconseguir una pastoral ordinària més missionera i
evangelitzadora (Mossens Joan Cuadrench, Manuel Valls, Felip-Juli Rodríguez
i Manuel Roig). Mapa Pastoral (Mn. Sergi Gordo).

• 5a reunió (27/0572010). La participació dels immigrants en les comunitats cristia-
nes (Mn. Josep M. Jubany).

• 6a reunió (21/10/2010). Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica (Mn.
Salvador Bacardit).

• 7a reunió (24/02/2011). Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu (P. Agustí Bor-
rell).

• 8a reunió (19/05/2011). Valoració del Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 i propostes
per a un nou Pla Pastoral.

• 9a reunió (13/10/2011). Valoració del treball realitzat en el CP2008-2011. 

6. Informacions diocesanes

• Diumenge 16 d’octubre (17 h): eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família amb
la participació dels arxiprestats de les zones 3 i 4.

• Diumenge 23 d’octubre (17 h): eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família amb or-
denació de preveres.

• Dilluns 24 d’octubre (10.30 h): reunió dels arxiprestos al Seminari.
• Diumenge 6 de novembre (17 h): aniversari de la Dedicació de la Basílica de la Sa-

grada Família per Benet XVI i celebració diocesana de les noces d’or sacerdotals
del Sr. Cardenal Arquebisbe.

• Dijous 1 de desembre: recés d’Advent per als preveres i diaques de les zones pasto-
rals 1 i 2.

• Dijous 15 de desembre: recés d’Advent per als preveres i diaques de les zones pas-
torals 3 i 4.

• Diumenge 18 de setembre (17 h): eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família amb
motiu de la Jornada per la Família.

El Sr. Cardenal, a més a més, informa:

• Trobada amb els joves que varen participar a la JMJ, convocats per la Delegació de
Joventut.

• Aquest curs han entrat 8 seminaristes al Seminari Conciliar: 6 al major i dos al menor.
• Del 9 al 13 de gener de 2012: exercicis espirituals per als preveres de l’arxidiòce-

si. Director: Mn. Joan Llidó, de Castelló.
• Missió Metròpolis a Barcelona l’any vinent: 5 activitats comunes en 12 grans ciu-

tats d’Europa: Quaresma 2012.
• Atri dels Gentils: 2 dies de maig de 2012 sobre l’art i la bellesa, coordinat pel Pon-

tifici Consell per a la Cultura.
• Del 24 de novembre 2011 al 13 de gener 2012, exposició sobre Gaudí i la Sagrada

Família al Vaticà. Activitats culturals. Concert Escolania Montserrat.
• S’informa sobre els capellans difunts i els capellans malalts.
• La missa pels difunts de Barcelona no tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Famí-

lia sinó a Santa Maria del Mar (12 de nov.)
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• Nomenament del Sr. Esteve Camps com a nou president delegat de la Junta Cons-
tructora de la Sagrada Família.

• Mn. Matabosch informa que Mn. Enric Ribas assistirà a les reunions de «Germa-
nor» (economia diocesana) per tal d’avançar en la implantació d’Intranet.

7. La reunió es clou amb els precs i preguntes i amb la pregària de l’àngelus, dirigi-
da pel Sr. Cardenal Arquebisbe, i amb el dinar al menjador del Seminari. 
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Arxiprestos

Crònica de la 13a reunió d’arxiprestos
(24/10/2011)

El dia 24 d’octubre de 2011, es reuneixen els arxiprestos a la sala Sant Jordi del Se-
minari Conciliar. Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, acompanyat de Sr. Bisbe auxi-
liar i Vicari general, Mons. Sebastià Taltavulll, de Mn. Joan Galtés, Vicari episcopal,
i de Mn. Sergi Gordo, Secretari general i Canceller.

1. Pregària inicial i salutació del Cardenal Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. El Sr. Cardenal dóna la benvinguda als
arxiprestos agraint el seu treball per impulsar una pastoral de conjunt en els arxipres-
tats i la seva assistència a la reunió.

2. Nou Pla Pastoral 2011-2015: «Feu tot el que Jesús us digui»

2.1. Presentació del Sr. Cardenal Arquebisbe

Presenta el nou Pla Pastoral Diocesà, del qual diu que és eminentment evangelit-
zador, en la línia del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització.
Explica el sentit de la Missió Metròpolis, que se celebrarà a Barcelona i a altres onze
grans ciutats europees durant la Quaresma de 2012. Presenta els tres objectius del
nou Pla Pastoral i afegeix que les accions que es proposen són indicatives i que se’n
poden fer de noves. Remarca que a Barcelona es treballa molt i que cal que tinguem
una sana autoestima.

2.2. Intervencions dels arxiprestos

Segueixen les intervencions dels arxiprestos sobre com treballar els objectius i les ac-
cions del nou Pla Pastoral. Com podem ajudar a la seva aplicació des dels arxiprestats
i parròquies? I també sobre algunes propostes d’aplicació.

Intervenen els arxiprestos i es remarquen, entre altres, aquests punts:

• Es remarca que en alguns arxiprestats hi ha un especial interès en el segon objectiu:
«La pastoral de la iniciació cristiana.»
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• Importància del catecumenat i del seguiment del seu procés.
• Altres arxiprestats han optat pel primer objectiu: «L’anunci de Jesucrist als qui no

el coneixen.»
• Es manifesta també un especial interès pel tercer objectiu: «La solidaritat, expres-

sió de la fe cristiana». Es diu que cal fer accions, encara que siguin petites, davant
l’extensió de la crisi, com per exemple el repartiment d’aliments (es fa en diversos
arxiprestats).

• A les parròquies fem coses, però tenim gent gran, envellida. La varietat de parelles
que vénen a l’església és molt gran; topem amb una realitat que costa d’assumir.

• Es fan trobades arxiprestals sobre el nou Pla Pastoral, o també taules rodones per
donar una resposta cristiana davant la realitat actual.

• Cal donar uns criteris de com actuar davant els pares que demanen el bateig per al
seus fills. També es demanen criteris sobre baptismes, primeres comunions, casa-
ments... Diverses intervencions demanen criteris de la diòcesi sobre baptismes...

• Cal aprofitar el que ja tenim en ordre a l’aplicació del nou Pla Pastoral.
• Costa molt assegurar la continuïtat dels processos o itineraris sacramentals. La pas-

toral de la iniciació cristiana s’ha de fer des de l’acolliment de les persones que vé-
nen a la parròquia.

• El nou Pla Pastoral ha caigut bé als arxiprestats en general, però ara cal aplicar-lo
a cada territori. És un Pla per quatre anys, un espai de temps llarg... Cal pensar com
s’integra en el programa dels arxiprestats que ja tenen un programa de treball. 

• Es remarca que cal relacionar el primer objectiu (l’evangelització) amb el tercer (la
solidaritat davant la crisi econòmica).

• Cal utilitzar el patrimoni artístic i cultural de l’Església com a mitjà d’evangelitza-
ció (proposar uns itineraris...).

• Per tal que les comunitats cristianes es vegin implicades en l’aplicació del Pla Pas-
toral es pot aprofitar l’eucaristia dominical per presentar-lo, per exemple, en una
homilia.

2.3. Intervenció del Sr. Cardenal

El SR. Cardenal afirma que el Consell Episcopal estudiarà els suggeriments i peti-
cions fetes. Primer, cal promoure accions concretes. Després, ja vindran els criteris
i les normes, d’acord amb les necessitats. 

3. Proposta de dues noves zones pastorals

La presenta Mn. Joan Galtés, Vicari episcopal. Aquestes dues zones serien:

• Cornellà, L’Hospitalet de Llobregat, Sants-La Marina, la Torrassa-Collblanc.
• Sant Martí, Poblenou, Provençals, Sant Andreu, Trinitat-Roquetes.

En diverses intervencions es plantegen els pros i els contres del projecte.

La proposta inclou que l’Arxidiòcesi tingui sis zones pastorals, quedarien formades
pels arxiprestats que s’indiquen:
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a) Zona pastoral integrada pels arxiprestats: Catedral, Rambles-Poble Sec, Sant Jo-
sep Oriol, Puríssima Concepció, Sagrada Família.

b) Zona pastoral integrada pels arxiprestats: Sant Martí, Poblenou, Provençals, Sant
Andreu, Trinitat Roquetes.

c) Zona pastoral integrada pels arxiprestats: Horta, Guinardó, Vall d’Hebron, Vilapi-
cina, Gràcia, Sant Gervasi, Sarrià.

d) Zona pastoral integrada pels arxiprestats: Sants-La Marina, La Torrassa-Coll-
blanc, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat.

e) Zona pastoral integrada pels arxiprestats: Badalona sud, Badalona nord, Gra-
menet.

f) Zona pastoral integrada pels arxiprestats: La Cisa, Mataró.

4. Normes sobre els llibres sacramentals parroquials

Presenta el tema Mn. Sergi Gordo, secretari general i Canceller. Es distribueix als ar-
xiprestos un document de cinc folis titulat «Normes sobre els llibres sacramentals par-
roquials». Inclou aquests apartats: I. Els llibres sacramentals i els seus responsables.
II. Les anotacions i les notes marginals. III. La manera de portar els llibres. IV. Ex-
pedients matrimonials. V. Conservació i custòdia dels llibres. VI. Accés i consulta
dels llibres. 

5. Proposta de circular als rectors de parròquies sobre expedients
matrimonials de contraents sense nacionalitat espanyola

Presenta el tema Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar i Vicari general. Els arxi-
prestos tenen a la vista un document de dos folis titulat «A tenir en compte abans
de fer l’expedient matrimonial», que inclou aquests tres apartats: I. Documents pre-
vis a l’apertura de l’expedient matrimonial. II. Expedient matrimonial. III. Inscrip-
cions del matrimoni celebrat. 

En diverses intervencions, els arxiprestos fan suggeriments i possibles esmenes a
un text que és molt concret i recorda les gestions que cal fer i precaucions que cal
aplicar.

6. Temes de formació permanent per als preveres i diaques sobre
Doctrina Social de l’Església

Els presenta el Sr. Cardenal. Són uns temes preparats per Mn. Antoni Babra i Mn. Joan
Costa. Temes: El treball humà (A. Babra); La matriu ideològica de la globalització
(J. Costa); La immigració (J. Costa); Economia i moral (A. Babra); La dignitat huma-
na, els drets humans i la promoció de la justícia (J. Costa); L’acció pastoral en l’àmbit
social (A. Babra); La promoció de la pau (A. Babra). Es prepara l’edició d’un quadern
amb el tractament d’aquesta temàtica.
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7. Exercicis espirituals per als preveres de l’arxidiócesi

En fa la presentació el Sr. Cardenal. Mn. Joan Llidó, prevere de Sogorb-Castelló, pre-
dicarà aquesta tanda del 9 al 13 de gener de 2012. El Sr. Cardenal ha demanat als
nous preveres ordenats que els quatre primers anys participin en els exercicis espiri-
tuals organitzats per l’arxidiòcesi. El Sr. Cardenal demana als arxiprestos que hi as-
sisteixin i que animin a assistir-hi els preveres del seu arxiprestat.

8. Celebració de la Missió Metròpolis

En fa la presentació el Sr. Cardenal. Hi haurà cinc activitats comunes en 12 grans ciu-
tats d’Europa durant la Quaresma de 2012. Amb la coordinació del Pontifici Consell
per a la Promoció de la Nova Evangelització. Es crearà una comissió.

9. Celebració de l’Atri dels Gentils

La presenta el Sr. Cardenal. Es farà a Barcelona durant 2 dies de maig de 2012, sobre
l’art i la bellesa, amb la coordinació del Pontifici Consell per a la Cultura.

10. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal informa dels mossens difunts, dels mossens malalts, de l’ordenació
de quatre preveres diocesans i dos dominics a la Basílica de la Sagrada Família, de
l’ingrés de 8 seminaristes de l’arxidiòcesi (6 al Major i 2 al Menor) i del nou forma-
dor del Seminari, Mn. Miquel Ramon.

La reunió es clou amb els precs i preguntes, amb la pregària final i amb el dinar al
menjador del Seminari.
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Crònica

Inauguració de curs a les Facultats 
de Filosofia i de Teologia de Catalunya

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, gran canceller de
la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) i de la Facultat de Filosofia de Catalunya
(FFC), inaugurà oficialment el curs 2011-2012 d’ambdues facultats el dijous 6 d’oc-
tubre, en un acte celebrat a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

A les 10 del matí el cardenal presidí una solemne eucaristia concelebrada a la cape-
lla del Seminari Conciliar, en la qual concelebrà amb els altres bisbes i amb les auto-
ritats acadèmiques de les dues facultats. El cardenal pronuncià l’homilia, el text de
la qual es publica a la secció del Prelat en aquest mateix número del Butlletí de l’Ar-
quebisbat.

Després, el cardenal presidí l’acte acadèmic, en què va estar acompanyat a la presidèn-
cia per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, vicegran canceller de la FTC;
pel bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra, vicegran canceller de la FFC, i pels
degans de les dues facultats, Dr. Armand Puig i Joan Martínez Porcell. Assistiren
també a l’acte l’arquebisbe bisbe d’Urgell i els altres bisbes de les diòcesis catalanes,
altres personalitats eclesiàstiques i civils i una nombrosa representació de professors
i alumnes.

En primer lloc, el degà de la FFC presentà la Memòria del curs 2010-2011 i, entre al-
tres coses, comunicà la reforma del estudis eclesiàstics de Filosofia, reforma que
afecta principalment la seva durada: els anys necessaris per obtenir la llicència passa-
ran de quatre a cinc. Així, el decret signat pel prefecte de la Congregació per a l’edu-
cació Catòlica proposa un pla de cinc anys (300 ECTS), distribuïts en dos cicles: el pri-
mer de tres anys (Batxillerat) i el segon de dos (Llicenciatura). Un altre canvi que
demana el document de la Congregació és el referent al cos docent, que haurà d’estar
format per un mínim de set docents «que hauran de tenir cura de les assignatures
fonamentals amb dedicació de temps complet i àmpliament qualificats».

El degà de la FTC presentà la Memòria del curs 2010-2011 a la FTC, a l’Institut
Superior de Litúrgia de Barcelona i a l’Institut de Teologia Fonamental. Anuncià que
«és possible que aviat quedi establert un nou règim d’equivalències entre els títols de
Teologia i altres títols de l’Església catòlica i els títols universitaris oficials, segons
els acords entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre ensenyaments i afers culturals».
«D’aquesta manera, en el moment que es confirmi aquest règim, els títols de Bacca-

BAB 151 (2011) - octubre [59] 667



lareatus i Licenciatus equivaldran, respectivament, a Graduat i Màster —amb de-
terminació de l’especialitat o especialitats impartides en cada centre universitari».
«Seria una molt bona notícia —afegí el Dr. Puig Tàrrech— que aniria aparellada amb
la inserció de les Facultats eclesiàstiques en el Registre Universitari de Centres i Tí-
tols (RUCT),amb el consegüent benefici per als Instituts Superiors de Ciències Reli-
gioses que en depenen.»

Pronuncià la lliçó inaugural el Dr. Francesc Torralba, professor de la FFC, que trac-
tà sobre «L’essència de l’amor segons Soren Kierkegaard» (Lectura filosòfica de
Kjerlighedens Gjerninger (Les obres de l’amor, 1847). «Tal com ho concep el filò-
sof danès —va dir el Dr. Torralba—, l’amor és, essencialment, entrega. En la pràc-
tica de l’amor autèntic, s’estima l’altre en la seva peculiaritat, de tal manera que s’està
disposat a fer qualsevol sacrifici perquè l’altre sigui allò que està cridat a ser. El qui
estima així, no cerca el seu benefici, la seva recompensa material o espiritual, sinó
donar de tal manera que el do rebut sembli que sigui propietat de l’altre. No recrimina
allò que ha donat, no exigeix que se li torni, ni humilia l’altre per fer-li veure que
tot el que té li ha estat donat. Dóna i fa veure que el do és propietat de l’altre, quan, de
fet, no li pertany.»

Abans de finalitzar l’acte, el cardenal de Barcelona lliurà la Medalla d’Or de la FTC
als professors Josep Castanyé i Salvador Pié-Ninot, del Departament de Teologia Sis-
temàtica, i al professor Xavier Parés, del Departament de Litúrgia, que passen a la
condició d’emèrits.

En acabar, el cardenal de Barcelona agraí al Dr. Torralba la seva lliçó inaugural i re-
cordà la visita apostòlica del Papa Benet XVI a Barcelona durant el curs passat, per
dedicar la basílica de la Sagrada Família i per impulsar la nova evangelització. El car-
denal afegí que, juntament amb tots els bisbes de Catalunya, animava professors i
alumnes a prosseguir amb perseverança el seu preuat servei a l’Església i a la socie-
tat. Tot seguit, declarà inaugurat el curs 2011-2012.

Inauguració de curs a altres institucions docents

A la Fundació Joan Maragall

El dia 10 d’octubre, en un acte celebrat a l’aula magna del Seminari Conciliar, i pre-
sidit pel bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull i el nou president de
la FJM, Dr. Josep M. Carbonell, es va inaugurar el curs en aquesta institució. En el
seu parlament, el nou director de la FJM va indicar que aquest curs la institució
centrarà la seva atenció en el camp de les arts i va fer una especial referència a l’expo-
sició «Gaudí i la Sagrada Família de Barcelona. Art, ciència i espiritualitat», que res-
tarà oberta al Braccio di Carlo Magno, a la Ciutat del Vaticà, del 24 de novembre de
2011 al 15 de gener del 2012.
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La lliçó inaugural del curs va anar a càrrec del Dr. Ricard Torrents, rector fundador
de la Universitat de Vic, que parlà sobre «Art, literatura i pensament versus contem-
poraneïtat. Antoni Gaudí, Joan Maragall».

Mons. Taltavull va cloure l’acte remarcant la gran aportació de Gaudço i Maragall al
país i invità a tots a fer l’aportació que cadascú pugui des de la senzillesa de la vida quo-
tidiana. També va tenir paraules de reconeixement per la labor realitzada a la FJM com
a president durant els seus primers vint-i-dos anys per Mn. Antoni Matabosch, el qual
no va poder assistir a l’acte perquè era a l’estranger en una trobada interreligiosa. 

A l’ISCREB

El dia 13 d’octubre, el Cardenal Arquebisbe presidí, a l’aula magna del Seminari Con-
ciliar, la inauguració de curs de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelo-
na (ISCREB), que ha incrementat ostensiblement el seu nombre d’alumnes en el dar-
rer curs: passà de tenir-ne 937 el curs 2009-2010 a 1.387 matriculats el curs 2010-2011.
D’aquesta manera, com va dir el seu director, Dr. Antoni Matabosch, l’ISCREB cons-
tata un increment «amagat» de l’interès pel fet religiós i una inquietud vital vers
uns valors transcendents. Els alumnes cada vegada es decanten més pels estudis per
internet, encara que també es mantenen les classes presencials.

La lliçó inaugural la pronuncià el Dr. Jordi Gayà, director de l’Institut Superior de
Ciències Religioses de Mallorca, que parlà sobre «Ramon Llull, inspiració per al dià-
leg interreligiós», en la que analitzà els textos de Llull dels quals es pot extreure
una inspiració per al diàleg interreligiós actual.

En les paraules finals, el Dr. Lluís Martínez Sistach va dir que «Barcelona té molta
vitalitat cristiana amagada o que no es veu a primera vista. És veritat que hi ha un
gran secularisme, però també és veritat que hi ha inquietud, recerca, fam d’espiritua-
litat, cosa que es demostra en els més de mil matriculats del curs passat a l’ISCREB
i la bona acollida que està tenint l’oferta de cursos per internet». Finalment, va dir
que l’ISCREB «ha d’aportar qualificació al servei eclesial i al testimoniatge en el
món d’avui. Tenim la necessitat d’una interrelació mútua creixent entre la base dio-
cesana i l’ISCREB: caldrà arbitrar maneres de fer en les quals es complementin les
diverses realitats diocesanes». 

A l’Institut de Teologia Espiritual

El dia 18 d’octubre, en un acte presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe, es va inaugu-
rar el curs a l’Institut de Teologia Espiritual de Barcelona. El Dr. Pere Montagut,
director de l’Institut, presentà la memòria de les activitats del curs anterior i les pre-
visions per l’actual.

La lliçó inaugurla va estar a càrrec de Mons. Xavier Nivell, bisbe de Solsona, que par-
là sobre «El do i la responsabilitat d’evangelitzar».
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Al Centre d’Estudis Pastorals

En un acte presidit pel Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelo-
na, i pel president del Centre d’Estudis Pastorals (CEP), Mn. Josep M. Domingo Fe-
rrerons, el dia 24 d’octubre de 2011 es va inaugurar el curs.

El P. Antoni Serramona, secretari del CEP, va llegir la memòria del curs anterior i
es va informar del treball de la Xarxa-CEP, amb la presentació de la publicació «par-
ticipació: guia de bones pràctiques» i sobre el nou tema d’estudi: «Espiritualitat de
la parròquia: comunió i missió.»

La conferència inaugural versà sobre «Una nova etapa evangelitzadora, teologia i
pastoral», a càrrec del Dr. Xavier Morlans i Molina, prevere de Barcelona i profes-
sor de Teologia Fonamental a la FTC. 

Inauguració del Centre Internacional d’Estudis 
sobre Arnau de Vilanova

El dia 7 d’octubre de 2011, a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, tin-
gué lloc l’acte d’inauguració de la III Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau
de Vilanova. Varen convocar aquest acte la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC)
i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Presidiren l’acte el Sr. Cardenal i Gran Cance-
ller de la FTC i el Sr. President de l’IEC. 

En aquesta sessió varen intervenir els professors Pere Lluís Font (UAB), el Dr. Jon
Arrizabalaga (CSIC) i Marina Miquel (MHC). Posteriorment, i en el marc de la III
Trobada que es perllongà fins al dia 9 d’octubre, fou inaugurat el Centre Internacio-
nal d’Estudis Arnau de Vilanova. El centre tindrà la seva seu a l’edifici del Semina-
ri i quedarà vinculat a les dependències i als serveis de la Biblioteca Pública Episco-
pal del Seminari Conciliar de Barcelona. Serà un centre pertanyent a la Facultat de
Teologia de Catalunya, en règim de copatronatge amb l’Institut d’Estudis Catalans
i la col·laboració de la Biblioteca. Aquest centre, que ha d’integrar la rica biblioteca
privada del Dr. Josep Perarnau, serà una institució de gran prestigi que li permetrà de
tenir veu pròpia en el camp dels estudis medievals.

Aquesta iniciativa arrenca de la revista «Arxiu de Textos Catalans Antics» (ATCA),
creada i dirigida tenaçment pel Dr. Josep Perarnau, publicació que des del 1982 ha
fet del famós metge i reformador un dels seus més constants centres d’interès, amb
estudis, edicions i butlletins bibliogràfics. 

La primera d’aquestes trobades d’estudiosos del nostre clàssic català es va celebrar
l’any 1994 i les actes foren publicades en els números 13 i 14 de l’ATCA (1994 i
1995). La II Trobada, celebrada deu anys després, es va celebrar el 2004. Les actes
es poden consultar en el número 23-24 de l’ATCA (2004-2005). L’any de la II Troba-
da fou també el de l’aparició, a cura de Josep Perarnau i publicat per l’IEC i la FTC,
del primer volum de les «Arnaldi de Villanova opera theologica omnia» (AVOThO),
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que inaugura el «Corpus Scriptorum Cataloniae», també dissenyat per ell, i que re-
prèn de cap i de nou el projecte de publicació dels «Scripta spiritualia» concebut per
Joaquim Carreras Artau i Miquel Batllori fa més de mig segle. Tot un estol d’estudio-
sos, liderat per l’incansable sacerdot Dr. Josep Perarnau ha impulsat l’edició de les
«Arnaldi de Villanova opera medica omnia» (AVOMO) que, en dues o tres dècades,
ha fet passos de gegant en la investigació sobre aquest metge, alquimista, teòleg i re-
formador cristià, que també desitjava ser metge de la cristiandat i que està conside-
rat per alguns com un precedent de la Reforma protestant.

Amb aquests treballs d’estudiosos, com va dir el Dr. Pere Lluís Font, l’exposició pre-
liminar de la III Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova, «feu un
gran servei no solament a la cultura catalana, sinó també a la cultura universal i, en
particular, a la filosofia».

Beatificació a la Seu d’Urgell de la venerable 
Anna M. Janer

El dissabte 8 d’octubre de 2011 tingué lloc a la Seu d’Urgell la solemne eucaristia de
beatificació de la venerable serventa de Déu Anna Maria Janer Anglarill (Cervera,
1800-Talarn, 1885) , fundadora de l’institut de Germanes de la Sagrada Família d’Ur-
gell. L’eucaristia va estar presidida pel prefecte dela Congregació per a les Causes
dels Sants, cardenal Angelo Amato, en representació del Sant Pare Benet XVI, i con-
celebrada pel cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, pel nunci a Espa-
nya, Mons. Renzo Fratini; pel vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola,
Mons. Ricardo Blázquez; per l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives,
pels altres arquebisbes i bisbes de les diòcesis catalanes i d’altres diócesis de l’Estat,
per l’abat de Montserrat i per dos-cents preveres.

Entre les autoritats civils hi havia la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de
Gispert; la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega; la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau; la subsíndica d’Andorra, Mónica Bonell, i l’alcalde de
La Seu d’Urgell, Albert Batalla. 

La Mare Janer esdevingué així la primera religiosa fundadora beatificada a les diòce-
sis catalanes, seguint les actuals disposicions de Benet XVI sobre les beatificacions.
El dia de la seva festa litúrgica serà el dia 11 de gener. Fins ara han estat beatificats
a Mataró el doctor Josep Samsó Elias, màrtir de Crist en la persecució religiosa dels
anys 1936-1939, que fou beatificat a la basílica de Santa Maria de Mataró, de la que
fou rector, i el caputxí P. Josep Tous i Soler, beatificat a la basílica de Santa Maria del
Mar, de la ciutat de Barcelona.

El procés de beatificació de la mare Janer ha durat seixanta anys. «Estimar-te i ser-
vir-te» va ser el lema de la mare Janer i va ser també el lema de la beatificació. A l’ho-
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milia —una part de la qual fou pronunciada en català—, el cardenal Amato va dir que
la mare Janer «va ser una dona humil, plena de misericòrdia cap al proïsme, especial-
ment cap els necessitats i els malalts. L’Església veu en ella una brúixola vivent orien-
tada cap a Déu que ens convida a viure la nostra existència cristiana en la plena
confiança de la presència divina i ens orienta cap als necessitats. Ella és un model
gloriós no només per ser contemplat sinó per ser imitat».

Més de 4.000 persones varen participar en l’eucaristia, celebrada en una gran carpa
o envelat situat prop de la catedral de La Seu d’Urgell, especialment muntat per a l’o-
casió. Entre les persones arribades a la ciutat per participar en la beatificació hi ha-
via representants dels onze països on estan presents actualment les religioses fun-
dades per la mare Janer. Després de la beatificació, que fou retransmesa en directe
per Ràdio Estel i Ràdio Principat, es varen celebrar dues misses d’acció de gràcies:
una a Cervera, el diumenge 9 d’octubre, presidida pel bisbe de Solsona, i la segona
a Talarn, el dilluns dia 10 d’octubre, presidida per l’arquebisbe-bisbe d’Urgell.

Celebració de l’eucaristia per a les zones 
pastorals III i IV a la Sagrada Família

Prop de quatre mil fidels de les parròquies de les zones pastorals III i IV del nostre
Arquebisbat varen omplir la basílica de la Sagrada Família en la darrera de les cele-
bracions eucarístiques programades per als fidels de la nostra Arxidiòcesi. Fou el diu-
menge 16 d’octubre de 2011, a les cinc de la tarda.

Amb el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que presidia la celebra-
ció, varen concelebrar el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull; els vicaris epis-
copals de la zona III, Mn. Salvador Bacardit, i de la zona IV, Mn. Segimon Garcia;
el secretari general i canceller de l’Arquebisbat, Mn. Sergi Gordo; els arxiprestos i
rectors de les dues zones: Badalona Sud, Badalona Nord, Gramenet, La Cisa i Mata-
ró, i nombrosos preveres. Entre els preveres concelebrants hi havia Mn. Lluís Bonet,
rector de la parròquia de la Sagrada Família, i Mn. Enric Olivé, sacerdot del curs del
Sr. Cardenal que fa molts anys treballa a Xile i que aquest any celebra les seves no-
ces d’or sacerdotals, juntament amb Mn. Jordi Jorba, ex delegat de Missions de l’Ar-
xidiòcesi, que també treballa pastoralment a Xile. També varen participar en la cele-
bració un grup de diaques permanents.

Els cants de la celebració foren interpretats per un bon grup de corals de les dues zo-
nes, totes dirigides per Jordi Boltas. Abans de l’inici de la celebració, va dir unes pa-
raules el Dr. Jaume Aymar.

Va dir que es feia realitat el somni de Gaudí, de veure el seu temple ple de fidels
devots per lloar Déu. «Nosaltres som ara aquest somni fet realitat; disposem els nos-
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tres cors a celebrar i pregar el Déu que ens estima». Explicà els trets principals de
l’arquitectura gaudiniana, remarcant que s’inspirava en la natura i fins i tot en l’ana-
tomia humana, i d’una manera molt especial en les Sagrades Escriptures, ja que Gau-
dí coneixia molt bé la Bíblia, sobretot l’Apocalipsi, el llibre del profeta Ezequiel i
també les cartes de Sant Pau, en especial la carta als Efesis. També va descriure els
elements principals de la basílica i les obres dels artistes que hi han col·laborat. 

Amb el cant d’entrada «Poble de Déu, poble en marxa», s’inicià la processó d’entra-
da. Els textos de la Litúrgia de la Paraula foren els propis del diumenge 29 de durant
l’any. El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia (el text es publica en la secció del Prelat
en aquest mateix B.O.). El Sr. Cardenal utilitzà el català i el castellà i va fer una es-
pecial referència al nou Pla Pastoral Diocesà titulat «Feu tot el que Jesús us digui»,
editat en català i en castellà en un opuscle que fou distribuït als assistents.

La pregària dels fidels estava especialment inspirada en els tres objectius del Pla Pas-
toral per als propers anys: l’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen; la pastoral
de la iniciació cristiana; la solidaritat, expressió de la fe cristiana. De manera espe-
cial es va pregar per les persones malaltes, les persones soles, pels pobres i necessi-
tats, pels infants i joves i perquè les comunitats cristianes de les dues zones «siguin
uns espais de comunió i de fraternitat».

L’acte, que fou retransmès en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat amb comenta-
ris de Mn. Xavier Moretó, acabà amb el cant del «Rosa d’Abril».

Restauració del santuari de la Mare de Déu 
del Corredor

El diumenge 23 d’octubre de 2011 va celebrar-se l’anomenat «Aplec de Tardor» al san-
tuari de la Mare de Déu del Corredor, convocat per Mn. Jaume Abril i Figueras, ca-
pellà del santuari, i pel Dr. Josep M. Martí Bonet, delegat episcopal del Patrimoni
Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona.

En aquest santuari, que pertany al municipi de Dosrius i a la parròquia d’Alfar, es va
celebrar l’acabament de la restauració, després de vint anys de treballs i gràcies a les
aportacions dels devots de la Mare de Déu dels Socors, de la Diputació de Barcelo-
na, de la Generalitat de Catalunya i d’altres organismes oficial i entitats particulars.

Els actes, presidits pel nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, es va-
ren iniciar a les 11h, a l’església, on es va celebrar l’assemblea general dels devots
de la Mare de Déu del Corredor. A les 12 h, hi hagué la missa solemne, presidida pel
Sr. Cardenal. A les 13 h, a la mateixa església hi hagué un concert a càrrec de la co-
ral Turó del Vent, de Llinars del Vallès. I a les 14 h, al pati interior, hi hagué diversos
parlaments i un refresc per a tothom.
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En ocasió de l’acabament de les obres de restauració, s’ha publicat el llibre «Santua-
ri del Corredor de la Mare de Déu del Socors», del que n’és autor Mn. Jaume Abril
i Figueras, amb un pròleg del Dr. Josep M. Martí Bonet.

En els seus diversos capítols, l’autor explica la situació del santuari —un santuari en
la cresta d’un mar verd de pins—, la llegenda i la història dels seus orígens, la con-
figuració en temps de Mn. Lleonard Claus, els fets viscuts en el santuari des del se-
gle XVI fins als postrers dies, les obres de restauració, les imatges de la Mare de
Déu del Corredor i les il·lusions i projectes per al futur, perquè —com diu l’autor—
«la història no acaba aquí». En un apèndix molt oportú, Mn. Jaume Abril recull el
text de les oracions dirigides a la Mare de Déu del Corredor.

En el pròleg del llibre, titulat poèticament «Un tast del Cel», el Dr. Martí Bonet diu
que l’obra de Mn. Jaume Abril repassa la història del santuari amb una molt bona do-
cumentació. «Aquest llibre pot ser un bon company per pelegrinar al santuari». Del
santuari i del seu entorn diu que «tot està en ordre i bonic: temple, hostatgeria, pla-
ça, zona d’acolliment, pou, i prats i més prats, boscos, el verd de la terra i el blau en
el cel, sovint borres blanques, bona gent, atleta i inquieta… És certament un petit tros
el Cel en les postres serralades. Què n’estem de bé aquí dalt! I tot gràcies a la divi-
nal mà creadora de l’Omnipotent, allargada en tants i tants que han fet possible la re-
construcció i embelliment d’aquest lloc sacre, santificat i santificador».

El Dr. Martí Bonet acaba el seu pròleg donant les gràcies a les institucions que han
fet possible la restauració i de manera especial dóna les gràcies a tots els parroquians
de la rodalia que tant estimen el seu santuari. «Ells —acaba escrivint—, pujant al Cor-
redor, exerceixen de parroquians, car parròquia en la Bíblia no vol dir altra cosa que
campament dels qui peregrinen. Els parroquians som pelegrins de la pàtria promesa,
que és el Cel. Els santuaris en són campaments base d’escalada. Pugem tots, pelegri-
nat, cap al Corredor!»

Celebració de l’eucaristia amb ordenació 
de preveres a la Sagrada Família

El diumenge, 23 d’octubre, en una basílica de la Sagrada Familia atapeïda de fidels,
el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí la celebració
de l’Eucaristia en què ordenà de preveres els diaques diocesans Mn. Carlos Barba Ol-
mos, de la parròquia de Sant Julià d’Argentona; Mn. Carlos Barroso Flores, de la par-
ròquia de Sta. Teresa de l’Infant Jesús; Mn. Juan Ramón La Parra Martínez, actual-
ment estudiant de dogmàtica a Roma; i Mn. Pedro Rivero San José, de la parròquia
de Santa Cecília de Barcelona. En la mateixa cerimònia foren ordenats, també, els
pares dominics Vicente Benedito Morant, OP; i Alejandro López Ribao, OP.

«Sou imatge de l’amor de Déu per la seva Església» els digué el Sr. Cardenal en la se-
va salutació inicial i els encoratjà —en la seva homilia— a ser «sants i evangelitza-
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dors sacerdots» en aquest temps en què l’Església s’aboca a la Nova Evangelització.
«Heu d’il·lusionar les comunitats cristianes a les que servireu, en un afany vers un
nou anunci de Crist com a Salvador del món. La Nova Evangelització és ara més
urgent que mai i vosaltres, nous preveres, heu de ser-ne missatgers.»

Els nous preveres estigueren acompanyats dels seu familiars, amics i fidels de les par-
ròquies i moviments on desenvolupen la seva tasca pastoral i de més de cent cinquan-
ta preveres i diaques -una bona representació de la família dominicana- en una ceri-
mònia d’ordenació, festiva i solemne, que durà prop de dues hores. Donem-ne gràcies
a Déu!
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Mn. Jordi Piquer i Quintana ha estat
distingit amb un dels Premis Bravo que
anualment concedeix la Conferència Epis-
copal Espanyola, concretament en la ca-
tegoria corresponent al «treball diocesà
en els mitjans de comunicació». El ve-
redicte es va fer públic el 26 d’octubre de
2011, en constituir-se a Madrid el jurat
designat per la Comissió Episcopal de
Mitjans de Comunicació Social (CEMCS),
que va estar presidit per Mons. Joan En-
ric Vives i Sicília, Arquebisbe-bisbe
d’Urgell i membre de la CEMCS. El seu
Secretari va ser D. José Gabriel Vera Be-
orlegui, periodista i director del Secreta-
riat de la CEMCS. Van actuar com a vo-
cals D. Carlos Granados, director de la
BAC.; D. Javier Nó Sánchez, Degà de
la Facultat de Comunicació de la Univer-
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sitat Pontifícia de Salamanca, D. Rafael
Ortega, periodista i president de la Unió
d’Informadors i Periodistes d’Espanya
(UCIP-E); D. Jesús de las Heras, perio-
dista i director de la revista «Ecclesia»;
D. José Luis Restán, director general de
continguts de la Cadena COPE; D. Isidro
Catela, periodista i director de l’Oficina
d’Informació de la Conferència Episco-
pal Espanyola; D. Juan Orellana, crític
de Cine i director del Departament de
Cine de la CEMCS. Els «Premis ¡Bra-
vo!» tenen com a finalitat «reconèixer, per
part de l’Església, la tasca meritòria de
tots aquells professionals de la comuni-
cació en els diversos mitjans, que s’hagin
distingit pel servei a la dignitat de l’ho-
me, els drets humans i els valors evangè-
lics» (Normes, art. 2).

Informació

Mn. Jordi Piquer i Quintana, premi Bravo
de la Conferència Episcopal Espanyola
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