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Prelat

Preparem amb el Papa els camins del Senyor
Exhortació pastoral després de la visita de Benet XVI

Caminem a la llum del Senyor

Amb joia hem viscut la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona els
dies 6 i 7 del mes de novembre d’aquest any. Ha estat un autèntic do de Déu. El Pa-
pa ha visitat la nostra Església de Barcelona i ens ha manifestat el seu afecte i la se-
va sol·licitud pastoral per totes i cadascuna de les Esglésies locals. Al peu de l’avió
que el retornava a Roma, em va dir que s’emportava un record inoblidable d’aques-
ta visita. Nosaltres també en conservem un record inoblidable. 

Us escric aquestes reflexions amb el cor ple d’alegria per aquest importantíssim esde-
veniment que hem viscut, com no dubto que també vosaltres estimats diocesans l’ex-
perimenteu, participant d’aquella alegria que, com ens diu el Sant Pare, va experimen-
tar ell mateix en «dedicar el temple de la Sagrada Família, obra del genial arquitecte
Antoni Gaudí —lloança a Déu feta de pedra— i de visitar l’Obra del Nen Déu, inicia-
tiva que posa de manifest que la caritat és el distintiu de la condició cristiana».

Les reflexions que segueixen volen ser la continuació de l’exhortació pastoral titula-
da Comencem amb el Papa un nou curs, que vaig publicar el 24 de setembre d’aquest
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any, festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la nostra Arxidiòcesi. Us deia
que «la visita del Sant Pare l‘emmarquem en la vida eclesial diocesana, ben dispo-
sats a ser confirmats en la fe pel successor de Pere, a acollir el seu missatge per a por-
tar-lo a la pràctica i a créixer en la catolicitat d’aquell que viu la sol·licitud per totes
les Esglésies».

Aquest és l’objectiu d’aquesta nova exhortació pastoral. Som en el temps d’Advent,
en el començament d’un nou any litúrgic. El profeta Isaïes ens convida a «preparar
els camins del Senyor» i en el fragment de la seva profecia llegit en el primer diu-
menge d’Advent diu: «Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor» (Is 2, 1-5).
Amb la llum del missatge del successor de Pere volem seguir els camins del Senyor.

Durant la preparació de la visita del Sant Pare hem pregat molt perquè la presència
i les paraules del Papa donessin molts fruits espirituals i pastorals per a la nostra
Església de Barcelona i per a totes les diòcesis catalanes, amb les quals treballem
de forma conjunta. Ara, després de la feliç realització de l’esdeveniment, el nostre
objectiu és assegurar els fruits d’aquesta visita. En especial per intensificar, amb una
renovada il·lusió, la nostra fidelitat a Déu i a l’Església. Estimem més el Sant Pare i
valorem el seu ministeri de successor de Pere, creixem en l’amor a Déu i als germans
i treballem amb generositat en l’evangelització de la nostra societat, especialment en
aquells àmbits que podem considerar especialment necessitats de les paraules i del
testimoni dels cristians.

Per això, si abans de la visita us demanava el suport de les vostres oracions i la refle-
xió, en grups o individualment, del text de les Set Catequesis que es van difondre dins
i fora de l’arxidiòcesi, ara us demano que continueu aquesta tasca espiritual i de refle-
xió però, naturalment, a partir de les paraules que ens ha dirigit a tots el Sant Pare.
Per facilitar aquesta tasca l’Arxidiòcesi ha editat un opuscle que recull totes les inter-
vencions del Papa a Santiago i a Barcelona. Espero que pugui ser un instrument útil
de treball per facilitar el coneixement, la reflexió i l’aplicació dels ensenyaments de
Benet XVI.

Alhora, al final d’aquesta exhortació, s’inclouen unes pautes per a suscitar i canalit-
zar la reflexió personal o comunitària sobre els missatges que ens ha deixat el Papa.
Confio aquest treball a tots els diocesans i en especial als consells diocesans —el
Presbiteral i el Consell Pastoral Diocesà— i també als consells pastorals arxiprestals
i parroquials, així com als grups de diverses institucions i moviments eclesials.
Aquest treball pastoral convé que es faci amb un esperit de conversió i amb la volun-
tat de ser cadascú de nosaltres i cada comunitat i institució eclesial més fidels a Déu,
a l’Església i amb el propòsit d’estimar més el Senyor i els germans, especialment
els pobres i necessitats. 

És desitjable que el resultat d’aquestes reflexions el vulgueu fer arribar a la Secreta-
ria General de l’Arquebisbat, perquè seran reflexions que ens ajudaran a prendre
algunes decisions relatives a la pastoral diocesana i també ens seran molt útils a l’ho-
ra d’establir els objectius del proper Pla Pastoral Diocesà, que, com va passar amb
l’anterior, desitjo que sigui fruit de les aportacions de tota la diòcesi.
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El nostre agraïment al Sant Pare

Abans de proposar alguns punts de reflexió sobre els missatges del Sant Pare, perquè
ens esforcem a assimilar-los per tal de progressar en la nostra vida cristiana i en els
nostres compromisos com a cristians, desitjo expressar, en nom de tota l’Església de
Barcelona, la nostra emotiva gratitud al Sant Pare per haver-nos honrat amb la seva
visita, per haver-nos animat en el compliment de la nostra missió com a Església, per
haver-nos donat ànim i il·lusió per a no desanimar-nos davant les dificultats i per ha-
ver-nos ajudat a adquirir una major consciència de ser una Església local en comu-
nió amb l’Església universal, estesa d’Orient a Occident.

Pel que fa als fruits d’aquesta visita, en la meva anterior exhortació pastoral deia que
un dels fruits de les visites apostòliques «consisteix a adonar-nos que cadascuna de
les Esglésies locals mereix ser destinatària de l’interès del Papa. Cadascuna de les
Esglésies diocesanes és un santuari vivent, una assemblea de persones que en la con-
fessió de la fe fan visible la presència de Crist enmig dels homes (cf. Lumen gentium,
26)». En la nostra Església de Barcelona, hi és present i hi actua tota l’Església de
Crist una, santa, catòlica i apostòlica. Estimar la nostra arxidiòcesi és estimar l’Es-
glésia de Crist. Per això desitjo agrair-vos a tots el treball que feu amb la pregària i
l’acció, amb els vostres compromisos en les comunitats i en la societat; tot això és
una manifestació del vostre amor a l’Església que, com a mare, ens ha engendrat a la
vida de fills i filles de Déu i alimenta aquesta nova vida amb la Paraula i els sagra-
ments.

Us convido a pregar per la persona de Benet XVI i pel seu ministeri al servei de l’Es-
glésia i del món, com a expressió de la nostra gratitud. Al final de la visita, en aco-
miadar-me del Sant Pare, li vaig dir que el portàvem constantment en el nostre cor i
en la nostra pregària i li vaig demanar que ens tingués sempre en el seu cor i en la se-
va pregària. Li vaig reiterar el nostre agraïment enviant-li una carta i ell, en una tro-
bada posterior al Vaticà, amb motiu de la reunió especial del Col·legi cardenalici,
va tenir la delicadesa de mencionar aquesta carta i expressar de nou la seva satisfac-
ció pel desenvolupament de la visita.

Crec que hem d’agrair al Papa de manera especial la valoració que ha fet de la nos-
tra història de Catalunya, de la nostra llengua, de la nostra cultura, de la nostra riquesa
espiritual, fent referència als exemples de santedat, especialment a partir del segle XIX:
«Una plèiade de sants i de fundadors, de màrtirs i de poetes cristians. Història de san-
tedat, de creació artística i poètica, nascudes de la fe, que avui recollim i presentem
com a ofrena a Déu en aquesta Eucaristia». Com a continuadors d’aquesta història, i
per fer-nos-en dignes, ens hem d’animar els uns als altres per avançar en el nostre ca-
mí cristià, tant personal com comunitari, perquè aquest dinamisme de santedat, de
testimoniatge creient i de servei a la nostra societat es revitalitzi i s’intensifiqui. Aques-
ta és la nostra primera i fonamental vocació.

En la meva recent estada a Roma, a més del Sant Pare, nombrosos cardenals, arque-
bisbes i bisbes m’han elogiat el desenvolupament de la visita. No ho dic per caure en
l’autocomplaença, sinó com a expressió de la nostra gratitud a tots els que han col·la-
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borat amb la seva pregària, amb el seu treball i amb les seves aportacions al feliç des-
envolupament de la visita. Reitero aquí la gratitud que vaig expressar, juntament amb
els membres del Consell Episcopal, en acabar la visita apostòlica. Ara ens resta la
tasca d’assegurar que els fruits estiguin a l’altura del bon desenvolupament de la vi-
sita. Vol contribuir a assolir-ho una breu antologia sobre alguns dels punts més desta-
cats del magisteri que ens ha deixat Benet XVI.

Déu, amic de l’home, amic de la vida

Escoltant les paraules del Sant Pare Benet XVI a Santiago i a Barcelona, es pot
afirmar que el tema central ha estat el de Déu. És ben conegut que la primera priori-
tat del Papa en el seu pontificat és portar els homes d’avui a l’accés a Déu. El tema
de Déu és d’una importància cabdal en les nostres societats de l’occident europeu,
en les quals un gran nombre de persones viu com si Déu no existís, amb totes les con-
seqüències negatives i doloroses que això té per al bé de les persones i de la societat.

Dedicar aquesta majestuosa i bellíssima basílica de la Sagrada Família a Déu en-
mig de la ciutat cosmopolita de Barcelona és d’alguna manera oferir una presència
de Déu i de l’Església, no amagada, sinó ben visible d’arreu de la ciutat. Avui és molt
necessari facilitar espais reservats al diàleg entre Déu i els homes, per al culte litúr-
gic i per a la lloança a Déu.

Benet XVI ens ha dit que «és una tragèdia que a Europa, sobretot al segle XIX, s’afir-
més i divulgués la convicció que Déu és l’antagonista de l’home i l’enemic de la
seva llibertat. Amb això es volia enfosquir la veritable fe bíblica en Déu». Avui a
casa nostra hi ha persones que pensen que Déu és l’antagonista de l’home i l’enemic
de la seva llibertat. La dedicació d’aquesta Basílica en una època en què l’home pre-
tén edificar la seva vida d’esquena a Déu, com si ja no tingués res a dir-li, resulta
un fet de gran significat. 

Des de Santiago de Compostel·la, lloc de tanta significació per a la història del cris-
tianisme i per a la història del continent europeu, el Papa Benet, que va voler portar
el nom pontifici del patró d’Europa, ha dit que «és necessari que Déu torni a resso-
nar joiosament sobre els cels d’Europa; que la seva paraula santa no es pronunciï mai
en va; que no es perverteixi fent-la servir per a fins que li són impropis. Cal que es
pronunciï santament».

Benet XVI afirma que «Déu és l’origen del nostre ésser i fonament i cimal de la nos-
tra llibertat, no el seu oponent». Davant d’aquesta veritat, el Papa es fa unes pregun-
tes atesa la realitat d’indiferència religiosa que es respira a Europa: «Com es funda-
rà a si mateix l’home mortal i com es reconciliarà amb si mateix l’home pecador? Com
és possible que s’hagi fet silenci públic sobre la realitat primera i essencial de la vi-
da humana?»

El Papa ens diu que «Europa ha d’obrir-se a Déu, sortir a trobar-lo sense por, treba-
llar amb la seva gràcia per aquella dignitat de l’home que havien descobert les mi-
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llors tradicions». El Sant Pare Benet recordava a aquesta Europa tan oblidadissa les
seves arrels cristianes: Déu és amic dels homes i ens invita a ser amics seus. Gaudí,
amb la seva obra plena de bellesa, d’exaltació de la naturalesa creada per Déu i rica
de simbologia religiosa, «ens mostra que Déu és la veritable mesura de l’home». I el
secret de l’autèntica originalitat d’aquest meravellós temple, que ha encisat el món,
rau, com deia Gaudí, a tornar a l’origen, que és Déu. Com afirma el mateix Sant
Pare, l’arquitecte de la Sagrada Família, obrint el seu esperit a Déu, ha estat capaç de
crear en aquesta ciutat de Barcelona un espai de bellesa, de fe i d’esperança que por-
ta l’home a la trobada amb qui és la Veritat i la Bellesa mateixa.

La glòria de Déu i la glòria de l’home

El Sant Pare, en els seus missatges, ha tractat també d’aquest altre tema ben actual:
l’home com a tal i l’home en la seva relació amb Déu. L’home, amb la seva intel·li-
gència i amb les seves obres, està cridat a donar glòria a Déu. Com tenien sentit
aquestes afirmacions davant el miracle arquitectònic de la Sagrada Família! «En un
humil i joiós acte de fe, aixequem una immensa mola de matèria, fruit de la natura i
d’un incommensurable esforç de la intel·ligència humana, constructora d’aquesta
obra d’art. Ella és un signe visible del Déu invisible, a la glòria del qual s’alcen
aquestes torres, sagetes que apunten a l’absolut de la llum i d’Aquell que és la Llum,
l’Altura i la Bellesa mateixa». La glòria de Déu és també la glòria de l’home. I, nega-
tivament, l’ocàs de Déu és també l’ocàs de l’home.

«En aquest recinte, Gaudí va voler unir la inspiració que li arribava dels tres grans
llibres en els quals s’alimentava com a home, com a creient i com a arquitecte: el lli-
bre de la natura, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la Litúrgia». Hi ha una
harmonia entre aquests tres llibres, perquè és el mateix Déu el qui crea i el qui salva.
Benet XVI ens parla de la «Cristologia de la Paraula» i ens diu que «podem contem-
plar així la profunda unitat en Crist entre creació i nova creació i de tota la història
de la salvació» (Verbum Domini, exhortació postsinodal sobre la Paraula de Déu, de
30 de setembre de 2010, 13).

L’arquitecte de Déu, com es considerava Gaudí, «va introduir pedres, arbres i vida hu-
mana dins del temple, perquè tota la creació convergís en la lloança divina, però a
la vegada va treure els retaules fora, per posar davant els homes el misteri de Déu, re-
velat en el naixement, passió, mort i resurrecció de Jesucrist». Com Gaudí, el Papa
diu que podem comparar el cosmos a un llibre —això deia Galileo Galilei— i con-
siderar-lo com l’obra d’un Autor que s’expressa mitjançant la simfonia de la creació.
Jesús és el centre de la creació i de la història perquè en Ell s’uneixen sense con-
fusió l’Autor i la seva obra (cf. id.). El Papa, a la Sagrada Família, ens va dir que ai-
xí «va fer una cosa que és una de les tasques més importants d’avui: superar l’es-
cissió entre consciència humana i consciència cristiana, entre existència en aquest
món temporal i obertura a la vida eterna, entre bellesa de les coses i Déu com a Be-
llesa [...] Gaudí, amb la seva obra, ens mostra que Déu és la veritable mesura de l’ho-
me. Que el secret de l’autèntica originalitat rau, com deia ell, a tornar a l’origen que
és Déu».
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Ja sant Ireneu de Lió, al segle II de l’era cristiana, deia que la glòria de Déu és l’ho-
me vivent: «Gloria Dei homo vivens». Si a la Sagrada Família el Papa ens va convi-
dar a unir-nos a la glorificació de Déu davant aquell Càntic de les criatures en pe-
dra i en llum, a la plaça de l’Obradoiro va unir a la glòria de Déu la glòria de l’home,
perquè la causa de Déu i la causa de l’home són inseparables: «Aquest Déu i aquest
home són els qui s’han manifestat concretament i històrica en Crist». «Deixeu-me
que proclami des d’aquí la glòria de l’home, que adverteixi de les amenaces a la se-
va dignitat per l’espoliació dels seus valors i riquesa originaris, per la marginació o
la mort infligides als més febles i pobres».

«No es pot donar culte a Déu —afegia el Papa— sense vetllar per l’home, el seu fill,
i no se serveix l’home sense preguntar-se per qui és el seu Pare i respondre-li la
pregunta per Ell. L’Europa de la ciència i de les tecnologies, l’Europa de la civilitza-
ció i de la cultura ha de ser alhora l’Europa oberta a la transcendència i a la fraterni-
tat amb altres continents, al Déu viu i veritable des de l’home viu i veritable. Això és
el que l’Església vol aportar a Europa: vetllar per Déu i vetllar per l’home, des de la
comprensió que se’ns ofereix de tots dos en Jesucrist.» Aquest és un gran objectiu
que el Papa ens demana que perseguim com una tasca de cada cristià i de les nos-
tres comunitats i institucions d’Església. És una feina engrescadora. Demana la
participació de tots els qui estimem Déu, l’Església i els germans. Per assolir-ho,
la construcció de l’exterior de la Sagrada Família que s’està fent pot ser com una pa-
ràbola per dur a terme aquesta proposta que ens ha ofert Benet XVI. Ens cal un es-
perit de fe i d’esperança; ens cal un treball constructiu ben solidari i complementa-
ri, fent-nos costat els uns als altres. I per a aquest treball tots som necessaris.

Un espai de fe, de bellesa i d’esperança

Tant la bellesa esplendorosa del temple de la Sagrada Família com les paraules del
Papa ens porten de ple al diàleg entre la fe i la cultura, i més en concret, ens conduei-
xen a considerar la bellesa i l’art com una via d’accés a Déu. El Papa, en l’homilia
de la dedicació de la basílica, ens va recordar els vincles entre «l’existència en aquest
món temporal i l’obertura a la vida eterna, entre la bellesa de les coses i Déu com a
bellesa». 

En la mateixa homilia va fer una bella definició de la màxima obra de Gaudí en dir-
nos que va saber mostrar això al món «no amb paraules sinó amb pedres, traços, plà-
nols i cims. I és que la bellesa és la gran necessitat de l’home, és l’arrel de la qual
brolla el tronc de la nostra pau i els fruits de la nostra esperança. La bellesa és tam-
bé reveladora de Déu perquè, com Ell, l’obra bella és pura gratuïtat, convida a la
llibertat i arrenca de l’egoisme».

El Papa, davant la Sagrada Família, va contemplar una obra que per la seva bellesa
és un signe de Déu. Ja com a teòleg, Benet XVI ha manifestat sempre un especial in-
terès per reflexionar sobre la bellesa com a camí d’accés a Déu. En rebre el 21 de no-
vembre de 2009 un nombrós grup d’artistes —pintors, escultors, poetes, músics i ac-
tors— en el marc majestuós de la Capella Sixtina, el Papa Benet XVI va recordar que
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dos dels seus predecessors, Pau VI i Joan Pau II, cercaren la reconciliació entre l’Es-
glésia i el món de l’art. Joan Pau II va publicar una Carta als artistes. Benet XVI, en
el discurs que els va adreçar, va dir que tota forma d’art és una via d’accés a la rea-
litat de Déu i de l’home. És més, l’art té una funció reveladora: per la seva mateixa
naturalesa és una crida al Misteri. L’art no només il·lustra, en el pla estètic, les dades
de la fe. L’art és, en si mateix, un veritable lloc teològic. Com a teòleg molt sensi-
ble a la cultura, Benet XVI vol reforçar el diàleg amb els ambients artístics. Per ell,
la recerca de Déu és el fonament de tota veritable cultura i obrir un nou camí de
diàleg amb els artistes és quelcom essencial. L’Església sempre ha tingut una gran
estima envers l’art. No es tracta de buscar cap aliança estratègica per tornar a una su-
posada edat d’or de les relacions entre la fe i l’art, sinó de promoure un art que
obre els ulls del cor i de l’esperit als homes d’avui.

Cap al final de la seva homilia a la Sagrada Família, el Papa ens va fer aquesta con-
fidència: «En contemplar admirat aquest recinte sant de sorprenent bellesa, amb tan-
ta història de fe, demano a Déu que en aquesta terra catalana es multipliquin i conso-
lidin nous testimonis de santedat, que prestin al món el gran servei que l’Església pot
i ha de prestar a la humanitat: ser icona de la bellesa divina, crida ardent de caritat,
via perquè el món cregui en Aquell que Déu ha enviat (cf. Jn 6, 29)».

D’aquesta manera, com ens va dir el Papa en acomiadar-se la tarda del 7 de novem-
bre, podrem treballar per mostrar al món la fecunditat de la fe cristiana, «en la qual
s’agermanen veritat i bellesa, i que contribueix a través de la caritat i de la bellesa del
misteri de Déu a crear una societat més digna de l’home. En efecte, la bellesa, la san-
tedat i l’amor de Déu porten l’home a viure en el món amb esperança».

Encara que la cultura actual del nostre occident europeu és poc sensible a la trans-
cendència, l’home creat a imatge i semblança de Déu cerca el sentit de la vida i so-
vint es planteja interrogants que transcendeixen l’espai i el temps, creat com és per a
l’eternitat. La basílica de la Sagrada Família atreu perquè la nova arquitectura que
Gaudí inicià descansa damunt d’allò que l’esperit humà cerca amb insistència: la pro-
porció, l’harmonia, en definitiva, la bellesa. Es pot dir que és una cartografia del sa-
grat, un gran mapa obert on el món pot llegir les grans preguntes de la vida, de l’ori-
gen i del fi, del cel i de la terra.

Antoni Gaudí sabia que la bellesa té un poder provocador i atrau cap a la bondat i la ve-
ritat. Sabia que la seva obra invitava i conduïa a la fe, que rere les pedres de la Sagra-
da Família es manifestava una eloqüència que parlava de l’infinit. Es pot afirmar que
aquest temple originalíssim és també com un atri dels gentils per a moltíssimes
persones que encara no estan dintre de l’Església.

La missió de l’Església és transparentar el Crist

En els seus viatges, la primera al·locució del Papa sol donar el sentit i la intenció de
la seva visita. Per això, en arribar a Santiago, va dir el Papa: «En el més íntim del seu
ésser l’home està sempre en camí, està a la recerca de la veritat. L’Església partici-
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pa d’aquest anhel profund de l’ésser humà i ella mateixa es posa en camí, acom-
panyant l’home que anhela la plenitud del seu propi ésser. Al mateix temps, l’Es-
glésia duu a terme el seu propi camí interior, aquell que la condueix, a través de la
fe, l’esperança i l’amor, a fer-se transparència de Crist per al món. Aquesta és la se-
va missió i aquest és el seu camí: ser cada vegada més, enmig dels homes, presència
de Crist, “a qui Déu ha fet per a nosaltres saviesa, justícia, santificació i redemp-
ció” (1Co 1, 30). Per això, també jo m’he posat en camí per confirmar en la fe els
meus germans (cf. Lc 22, 32)».

La missió de l’Església consisteix a anunciar Jesucrist, ja que l’Església existeix
per evangelitzar. El Papa en la homilia de la dedicació de la Sagrada Família ens ha
dit que «l’Església no té consistència per si mateixa; està cridada a ser signe i instru-
ment de Crist, en pura docilitat a la seva autoritat i en total servei al seu mandat».
Hauríem de parlar menys de l’Església i centrar l’atenció més en Jesucrist. El mateix
Benet XVI, a l’inici de la seva encíclica Déu és amor, ens ha dit que «no es comen-
ça a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un es-
deveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida» (núm. 1). Aques-
ta persona és Jesucrist.

El camí de l’Església passa per la creu, expressió suprema de l’amor. «Creu i amor,
creu i llum han estat sinònims en la nostra història —va dir el Papa a la plaça de l’O-
bradoiro— perquè Crist es va deixar clavar a la creu per donar-nos el suprem testi-
moni del seu amor, per convidar-nos al perdó i a la reconciliació, per ensenyar-nos
a vèncer el mal amb el bé.»

L’evangelització amb la vida i les paraules

Aquest Déu que ha de ressonar sobre els cels d’Europa, «cal —va afegir Benet
XVI— que el percebem així en la vida de cada dia, en el silenci del treball, en l’a-
mor fratern i en les dificultats que els anys comporten». Cal coherència entre la
nostra fe i la nostra vida. Això és el que demanen els homes i les dones del nostre
temps. Avui es valoren més els testimonis que no pas els mestres. Tanmateix, el tes-
timoniatge de la fe demana també que amb les paraules explicitem el perquè de la
nostra vida cristiana. Ho va dir molt clarament Pau VI afirmant que «el més esplèn-
did testimoniatge es revelarà a la llarga impotent, si no queda aclarit, justificat i ex-
plicitat per un anunci clar i inequívoc del Senyor Jesús» (Evangelii nuntiandi, 22). 

En la Carta Pastoral Anuncieu a tothom l’Evangeli, de 24 de setembre de 2009, he
demanat que tota la diòcesi sigui missionera i evangelitzadora. Avui tenim el repte
de l’evangelització per tal d’anunciar la vida i el missatge de Jesucrist. Anunciant
amb la paraula i el testimoni de la pròpia vida Jesucrist Déu i home, estem realitzant
el que el Papa ens ha dit que és «el gran treball», que consisteix a «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». Així podrem donar un testimoniatge cristià al nostre món «amb ale-
gria, coherència i senzillesa, a casa, a la feina i en el compromís com a ciutadans».
Perquè «no hi ha major tresor que puguem oferir als nostres contemporanis».
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Benet XVI ens exhorta «a tots els cristians a reviure la trobada personal i comunità-
ria 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’estengui per tot el món. Participar en la vida de
Déu és l’alegria completa i comunicar aquesta alegria és un do i un treball impres-
cindible per a l’Església». El Papa ens diu que «no hi ha prioritat més gran que aques-
ta: obrir de nou a l’home d’avui l’accés a Déu, al Déu que ens parla i ens comunica
el seu amor perquè tinguem vida abundant» (Verbum Domini, 2).

Amb la dedicació del temple de la Sagrada Família presidida pel Sant Pare, el món
ha fixat els seus ulls no només en l’exterior de la basílica, sinó també en el seu inte-
rior. I ha quedat meravellat. La seva bellesa i la seva riquíssima simbologia bíblica,
teològica, litúrgica i catequètica es posen al servei de l’evangelització i de la cateque-
si. Gaudí ho va projectar profèticament ara fa 128 anys. Ell sabia que aixecava quel-
com singular per la seva profunditat, per la seva capacitat d’emocionar i per la seva
possibilitat de parlar amb registres plàstics arquitectònicament innovadors i espiri-
tualment densos.

Davant dels milions de persones que anualment visiten aquesta obra hom es pot pre-
guntar: ¿Què els impulsa a conèixer l’obra d’aquest místic cristià, quan moltes sem-
blen persones religiosament indiferents i moltes altres ni tan sols cristianes? ¿Aquest
interès per la Sagrada Família no deu ser signe d’una petició d’espiritualitat i de re-
cerca de Déu? Penso que hem d’aprofitar les celebracions del culte litúrgic amb to-
ta la seva bellesa i la realitat única de la basílica, com he indicat abans, per evangelit-
zar i catequitzar aquells que amb interès entren en el seu interior per poder assaborir
anticipadament d’alguna manera la bellesa, la joia i la pau de la Jerusalem celestial.

La família de Natzaret i les famílies cristianes

En la seva homilia a la Sagrada Família, el Papa va donar mostres de conèixer pro-
fundament la història espiritual del gran temple de Gaudí: l’associació de devots de
Sant Josep, creada per Josep M. Bocabella i pel mercedari pare Rodríguez, recolza-
da des del primer moment per sant Josep Manyanet, gran apòstol de la devoció a la
Sagrada Família. Va citar, a l’hora de l’Àngelus, un sacerdot diocesà desconegut per
molts, que va ser amic i com un germà per a Gaudí, mossèn Gil Parés, capellà del
temple en la seva etapa inicial, que va ser qui, alertat perquè el mestre no arribava a
la Sagrada Família, el va buscar afanyosament en diferents llocs, fins que el va tro-
bar, ja moribund, a l’hospital de la Santa Creu, l’Hospital dels pobres, allà on Gau-
dí havia dit que volia morir un dia.

A l’Àngelus, el Papa va reafirmar «la dignitat i el valor primordial del matrimoni i la
família, esperança de la humanitat, en la qual la vida humana troba acollida, des de
la seva concepció al seu declivi natural». I en l’homilia de la missa de la dedicació
havia advocat «per adequades mesures econòmiques i socials perquè la dona trobi a
la llar i a la feina la seva plena realització; perquè l’home i la dona que contrauen ma-
trimoni i formen una família siguin decididament recolzats per l’Estat; perquè es de-
fensi la vida dels fills com a sagrada i inviolable des del moment de la seva concep-
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ció; perquè la natalitat sigui dignificada, valorada i recolzada jurídicament, social-
ment i legislativament. Per això, l’Església s’oposa a totes les formes de negació de
la vida humana i dóna suport a tot el que promogui l’ordre natural en l’àmbit de la
institució familiar».

El matrimoni és l’íntima comunitat de vida i d’amor entre un home i una dona ober-
ta a la vida. La família, fonamentada en el matrimoni, és una autèntica església do-
mèstica on els seus membres donen culte i lloança a Déu en els seus cors compartint
la vida i l’amor. És, també, la primera escola per a la formació dels fills en la fe, les
virtuts humanes i cristianes i el compromís social. Amb raó el Concili Vaticà II ha
pogut dir que «el benestar de la persona i de la societat humana i cristiana està estre-
tament lligat amb una situació feliç de la comunitat conjugal i familiar» (Gaudium et
spes, 47).

Benet XVI ens va regalar a la basílica de la Sagrada Família un missatge que consi-
dero que en bellesa teològica i moral està a l’alçada de la bellesa del temple d’An-
toni Gaudí. Convé que el mantinguem en la nostra memòria i en el nostre esperit.
El Papa, passant de la família a la comunitat de l’Església, afegia que «ens ha ense-
nyat que tota l’Església, escoltant i complint la seva Paraula, es converteix en la se-
va Família». Molt hem d’aprendre d’aquesta visió de l’Església. Però de l’Església,
el Papa Benet XVI no dubtava a passar a la societat sencera fent una proposta, no pas
una imposició: «I, encara més, ens ha encomanat ser llavor de fraternitat que, sem-
brada en els cors, encoratgi l’esperança». El Papa sap que l’esperança és una gran ne-
cessitat de la nostra humanitat actual.

La solidaritat, afectiva i efectiva, amb els petits i els pobres

Enmig de la crisi econòmica que estem vivint en el món i també en el nostre país,
amb conseqüències tan negatives i doloroses per a moltes persones i famílies, el Pa-
pa va dir: «Jo voldria convidar Espanya i Europa a edificar el seu present i projectar
el seu futur des de la veritat autèntica de l’home, des de la llibertat que respecta
aquesta veritat i mai la fereix, i des de la justícia per a tots, començant pels més po-
bres i desvalguts. Una Espanya i una Europa no només preocupades de les necessi-
tats materials dels homes, sinó també de les morals i socials, de les espirituals i reli-
gioses, perquè totes elles són exigències genuïnes de l’únic home i només així es
treballa eficaçment, íntegra i fecunda pel seu bé».

El Papa va voler felicitar i agrair als catòlics del nostre país «la generositat amb què
sostenen tantes institucions de caritat i de promoció humana. No deixeu de mantenir
aquestes obres que beneficien tota la societat, l’eficàcia de les quals s’ha posat de ma-
nifest de manera especial en l’actual crisi econòmica, així com en ocasió de les greus
calamitats naturals que han afectat diversos països».

En les paraules pronunciades abans del rés de l’Àngelus, el Papa es va referir al Gau-
dí solidari, que va dissenyar i va finançar amb els seus propis estalvis la creació
d’una escola per als fills dels paletes i per als nens de les famílies més humils del ba-
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rri, «llavors un suburbi marginat de Barcelona. Feia així realitat la convicció que ex-
pressava amb aquestes paraules: “Els pobres sempre han de trobar acollida en el tem-
ple, que és la caritat cristiana”.»

Però va ser en la visita de la tarda del 7 de novembre a l’Obra social diocesana del
«Nen Déu» on es va ser més palesa la proximitat paternal del Papa a les famílies amb
fills afectats per la síndrome de Down o altres discapacitats. En aquest acte va apa-
rèixer el cor ple de bondat, d’afecte i de consol del Papa teòleg i intel·lectual. Va con-
vidar a tots —ja que la seva presència en aquesta institució volia ser un reconeixe-
ment a totes les altres obres similars de l’arxidiòcesi— a ser solidaris amb els
patiments de moltes persones. «En aquests moments en què moltes llars afronten se-
rioses dificultats econòmiques, els deixebles de Crist hem de multiplicar els gestos
concrets de solidaritat efectiva i constant, mostrant que la caritat és el distintiu de la
nostra condició cristiana.»

En saludar el Sant Pare a l’Obra del Nen Déu vaig indicar que els dos actes de la
seva visita tenien una relació profunda i significativa, ja que en la pregària de dedi-
cació del temple es demana «que aquí els pobres trobin misericòrdia» i des de l’ini-
ci de l’Església es dóna una tradició intensament viscuda que vincula visiblement
la celebració de l’Eucaristia amb la caritat fraterna. La visita apostòlica ha estat, tam-
bé en això, un paradigma per a la celebració de la fe i la vida de les nostres comu-
nitats.

Allà va acabar Benet XVI amb aquesta exhortació: «Us demano que seguiu socorrent
els més petits i necessitats, donant-los el millor de vosaltres mateixos», alhora que
feia un elogi de tots aquells que en aquesta institució i en moltíssimes altres de simi-
lars encarnen «aquest important ministeri de consolació davant les fragilitats de la
nostra condició, que l’Església busca exercir amb els mateixos sentiments del Bon
Samarità (cf. Lc 10, 29-37)».

Dos objectius: l’evangelització dels joves i les vocacions

«I voldria —ens digué el Papa— que aquest missatge arribés, sobretot, als joves: pre-
cisament a vosaltres aquest contingut essencial de l’Evangeli (la lògica de l’amor i
del servei) us indica la via perquè, renunciant a una manera de pensar egoista, curta
de mires, com tantes vegades us proposen, i assumint la de Jesús, pogueu realitzar-
vos plenament i ser llavor d’esperança». Tenim al davant el treball engrescador de
comunicar aquest missatge als joves en les famílies, les parròquies, els moviments,
les associacions i les escoles. Un treball que han d’animar les delegacions diocesa-
nes de joventut, de família, de catequesi i d’ensenyament. 

En les paraules de la cerimònia de comiat, a l’aeroport internacional de Barcelona,
camí de Roma, Benet XVI encara tenia un record per a la transmissió de la fe als
joves. Demanava que es fomentés i es preservés el ric patrimoni espiritual que ha-
via vist a Santiago i a Barcelona, perquè en fer-ho «no només manifesta l’amor d’un
país envers la seva història i la seva cultura, sinó que és també una via privilegiada
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per transmetre a les joves generacions aquells valors fonamentals tan necessaris per
a edificar un futur de convivència harmònica i solidària».

En els joves trobem una obertura espontània a l’escolta de la Paraula de Déu i un des-
ig sincer de conèixer Jesús, perquè en aquesta edat sorgeixen preguntes sobre el sen-
tit de la pròpia vida. Benet XVI ens demana la valentia d’anunciar clarament Crist,
ajudant els joves que adquireixin confiança i familiaritat amb la Paraula de Déu per
tal que sigui com una brúixola que indica el camí que cal seguir. Per això el Papa ens
diu que els joves «necessiten testimonis i mestres que caminin amb ells i els portin a
estimar i conèixer l’Evangeli» (Verbum Domini, 104).

La preocupació del Papa pel foment de les vocacions al servei de l’Església va apa-
rèixer clarament en aquestes paraules de Benet XVI: «Que l’alegria de sentir-vos fills
estimats de Déu us porti també a un amor cada vegada més entranyable a l’Esglé-
sia, cooperant amb ella en la seva tasca de portar el Crist a tots els homes. Pregueu
a l’amo dels sembrats, perquè molts joves es dediquin a aquesta missió en el minis-
teri sacerdotal i en la vida consagrada: avui, com sempre, val la pena de lliurar tota
la vida a proposar la novetat de l’Evangeli.»

En la dedicació de la basílica de la Sagrada Família han concelebrat més de mil sacer-
dots. Ha estat una expressió riquíssima de la comunió que es viu i es realitza en l’Eu-
caristia. En la participació de la munió de laics cristians en la celebració amb el Sant
Pare i en la vida de l’Església, els sacerdots com a pastors hi tenen un paper molt
important.

La missió del sacerdot en l’Església és irreemplaçable. Els sacerdots es consagren
totalment a la celebració dels sants misteris, a la predicació de la Paraula i al minis-
teri pastoral. Sense aquests serveis bàsics, la comunitat cristiana perdria ràpidament
vigor i identitat. Davant la disminució del nombre de sacerdots, alguns pensen que
aquesta realitat contribuirà a potenciar el paper eclesial dels laics cristians. Tanma-
teix, l’experiència mostra que les vocacions sacerdotals i les vocacions de laics
cristians segueixen el mateix camí ascendent o descendent. Per assolir en l’Església
un laïcat ben actiu al servei de la comunitat eclesial i ben present enmig del món, és
indispensable el ministeri presbiteral (cf. Ll. Martínez Sistach, carta pastoral Les vo-
cacions sacerdotals, do de Déu, de 24 de setembre de 2007, 7-8).

El Concili Provincial Tarraconense de 1995 fa una petició decidida que s’adreça a
tots: «Hi ha d’haver un canvi d’actitud en els cristians adults i també en els joves, i
un canvi de clima en les comunitats eclesials que faci possible dur a terme una pas-
toral vocacional entusiasmada» (Resolució 153). Penso que ens hem conscienciat de
la importància de la pastoral vocacional i també de la importància d’unir-la amb la
pastoral de joventut. El Senyor beneeix la nostra diòcesi amb vocacions sacerdo-
tals, les quals reben una bona formació humana, espiritual, intel·lectual i pastoral
en el nostre Seminari major i menor. Puc comunicar-vos, amb goig, que ja palpem
un dels fruits d’aquesta visita pontifícia: tenim ja diverses peticions de joves que han
demanat ingressar en el Seminari, iniciant així la seva preparació per al sacerdoci mi-
nisterial al servei de la nostra Església de Barcelona.
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Conclusió

He indicat, amb les mateixes paraules del Sant Pare, alguns dels «camins del Se-
nyor» que aquest temps d’Advent en què hem entrat ens convida a recórrer. Que-
den altres temes plantejats pel Papa, com les relacions entre veritat, justícia i lliber-
tat, la presència de Déu i de la religió en l’espai públic, les relacions entre Europa
i el cristianisme, les relacions entre l’Església i els actuals estats laics, la distin-
ció entre laïcitat estatal i laïcisme excloent de la presència de les religions en la
societat.

El Papa ha vingut a Barcelona, com ell mateix afirmà, «per encoratjar la fe de la se-
va gent acollidora i dinàmica. Una fe sembrada ja a l’albada del cristianisme i que va
anar germinant i creixent a l’escalf d’innombrables exemples de santedat, donant ori-
gen a tantes institucions de beneficència, cultura i educació. Fe que va inspirar el ge-
nial arquitecte Antoni Gaudí a emprendre en aquesta ciutat, amb el fervor i la col·la-
boració de molts, aquesta meravella que és el temple de la Sagrada Família». Aquestes
arrels cristianes de Catalunya ens proporcionen la saba necessària per viure inten-
sament la nostra vida cristiana i donar els fruits més necessaris per al nostre temps,
en l’actitud servicial que l’Església sempre ha volgut tenir.

La presència plena d’afecte i molt propera del Sant Pare Benet XVI al nostre país i
la seva comprensió i valoració de la nostra història i cultura, han propiciat la nostra
resposta de major afecte i apropament envers el Bisbe de Roma. Catalunya sempre
ha donat molta importància a la romanitat. El Papa, com a bisbe de Roma i succes-
sor de Sant Pere, té una missió al servei de tot el món, tant en l’aspecte espiritual com
en altres aspectes de la convivència social i en bé de la humanitat, com la promoció
de la dignitat de la persona humana, la defensa de la pau i el desenvolupament dels
pobles.

En aquest sentit m’agrada posar en relleu la particular significació eclesial que ha tin-
gut per a la nostra tradició cristiana la incorporació en l’article novè del Credo cata-
là de l’adjectiu romana per qualificar l’Església catòlica, introduït fa segles. Real-
ment, la consciència de romanitat ha estat i és una característica ben present a les
nostres diòcesis catalanes i està arrelada a les nostres terres. La visita del Papa ens
ajuda a reafirmar aquesta consciència de romanitat i catolicitat i, per tant, de comu-
nió de les nostres esglésies diocesanes amb el Papa, el qual, segons la bella expres-
sió de sant Ignasi d’Antioquia, «presideix l’Església en la caritat».

La visita del Sant Pare ha estat una respectuosa invitació per als qui cerquen sentit a
la seva vida o enyoren els valors autèntics de la veritat, la bondat i la bellesa, per-
què puguin acostar-se a la llar de Natzaret, a la casa de la família dels fills i les fi-
lles de Déu i trobar el que cerquen o enyoren.

Aquesta visita apostòlica ens ajuda a tots en el propòsit que tenim d’evangelitzar
donant testimoniatge públic de la nostra fe, sense por ni covardia, proposant amb
convicció i respecte la Bona Nova de Jesús, imitant el nostre estimat Sant Pare Be-
net XVI.

BAB 150 (2010) - desembre [13] 775



Reflexionar i esforçar-nos per posar en pràctica, amb il·lusió i esperança, el que el
Papa ens ha dit és també una bona manera de «preparar els camins al Senyor», cosa
a què ens convida constantment la litúrgia de l’Església. Així podrem treballar per
mostrar al món la fecunditat de la fe cristiana, «en la qual s’agermanen veritat i belle-
sa, i que —com ens va dir el Sant Pare en acomiadar-se la tarda del 7 de novembre—
contribueix, a través de la caritat i de la bellesa del misteri de Déu, a crear una socie-
tat més digna de l’home. En efecte, la bellesa, la santedat i l’amor de Déu porten l’ho-
me a viure en el món amb esperança».

En sintonia amb l’esperit d’Advent, acabo aquesta exhortació amb una invitació a
la pregària, en l’esperança que és possible viure la il·lusió de la fe i revitalitzar la nos-
tra identitat cristiana. La pregària va tenir un especial protagonisme en la prepara-
ció de la visita apostòlica de Benet XVI a la nostra diòcesi. Procurem també que la
pregària sigui present en aquesta etapa de reflexió sobre els ensenyaments del Papa
per a portar-los a la pràctica i obtenir, d’aquesta manera, els fruits espirituals, pas-
torals i socials desitjats i que podem esperar.

Us suggereixo aquesta pregària, en sintonia i continuïtat amb la que vàrem fer per a
la preparació de la visita apostòlica, que també serà bo que sigui resada en les reu-
nions de reflexió a partir de les pautes que s’ofereixen en l’apèndix d’aquesta exhor-
tació. La pregària diu així:

A vós elevem la nostra ànima, Senyor,
reconeixent que sou sempre fidel a la vostra paraula.
Acolliu de bon grat aquesta súplica:
nosaltres som el vostre poble,
que peregrina, per aquesta terra, pels camins de la fe,
enmig de les adversitats d’aquest món
i els consols que vós mateix li concediu.
Feu que el Redemptor, quan davalli del cel
per habitar entre nosaltres,
trobi obertes de bat a bat les portes del nostre cor,
perquè quan Maria ens el mostri
en l’Infant de Betlem,
l’acollim joiosos,
tot cantant la seva glòria
i anunciant a tots els homes de bona voluntat
que ell és la nostra pau.
Ell, que viu i regna pels segles dels segles.

Barcelona, 8 de desembre de 2010, solemnitat de la Immaculada Concepció

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Apèndix

Algunes pautes per a la reflexió personal o comunitària sobre els missatges que
ens ha deixat Benet XVI durant la seva visita apostòlica.

1. Creus (o creieu) que la primacia de Déu —atès l’oblit de Déu en la cultura euro-
pea contemporània— i les arrels cristianes d’Europa han estat dos continguts im-
portants de les intervencions del Papa?

2. Quina valoració consideres (o considereu) que el Sant Pare ha fet de la nostra his-
tòria de Catalunya, de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra realitat
com a Església local de Barcelona? I de l’aportació dels cristians a la cultura ca-
talana i a la vitalitat cristiana de la nostra societat catalana, sobretot des de finals
del segle XIX?

3. Quins altres punts fonamentals del magisteri ens ha deixat el Papa?

3.1. En la nostra relació amb Déu com a «veritable mesura de l’home» i com a
«glòria de l’home».

3.2. En la nostra relació amb l’Església com a signe i com a instrument de Crist.
L’amor a l’Església i la cooperació de tots en l’evangelització i les obres
socials de l’Església.

3.3. En la nostra relació com a cristians amb el món d’avui (el testimoni de la san-
tedat).

3.4. En la bellesa i l’art com a lloança a Déu i com a vies d’accés a Ell (Els tres lli-
bres inspiradors de l’art de Gaudí: la natura, la Sagrada Escriptura, la Litúrgia).

3.5. En les estretes relacions entre veritat, justícia i llibertat.

4. Quins fruits hem d’obtenir per al després de la visita en làmbit diocesà?

4.1. En la vivència de la fe en el Déu Pare de Jesucrist (Europa i el cristianisme avui,
el nom de Déu en l’espai públic, la confessió de la fe i la laïcitat dels Estats).

4.2. En la vivència del «camí de l’Església»: ser «transparència de Crist per al
món» (l’Església i la protecció de la família i la vida).

4.3. En el testimoni cristià, personal i comunitari, «amb alegria, coherència i sen-
zillesa», davant la nostra societat (l’Església i el bé integral de la persona).

4.4. En la grandesa de l’esperit humà que s’obre a Déu (Gaudí i la basílica de la
Sagrada Família).

5. Com creus (o creieu) que els missatges de la visita incideixen en els tres objectius
del nostre Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 Anuncieu a tothom l’Evangeli? 

5.1. «Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu» (Exhortació apostòlica de Be-
net XVI sobre el recent Sínode dedicat a la Paraula de Déu).

5.2. «Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica» (Les obres socials de
l’Església en aquest temps de crisi).

5.3. «Participar els immigrants en les comunitats cristianes» (La dimensió de la
catolicitat de la nostra diòcesi davant els fenòmens de la globalització i les
migracions).
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6. Quines accions concretes suggereixes (o suggeriu) que convindria potenciar, en-
tre les indicades en el Pla Pastoral o entre les que s’inspiren en els missatges de
Benet XVI, perquè la visita apostòlica pugui produir molts fruits espirituals i pas-
torals a la nostra diòcesi de Barcelona?

6.1. En la vivència de la fe i la comunió eclesial.
6.2. En els compromisos de la comunitat diocesana com a tal.
6.3. En les accions de solidaritat, afectiva i efectiva, amb els petits, els pobres i

els marginats de la nostra societat.
6.4. En el ministeri de consolació davant les fragilitats de la nostra condició hu-

mana (pastoral de la salut i de l’atenció religiosa als malalts).
6.5. En la pregària i en el foment de les vocacions a la vida sacerdotal i religio-

sa.
6.6. En les actuacions perquè el missatge de Crist i l’Evangeli arribi a tothom, i

sobretot als joves.

Barcelona, 8 de desembre de 2010

Decrets

DECRET 19/10.— Barcelona, 1 de desembre de 2010

Atesa la petició que ens ha presentat el CENTRE PARROQUIAL SANT VICENÇ,
amb domicili a la ciutat de Sabadell, 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
setembre de 2007, en què es determina el procediment a seguir per part de les cú-
ries 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 Terrassa.

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

778 [16] desembre - BAB 150 (2010)



DECRET 20/10.— Barcelona, 13 de desembre de 2010

Vista la petició del prevere d’aquesta Arxidiòcesi de Barcelona, Rvd. Sr. Miquel
FONT QUINTANA, en què sol·licita l’excardinació per tal d’ingressar a l’Escola Pia;

Atesa la disposició del Rvd. P. Provincial de l’Escola Pia de Catalunya d’incardi-
nar el prevere esmentat, si per part nostra se li concedeixen les Lletres d’excardina-
ció;

PEL PRESENT document decretem l’excardinació perpètua i absoluta d’aquesta Ar-
xidiòcesi de Barcelona del prevere Rvd. Sr. Miquel Font Quintana, perquè pugui
incardinar-se a l’institut religiós de l’Escola Pia.

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 21/10.— Barcelona, 16 de desembre de 2010

Atesa la petició que ens ha presentat la «FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA SANTA
MAGDALENA» amb domicili a Esplugues de Llobregat, per tal de passar a depen-
dre 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
setembre de 2007, en què es determina el procediment a seguir per part de les cú-
ries 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’Or-
dinari de Sant Feliu de Llobregat.

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 de l’arquebisbat de Barcelona sobre els exercicis
espirituals

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona
Assumpte: Exercicis espirituals, gener 2011

Benvolguts sacerdots,

Tenim tant a les portes les festes de Nadal que, ben segur, tot i endinsats pels camins
de la darrera setmana de l’Advent, que ens fa «repassar» els relats evangèlics que ens
porten fins al naixement del Salvador i que ens fa pregar, invocant-lo amb santa ad-
miració (Oh!), que el Senyor no trigui més a venir, ben segur, deia, que ja tenim el
pensament i el cor cercant com explicarem als fidels, amb senzillesa i profunditat,
el misteri del naixement , segons la carn, del Fill de Déu i redemptor del món.

D’una banda, cal que revifem la nostra fe, i la dels fidels que tenim encomanats, en la
divinitat de l’Infant que, feble com tots els infants, contemplem a Betlem. És el que
ens exposa, amb meditada contemplació, l’antífona que diu «Reposava a l’establia,
mentre que el seu resplendor omplia el cel; venia a casa nostra, tot i romandre a prop
del Pare». D’altra banda, hem de convidar tothom a escoltar la veu del qui ara veiem
fet Infant, nascut per a nosaltres, i que és el Fill que ens ha estat donat. L’hem d’es-
coltar, perquè Ell és la paraula que, des del silenci dels segles, ens parla de Déu i ens
torna a Déu. Hem d’escoltar Crist i construir la nostra pròpia vida sobre la seva Pa-
raula, perquè, com diu el Papa Benet: «el qui construeix la pròpia vida sobre la seva
Paraula (la de Crist) edifica veritablement de manera sòlida i duradora. La Paraula
de Déu ens impulsa a canviar el nostre concepte de realisme: realista és qui reconeix
en el Verb de Déu el fonament de tot» (Verbum Domini, 10).

Però ara no ens estenguem més sobre aquest treball de predicació que, com a pastors
de l’Església, cal que fem sempre, a més d’accentuar-lo amb motiu de les solemni-
tats de Nadal. Per això, tenint present que endinsar-nos en la Paraula de Déu per
poder predicar-la amb un amor viu i suau, cal que dediquem alguns dies, de manera
específica, a no fer altra cosa que escoltar aquesta Paraula, que és viva i ens dóna vi-
da, meditar-la i, amb ella, aprendre més i més a pregar amb tota confiança.

La proposta, més en concret, i comptant en com en pot ser, d’exemplar, que això es
dugui a terme amb fraterna comunió sacerdotal, us convido als exercicis espirituals
que, sota la direcció de Mn. Miquel Barbarà, tindran lloc a Tiana del dilluns, 10 de
gener al divendres 14 de gener vinent. Confio que posareu tot l’interès a assistir-hi.

Amb una salutació i benedicció ben cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 14 de desembre de 2010
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Homilies i al·locucions

Homilia per a la Missa de la Immaculada. 8 de desembre de 2010

Avui celebrem amb goig la solemnitat de la Immaculada Concepció, una festa ma-
riana molt important en la vida de Maria, la Mare de Déu, i de tota l’Església. Aques-
ta solemnitat posa en relleu el pla diví de salvació, ja que Déu ens volgué salvar de-
manant la participació d’aquella jove de Natzaret perquè esdevingués la Mare del seu
Fill per obra de l’Esperit Sant. Maria fou immaculada concebuda en previsió de ser
Mare del Fill de Déu.

Sant Pau, en el fragment de la carta que hem escoltat, manifesta l’etern designi de Déu
pare en la salvació de la humanitat en el Crist. És un pla de salvació universal. Tots,
així com estan inclosos al començament en l’obra creadora de Déu, també estan in-
closos eternament en el pla diví de salvació que s’ha de revelar completament en la
plenitud dels temps, amb la vinguda de Crist.

Maria és d’alguna manera l’albada imminent de la plenitud dels temps. Maria fou
anunciada implícitament en el text del llibre del Gènesi que hem escoltat. Com ens
diu el Concili Vaticà II, «Maria és insinuada profèticament en la promesa donada als
nostres primers pares caiguts en el pecat... Així també ella és la Verge que concebrà
i infantarà un fill que es dirà Emmanuel» (LG 55). D’aquesta manera l’Antic Testa-
ment prepara aquella plenitud dels temps en què Déu «envià el seu fill, nascut de do-
na... perquè rebéssim la filiació adoptiva».

L’apòstol Pau en la seva carta als Efesis ens ha dit que «en Jesucrist, per la seva sang,
obtenim la redempció» (Ef 1, 7). En els documents solemnes de l’Església, aquesta
«glòria de la gràcia» s’ha manifestat en Maria pel fet que ha estat redimida «d’una
manera eminent». L’àngel Gabriel, en el moment de l’anunciació saludà Maria dient-
li «plena de gràcia». Déu la va escollir per ser la Mare del Salvador, i per això, com
ens diu el Concili Vaticà II, «fou enriquida per Déu per endavant amb aquells privi-
legis que esqueien a una funció tan alta» (LG 54).

L’Església ha pres consciència que Maria havia estat redimida des de la seva concep-
ció. I fou Pius IX, l’any 1854, qui proclamà el dogma de la Immaculada Concepció.
Aquest dogma confessa que «la benaurada Verge Maria, des del primer instant de la
seva concepció, per una gràcia i un favor singular de Déu totpoderós, en virtut dels
mèrits de Jesucrist, va ser preservada intacta de tota màcula de pecat original».

Tots, benvolguts, ens trobem implicats en el pecat d’Adam. Sant Pau ho afirma dient
que «així com per un sol home va entrar el pecat en el món, i pel pecat la mort, així
la mort s’estengué a tots els homes perquè pecaren» (Rom 5, 12). Tanmateix, l’apòs-
tol oposa a la universalitat del pecat original la universalitat de la salvació de Crist,
dient que «per la justícia d’un de sol ha passat a tots els homes la gràcia que els du-
rà a la justícia de la vida» (Rom 5, 18).
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Maria, d’una manera única, ha esta la primera en beneficiar-se de la victòria sobre el
pecat obtinguda pel Crist. Ella ha estat preservada de tota màcula de pecat original,
i durant tota la seva vida terrenal, per una gràcia especial de Déu, mai no va pecar.
Sant Anselm fa aquest elogi de Maria: «Oh, dona plena de gràcia! Totes les criatures
reverdeixen pel desbordament de la vostra plenitud! Oh Verge beneïda i més que
beneïda! per la vostra benedicció és beneïda tota la naturalesa, no només la creada
pel creador, sinó que també el Creador és beneït per la seva criatura» (Sermó 52,
PL 158, 955-956).

La doctrina del pecat original, lligada amb la de la redempció del Crist, fa viure amb
lucidesa la situació de l’home i de la dona, i de la seva actuació en el món. El Conci-
li Vaticà II ens ho exposa amb aquestes paraules: «Una lluita àrdua contra el poder
de les tenebres omple tota la història universal... Inserit en aquesta pugna, l’home ha de
lluitar sense parar per adherir-se al bé, i només pot obtenir la unitat en si mateix amb
l’ajut de la gràcia de Déu» (GS 37). Tota la humanitat és en Adam «com l’únic cos
d’un home únic», com ens diu Sant Tomàs d’Aquino. En virtut d’aquesta unitat del
llinatge humà, tots els homes som implicats en el pecat d’Adam, com tost som im-
plicats en la justícia de Crist. Bé que propi de cadascú, el pecat original no té caràc-
ter de falta personal en cap descendent d’Adam. És la privació de la santedat i de la
justícia originals, però la naturalesa humana no n’ha resultat corrompuda total-
ment: ha estat ferida en les seves forces naturals, sotmesa a la ignorància, el sofri-
ment i a l’imperi de la mort, i inclinada al pecat. El baptisme quan ens dóna la vida
de la gràcia del Crist, esborra el pecat original i torna a decantar l’home cap a Déu.
Tanmateix les conseqüències per a la naturalesa, afeblida i inclinada al mal, persistei-
xen en l’home i el criden a una lluita espiritual.

El temps litúrgic d’Advent és un temps de conversió per preparar-nos per al Na-
dal. Hem de prendre major consciència dels nostres pecats, ja que som pecadors.
Sant Joan afirma: «Si diem: no tenim pecat, ens enganyem a nosaltres mateixos, i
la veritat no està en nosaltres. Si confessem els nostres pecats, el Senyor és fidel
i just per a perdonar-nos els pecats i purificar-nos de tota injustícia» (1Jo 1, 8-9).
Celebrem aquests dies amb joia el sagrament del perdó amb la confessió individual
dels nostres pecats al sacerdot, ministre del Senyor, per obtenir el perdó dels nos-
tres pecats.

María, la Inmaculada Concepción, es para todos nosotros un modelo de vida cris-
tiana, ya que ella, como nosotros, ha sido redimida por los méritos de Jesucristo. Ella
es una mujer de fe, como nosotros somos hombres y mujeres que orientamos toda
nuestra vida a la Luz de la fe, ese don de Dios que hemos recibido de Él y que hemos
de agradecer y proteger con un mayor conocimiento de los contenidos de la fe cris-
tiana. María es modelo para todos nosotros al responder al anuncio del ángel. Ella
contestó a la petición del Señor: «Soy la esclava del Señor: que se cumplan en mí tus
palabras». Fue el Sí de María, aceptando la voluntad de Dios haciéndola Madre de
su Hijo. Fue un Sí que significaba la plena confianza que María tenía en Dios. Fue
un Sí que nos trajo la salvación, al ofrecernos el fruto de sus entrañas virginales con-
cebido por obra del espíritu Santo. También nosotros hemos de acoger la voluntad de
Dios sobre nuestra vida con el mismo Sí de María. Ella preactivó lo que nos ha di-
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cho a todos nosotros en las Bodas de Caná: «Haced todo lo que el Señor os diga». Es
lo mismo que el Señor nos ha enseñado en la oración del padrenuestro: «que se ha-
ga tu voluntad en la tierra como en el cielo». Solamente así, como en Caná, el agua
de nuestra vida se convertirá en el vino mejor del banquete.

Homilia del Cardenal Lluís Martínez Sistach, en la celebració
d’acció de gràcies per la Visita del Sant Pare i del Dia de la Família
i de la Vida. Basílica de la Sagrada Família, dissabte 18 de desem-
bre 2010

Amb goig hem viscut la visita pastoral del Sant Pare Benet XVI els dies 6 i 7 del mes
de novembre d’aquest any. Ha estat un autèntic do de Déu. El Papa ha visitat la
nostra Església de Barcelona i ens ha manifestat el seu afecte i la seva sol·licitud
apostòlica. Venim a donar gràcies a Déu per aquesta inoblidable visita i ho fem aquí,
a la Basílica de la Sagrada Família que el Sant Pare ha dedicat. La nostra pregària eu-
carística és, també, per a la institució preuada del matrimoni i de la família i pel va-
lor innegociable de la vida humana, des del primer moment de la concepció fins a
la mort natural.

La nostra celebració ens farà recordar constantment la celebració que el Sant Pa-
re va presidir ara fa més d’un mes. Us parlo amb el cor ple d’alegria per aquell im-
portantíssim esdeveniment, com no dubto que també vosaltres estimats diocesans
l’experimenteu, participant d’aquella alegria que, com ens va dir el Sant Pare, va
experimentar ell mateix en «dedicar el temple de la Sagrada Família, obra del ge-
nial arquitecte Antoni Gaudí —lloança a Déu feta de pedra— i visitar l’Obra del
Nen Déu, iniciativa que posa de manifest que la caritat és el distintiu de la condi-
ció cristiana».

Desitjo expressar, en nom de tota l’Església de Barcelona, la nostra emotiva gratitud
al Sant Pare per haver-nos honrat amb la seva visita, per haver-nos animat en el com-
pliment de la nostra missió com a Església, per haver-nos donat ànim i il·lusió per a
no desanimar-nos davant les dificultats i per haver-nos ajudat a adquirir una major
consciència de ser una Església local en comunió amb l’Església universal, estesa
d’Orient a Occident.

Un dels fruits de les visites del Papa consisteix en adonar-nos que cadascuna de les
Esglésies locals mereix ser destinatària de l’interès del Papa. Cadascuna de les Es-
glésies diocesanes és un santuari vivent, una assemblea de persones que en la con-
fessió de la fe fan visible la presència de Crist enmig dels homes. La visita del Sant
Pare ens ha fet prendre major consciència de la nostra Església diocesana i ens ani-
ma a estimar-la més. Estimar la nostra arxidiòcesi és estimar l’Església de Crist. De-
sitjo agrair-vos a tots el treball que feu amb la pregària i l’acció, amb els vostres com-
promisos en les comunitats i en la societat; tot això és una manifestació del vostre
amor a l’Església que, com a mare, ens ha engendrat a la vida de fills i filles de Déu
i alimenta aquesta nova vida amb la Paraula i els sagraments.
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Déu, amic de l’home i amic de la vida

El tema central de les paraules del Papa Benet XVI a Barcelona i a Santiago ha es-
tat el de Déu. És ben conegut que la primera prioritat del Papa en el seu pontificat
és portar els homes d’avui a l’accés a Déu. El tema de Déu és d’una importància cab-
dal en les nostres societats de l’occident europeu en les quals un gran nombre de per-
sones viuen com si Déu no existís, amb totes les conseqüències negatives i doloroses
que això té per al bé de les persones i de la societat.

Dedicar aquesta majestuosa i bellíssima basílica de la Sagrada Família a Déu en-
mig de la ciutat cosmopolita de Barcelona és d’alguna manera oferir una presència
de Déu i de l’Església, no amagada sinó molt visible d’arreu de la ciutat. Avui és molt
necessari facilitar espais reservats al diàleg entre Déu i els homes, per al culte litúr-
gic i per a la lloança a Déu.

Benet XVI ens ha dit que «és una tragèdia que a Europa, sobretot al segle XIX, s’afir-
més i divulgués la convicció que Déu és l’antagonista de l’home i l’enemic de la
seva llibertat. Amb això es volia enfosquir la veritable fe bíblica en Déu». La dedi-
cació d’aquesta Basílica en una època en què l’home pretén edificar la seva vida d’es-
quena a Déu, com si ja no tingués res a dir-li, resulta un fet de gran significat i de
molta actualitat.

Benet XVI afirma que «Déu és l’origen del nostre ésser i fonament i cimal de la nos-
tra llibertat, no el seu oposant». Davant d’aquesta veritat, el Papa es fa unes pregun-
tes, atesa la realitat d’indiferència religiosa que es respira a Europa: «Com es fun-
darà a si mateix l’home mortal i com es reconciliarà amb si mateix l’home pecador?
Com és possible que s’hagi fet silenci públic sobre la realitat primera i essencial de
la vida humana?».

El Sant Pare Benet recordava a aquesta Europa tan oblidadissa de les seves arrels cris-
tianes que Déu és amic dels homes i ens invita a ser amics seus. Gaudí amb la seva
obra plena de bellesa, d’exaltació de la naturalesa creada per Déu i rica de simbolo-
gia religiosa, «ens mostra que Déu és la veritable mesura de l’home». I el secret de
l’autèntica originalitat d’aquest meravellós temple, que ha encisat el món, rau, com
deia Gaudí, a tornar a l’origen que és Déu. Com afirma el mateix Sant Pare, «l’arqui-
tecte de la Sagrada Família, obrint el seu esperit a Déu, ha estat capaç de crear en
aquesta ciutat de Barcelona un espai de bellesa, de fe i d’esperança que porta l’home
a la trobada amb qui és la Veritat i la Bellesa mateixa».

La glòria de Déu i la glòria de l’home

El Sant Pare en els seus missatges ha tractat també d’aquest altre tema ben actual:
l’home com a tal i l’home en la seva relació amb Déu. L’home, amb la seva intel·li-
gència i amb les seves obres, està cridat a donar glòria a Déu. «En aquest recinte,
Gaudí va voler unir la inspiració que li arribava dels tres grans llibres en els quals s’a-
limentava com a home, com a creient i com a arquitecte: el llibre de la natura, el lli-
bre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la Litúrgia». Hi ha una harmonia entre
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aquests tres llibres, perquè és el mateix Déu el qui crea i el qui salva. Benet XVI,
en la seva recent Exhortació postsinodal Verbum Domini, ens parla de la «Cristolo-
gia de la Paraula» i ens diu que «podem contemplar així la profunda unitat en Crist
entre creació i nova creació i tota la història de la salvació» (Verbum Domini, exhor-
tació postsinodal sobre la Paraula de Déu, de 30 de setembre de 2010, 13).

El Papa a la Sagrada Família ens va dir que l’arquitecte de Déu «va fer una cosa
que és una de les tasques més importants d’avui: superar l’escissió entre consciència
humana i consciència cristiana, entre existència en aquest món temporal i obertura
a la vida eterna, entre bellesa de les coses i Déu com a Bellesa [...] Gaudí, amb la se-
va obra, ens mostra que Déu és la veritable mesura de l’home. Que el secret de l’au-
tèntica originalitat rau, com deia ell, a tornar a l’origen que és Déu».

Ja sant Ireneu de Lió, al segle II de l’era cristiana, deia que la glòria de Déu és l’ho-
me vivent: «Gloria Dei homo vivens». Si a la Sagrada Família el Papa ens va convi-
dar a unir-nos a la glorificació de Déu davant aquell Càntic de les criatures en pe-
dra i en llum, a la plaça de l’Obradoiro va unir a la glòria de Déu la glòria de l’home,
perquè la causa de Déu i la causa de l’home són inseparables: «Aquest Déu i aquest
home són els qui s’han manifestat concretament i històrica en Crist». «Deixeu-me
que proclami des d’aquí la glòria de l’home, que adverteixi de les amenaces a la se-
va dignitat per l’espoliació dels seus valors i riquesa originaris, per la marginació o
la mort infligides als més febles i pobres».

Això és el que l’Església vol aportar a Europa: vetllar per Déu i vetllar per l’home,
des de la comprensió que se’ns ofereix de tots dos en Jesucrist. Aquest és un gran ob-
jectiu que el Papa ens demana que el treballem com una tasca de cada cristià i de
les nostres comunitats i institucions d’Església. És una feina engrescadora. Demana
la participació de tots els qui estimem Déu, l’Església i els germans. Per assolir-ho la
construcció de l’exterior de la Sagrada Família que s’està fent pot ser com una parà-
bola per realitzar aquesta proposta que ens ha ofert Benet XVI. Ens cal un esperit de
fe i d’esperança; ens cal un treball constructiu ben solidari i complementari, fent-nos
costat els uns als altres i en aquest treball tots som necessaris.

Un espai de fe, de bellesa i d’esperança

Cap al final de la seva homilia a la Sagrada Família, el Papa ens va fer aquesta con-
fidència: «En contemplar admirat aquest recinte sant de sorprenent bellesa, amb tan-
ta història de fe, demano a Déu que en aquesta terra catalana es multipliquin i con-
solidin nous testimonis de santedat, que prestin al món el gran servei que l’Església
pot i ha de prestar a la humanitat: ser icona de la bellesa divina, crida ardent de ca-
ritat, via perquè el món cregui en Aquell que Déu ha enviat (cf. Jn 6,29)».

D’aquesta manera, com ens va dir el Papa en acomiadar-se la tarda del 7 de novem-
bre, podrem treballar per mostrar al món la fecunditat de la fe cristiana, «en la qual
s’agermanen veritat i bellesa i que contribueix a través de la caritat i de la bellesa del
misteri de Déu a crear una societat més digna de l’home. En efecte, la bellesa, la san-
tedat i l’amor de Déu porten l’home a viure en el món amb esperança».
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Encara que la cultura actual del nostre occident europeu és poc sensible a la transcen-
dència, l’home creat a imatge i semblança de Déu cerca el sentit de la vida i sovint
es planteja interrogants que transcendeixen l’espai i el temps, creat com és per a
l’eternitat. La basílica de la Sagrada Família atreu perquè la «nova arquitectura» que
Gaudí inicià descansa damunt d’allò que l’esperit humà busca amb insistència: la
proporció, l’harmonia, en definitiva, la bellesa. Es pot dir que és una cartografia del
sagrat, un gran mapa obert on el món pot llegir les grans preguntes de la vida, de l’o-
rigen i del fi, del cel i de la terra.

L’Evangelització amb la vida i les paraules

L’Església duu a terme el seu propi camí interior, aquell que la condueix, a través
de la fe, l’esperança i l’amor, a fer-se transparència de Crist per al món. La missió de
l’Església consisteix a anunciar Jesucrist, ja que l’Església existeix per evangelit-
zar. El Papa en l’homilia de la dedicació de la Sagrada Família ens ha dit que «l’Es-
glésia no té consistència per si mateixa; està cridada a ser signe i instrument de Crist,
en pura docilitat a la seva autoritat i en total servei al seu mandat». Hauríem de par-
lar menys de l’Església i centrar més l’atenció en Jesucrist. El mateix Benet XVI, a
l’inici de la seva encíclica «Déu és amor», ens ha dit que «no es comença a ser cris-
tià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment,
amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida» (núm. 1). Aquesta persona és
Jesucrist.

En la Carta Pastoral Anuncieu a tothom l’Evangeli, de 24 de setembre de 2009, he
demanat que tota la diòcesi sigui missionera i evangelitzadora. Avui tenim el repte
de l’evangelització per tal d’anunciar la vida i el missatge de Jesucrist. Anunciant
amb la paraula i el testimoni de la pròpia vida Jesucrist Déu i home, estem realitzant
el que el Papa ens ha dit que és «el gran treball», que consisteix a «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». Així podrem donar un testimoniatge cristià al nostre món «amb ale-
gria, coherència i senzillesa, a casa, a la feina i en el compromís com a ciutadans».
Perquè «no hi ha major tresor que puguem oferir als nostres contemporanis».

Amb la dedicació del temple de la Sagrada Família presidida pel Sant Pare, el món
ha fixat els seus ulls no només en l’exterior de la basílica, sinó també en el seu inte-
rior. I ha quedat meravellat. La seva bellesa i la seva riquíssima simbologia bíblica,
teològica, litúrgica i catequètica es posen al servei de l’evangelització i de la cateque-
si. Gaudí ho va projectar profèticament ara fa 128 anys. Ell sabia que aixecava quel-
com singular per la seva profunditat, per la seva capacitat d’emocionar i per la seva
possibilitat de parlar amb registres plàstics arquitectònicament innovadors i espiri-
tualment densos.

Davant dels milions de persones que anualment visiten aquesta obra hom es pot pre-
guntar: ¿Què els impulsa a conèixer l’obra d’aquest místic cristià, quan molts sem-
blen persones religiosament indiferents i molts altres ni tan sols cristians? ¿Aquest
interès per la Sagrada Família, no serà signe d’una petició d’espiritualitat i de re-
cerca de Déu? Penso que hem d’aprofitar les celebracions del culte litúrgic amb to-
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ta la seva bellesa i la realitat única de la basílica, com he indicat abans, per evange-
litzar i catequitzar aquells que, amb interès, entren en el seu interior per poder assa-
borir anticipadament d’alguna manera la bellesa, la joia i la pau de la Jerusalem
celestial.

La família de Natzaret i les famílies cristianes

A l’Àngelus, el Papa va reafirmar «la dignitat i el valor primordial del matrimoni i la
família, esperança de la humanitat, en la qual la vida humana troba acollida, des de
la seva concepció al seu declivi natural». I en l’homilia de la missa de la dedicació
havia advocat «per adequades mesures econòmiques i socials perquè la dona trobi a
la llar i a la feina la seva plena realització; perquè l’home i la dona que contrauen ma-
trimoni i formen una família siguin decididament recolzats per l’Estat; perquè es de-
fensi la vida dels fills com a sagrada i inviolable des del moment de la seva con-
cepció; perquè la natalitat sigui dignificada, valorada i recolzada jurídicament,
socialment i legislativament. Per això, l’Església s’oposa a totes les formes de nega-
ció de la vida humana i dóna suport a tot el que promogui l’ordre natural en l’àmbit
de la institució familiar».

El matrimoni és l’íntima comunitat de vida i d’amor entre un home i una dona ober-
ta a la vida. La família, fonamentada en el matrimoni, és una autèntica església do-
mèstica on els seus membres donen culte i lloança a Déu en els seus cors compartint
la vida i l’amor. És, també, la primera escola per a la formació dels fills en la fe, les
virtuts humanes i cristianes i el compromís social. Amb raó el Concili Vaticà II ha
pogut dir que «el benestar de la persona i de la societat humana i cristiana està estre-
tament lligat amb una feliç situació de la comunitat conjugal i familiar» (Gaudium et
spes, 47). 

Benet XVI ens va regalar a la basílica de la Sagrada Família un missatge que consi-
dero que en bellesa teològica i moral està a l’alçada de la bellesa del temple d’An-
toni Gaudí. Convé que el mantinguem en la nostra memòria i en el nostre esperit.
El Papa, passant de la família a la comunitat de l’Església, afegia que «ens ha ensen-
yat que tota l’Església, escoltant i complint la seva Paraula, es converteix en la seva
Família». Molt hem d’aprendre d’aquesta visió de l’Església. Però de l’Església el
Papa Benet XVI no dubtava a passar a la societat sencera fent una proposta, no pas
una imposició: «I, encara més, ens ha encomanat ser llavor de fraternitat que, sem-
brada en els cors, encoratgi l’esperança». El Papa sap que l’esperança és una gran ne-
cessitat de la nostra humanitat actual.

Avui amb la celebració de l’Eucaristia preguem per la vida humana des del seu ini-
ci fins a la mort natural. Aquest és el dret fonamental més important. L’Església ha
defensat sempre la vida del que ha de néixer i la societat manifesta el seu grau d’hu-
manització en el respecte que té a la vida humana. La presència del Sant Pare a l’O-
bra del Nen Déu fou una manifestació del valor que dóna a la vida humana sense o
amb minusvalideses i el compromís que l’Església i els cristians hem d’assumir per
ajudar a les dones embarassades perquè no es vegin encaminades o obligades per cir-
cumstàncies adverses a recórrer a l’avortament. El Papa va afirmar que «és impres-
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cindible que els nous desenvolupaments tecnològics en el camp mèdic mai no va-
gin en detriment del respecte a la vida i a la dignitat humana, de manera que aquells
que pateixen malalties o minusvalideses físiques o psíquiques puguin rebre sempre
aquell amor i aquelles atencions que els facin sentir valorats com a persones en les
seves necessitats concretes».

La solidaritat amb els pobres i malalts

Enmig de la crisi econòmica que estem vivint en el món i també en el nostre país,
amb conseqüències tan negatives i doloroses per a moltes persones i famílies, el Pa-
pa va dir: «Jo voldria convidar Espanya i Europa a edificar el seu present i projectar
el seu futur des de la veritat autèntica de l’home, des de la llibertat que respecta
aquesta veritat i mai la fereix, i des de la justícia per a tots, començant pels més po-
bres i desvalguts. Una Espanya i una Europa no només preocupades de les necessi-
tats materials dels homes, sinó també de les morals i socials, de les espirituals i reli-
gioses, perquè totes elles són exigències genuïnes de l’únic home i només així es
treballa eficaçment, íntegra i fecunda pel seu bé».

El Papa va voler felicitar i agrair als catòlics del nostre país «la generositat amb què
sostenen tantes institucions de caritat i de promoció humana. No deixeu de mantenir
aquestes obres que beneficien tota la societat, l’eficàcia de les quals s’ha posat de ma-
nifest de manera especial en l’actual crisi econòmica, així com en ocasió de les greus
calamitats naturals que han afectat diversos països».

Però va ser en la visita de la tarda del 7 de novembre a l’Obra social diocesana del
«Nen Déu» on va ser més palesa la proximitat paternal del Papa a les famílies amb
fills afectats per la síndrome de Down o altres discapacitats. En aquest acte va aparèi-
xer el cor ple de bondat, d’afecte i de consol del Papa teòleg i intel·lectual. Va con-
vidar a tots —ja que la seva presència en aquesta institució volia ser un reconeixement
a totes les altres obres similars de l’arxidiòcesi— a ser solidaris amb els patiments
de moltes persones. «En aquests moments en què moltes llars afronten serioses di-
ficultats econòmiques, els deixebles de Crist hem de multiplicar els gestos concrets
de solidaritat efectiva i constant, mostrant que la caritat és el distintiu de la nostra
condició cristiana.»

Allà va acabar Benet XVI amb aquesta exhortació: «Us demano que seguiu socorrent
els més petits i necessitats, donant-los el millor de vosaltres mateixos», alhora que
feia un elogi de tots aquells que en aquesta i en moltíssimes altres institucions simi-
lars encarnen «aquest important ministeri de consolació davant les fragilitats de la
nostra condició, que l’Església busca exercir amb els mateixos sentiments del Bon
Samarità (cf. Lc 10, 29-37)».

Hem de vetllar pels fruits de la visita del Sant Pare, intensificant amb renovada
il·lusió la nostra fidelitat a Déu i a l’Església. Hem d’estimar el Sant Pare i valorar el
seu ministeri de successor de sant Pere, hem de créixer en l’amor a Déu i als
germans i hem de treballar amb generositat en la nova evangelització de la nostra
societat.
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Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa d’inauguració de l’Any Jubilar amb motiu del bicente-
nari del naixement del Beat P. Francesc Palau i Quer, S. E. Catedral
de Barcelona, 29 de desembre de 2010

Aquest any 2010 és per a la nostra arxidiòcesi de Barcelona i per a Catalunya un any
de gràcia del Senyor. Hem celebrat diversos esdeveniments molt importants per a l’Es-
glésia i també per al país. El mes de novembre vàrem viure amb molta joia i amb el cor
ple de satisfacció la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona per la dedi-
cació de la Basílica de la Sagrada Família i la visita a l’Obra del Nen Déu. Tots con-
servem aquesta joia que ens ha omplert d’una deguda autoestima de ser cristians i de
formar part de l’Església de Jesucrist estesa d’Orient a Occident, presidida en la cari-
tat pel Bisbe de Roma, el «dolç Crist a la terra» com deia Santa Catalina de Siena.

I a punt de finalitzar aquest any de gràcia ens reunim avui en aquesta bellíssima i an-
tiga catedral de Barcelona per iniciar un Any Jubilar amb motiu del bicentenari del
naixement del Beat P. Francesc Palau i Quer, carmelita i fundador de les Carmelites
Missioneres Teresianes i de les Carmelites Missioneres i dels 150 anys d’aquestes
dues Congregacions. El nostre estimat P. Palau va néixer a Aitona i va estar molt vin-
culat a Barcelona i a Catalunya.

Iniciem aquest Any Jubilar amb el convenciment i amb el desig que serà un any de
gràcia per a les dues congregacions religioses fundades pel P. Palau, per a tots els seus
membres i per a totes les seves obres. Tanmateix ho serà també per a l’Església en la
qual viuen i treballen les nostres estimades religioses en els diversos països dels di-
ferents continents. Hem d’aprofitar aquest Any Jubilar per conèixer més i més la vi-
da, l’esperit, el carisma i el contingut dels riquíssims escrits del P. Palau, com un
preuat servei que fem a les dues congregacions religioses fundades per ell i a l’Es-
glésia mateixa. A mida que es va coneixent més la vida i les obres del P. Palau es va
prenent major consciència que és un testimoni molt actual per als cristians i cristia-
nes d’avui que vivim, especialment en les nostres societats occidentals europees, en
un clima d’indiferència religiosa i de cultura laïcista. I a la vegada es descobreix com
el seu missatge escrit és molt actual ja que està centrat en l’Església i aquest fou el
tema central del Concili Vaticà II que estem aplicant i vivint.

Avui ens reunim per celebrar l’Eucaristia, en primer lloc per donar gràcies a Déu pel
nostre estimat Francesc Palau i Quer, per la seva vida i el seu treball infatigable,
pel do de la fe que va rebre gratuïtament del Senyor, per la seva vocació carmelita-
na, per la seva fidelitat a Déu i el seu amor a l’Església i per la fundació de les nos-
tres dues congregacions religioses. Tot això ha estat un do preuat del Senyor. Així ho
entenem i així ho vivim. La Providència de Déu, en moments històrics del nostre país
molt difícils, va suscitar la figura ferma, coherent, valenta, humil, decidida, contem-
plativa i activa que fou el nostre estimat Beat P. Francesc Palau.

En moments com els que estem vivim d’indiferència religiosa, de privatització de
la religió, de tolerància fruit del poc interès pels valors i continguts religiosos, te-
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nim el perill de perdre el tremp, de dormir-nos, de rebaixar l’esperit missioner i evan-
gelitzador, en definitiva d’allunyar-nos de l’esperit i del carisma del P. Palau que tant
han enriquit l’Església.

El Pare Palau, nascut l’any 1811 a Aitona, va rebre la vocació sacerdotal i va ingres-
sar al Seminari de Lleida als 17 anys on va romandre durant quatre anys. Santa Te-
resa de Jesús el va fascinar i per aquest motiu es va fer carmelita. Tanmateix la seva
vida i l’exercici de la seva vocació va ser força convulsa. Va tastar l’oposició dels de
dintre, la calúmnia, l’exili, la incomprensió, però sempre va trobar en Déu la força i
la llum per continuar el seu camí vocacional i per estimar i servir l’Església, fos qui-
na fos la realitat que l’envoltava. El Senyor el va omplir de l’Esperit que ens ha
portat avui el profeta Isaïes. 

El gran secret de la vida del nostre beat i del seu camí per assolir la primera i fona-
mental vocació que tots els batejats hem rebut, que és la vocació a la santedat, fou
la seva pregària constant, confiada, generosa i contemplativa. El silenci i el desert que
va viure per imposició i que va acceptar amb docilitat a Eivissa contribuïren a la seva
maduresa espiritual i al seu creixement en l’amor a l’Església, mes concretament a
Es Vedrà. Això és un testimoni per a tots nosaltres: la necessitat de la pregària cons-
tant per a una vida cristiana, sacerdotal o consagrada fidel a Déu i plena d’amor a
l’Església. No ens equivoquem. Moltes dificultats que va viure el P. Palau són cons-
titutives de la creu, i la creu de Jesucrist és constitutiva de la vida cristiana. I fou la
seva acceptació de la creu, seguint l’exemple de Santa Teresa de Jesús i de Sant Joan
de la Creu, que el P. Palau es va mantenir fidel i va rebre el do, el carisma, que ha
transmès a les religioses que ell va fundar. 

Si és ben veritat que la vida del P. Palau que tots i totes coneixeu prou bé és un autèn-
tic testimoniatge per als cristians i cristianes d’avui —especialment per a vosaltres
que sou les seves estimades filles espirituals— ho és també el contingut dels seus es-
crits, que no foren només teòrics, sinó que ell va procurar viure’ls. Em refereixo,
especialment, al seu amor a l’Església. L’Església de Jesucrist fou el tema estrella
dels seus escrits.

El Papa Joan Pau II, en la seva homilia de la Beatificació del P. Palau, el dia 24 d’a-
bril de 1988, a Sant Pere del Vaticà, va posar en relleu aquest riquíssim contingut
de la vida i obra del nou beat. El Papa manifestà que Francesc Palau, carmelita descalç,
féu de la seva vida sacerdotal una ofrena generosa a l’Església. Durant les seves llar-
gues hores de pregària, de contemplació i d’apostolat, va estar sempre concentrat
en el misteri de l’Església.

El mateix Beat ha dit que «el dia en què vaig ser ordenat sacerdot, he estat consagrat,
mitjançant l’ordenació, al teu servei, he estat consagrat a tu, Església, i des d’aquell
dia no em pertanyo més a mi mateix: sóc teu i són teves les meves accions». Com
veieu es va donar plenament a l’Església, com a fill seu i com a espòs seu.

En aquest sentit el Beat Palau es dedicà al servei de l’Església amb entusiasme per-
què sentia l’Església com una mare tendra i amorosa i l’estimava com una esposa pu-

790 [28] desembre - BAB 150 (2010)



ra i santa. Certament l’Església és la nostra Mare que ens ha engendrat a la vida de
fills de Déu i alimenta aquesta vida amb l’Eucaristia i els sagraments. Tots hem d’es-
timar la nostra Santa Mare Església, com estimem la nostra mare que ens ha donat la
vida corporal. Això s’ha de manifestar constantment en els filles del P. Palau, les car-
melites missioneres teresianes i les carmelites missioneres. I això ho feu totes amb
la vostra consagració religiosa, lliurant les vostres vides, realitzant moltes obres en
el món i amb un esperit missioner, ben conscients que l’Església existeix per evange-
litzar, per anunciar Jesucrist i el seu Evangeli arreu del món. Com més poueu en la
vida i l’obra del vostre fundador, més trobareu els camins que heu de seguir avui en
el vostre servei a l’Església, en les vostres relacions entre les dues congregacions nas-
cudes del mateix pare i del mateix carisma i en el vostre treball que realitzeu i que el
Senyor us anirà demanant en el futur.

El P. Palau es va enamorar de l’Església, personificant-la. L’Església esposa de Crist.
El nostre beat, com un altre Crist pel baptisme i com un altre Bon Pastor pel sagra-
ment de l’orde, estimava molt l’Església. Ell ha escrit això d’ell mateix, que es pot
aplicar molt bé a totes vosaltres, estimades germanes: «La meva missió és anunciar
al poble que tu, Església, ets infinitament bonica i amable i predicar que t’estimo».
I ell era molt conscient que en l’amor per a l’Església es realitza el gran manament
cristià de l’amor a Déu i de l’amor als germans.

Benvolgudes germanes, el Papa Joan Pau II en aquella homilia va dir que «l’obra pre-
dilecta del P. Palau fou la fundació del Carmel Missioner que s’inspira en la Santa
reformadora i en Sant Joan de la Creu. Les seves filles espirituals —les Carmelites
Missioneres i les Carmelites Missioneres Teresianes— encarnen i realitzen en l’Es-
glésia l’esperit d’aquest apostolat. Fidels al seu carisma, desitgen fer-se presents allà
on la caritat compleix les seves accions i funcions». Sou el fruit més preuat de la vi-
da i treball del Beat Palau. Des del cel intercedeix per totes vosaltres, pel vostre
present i el vostre futur com a congregacions. Teniu un molt bon intercessor prop
de Déu. Avui —i durant aquest Any Jubilar— unirem les nostres pregàries per tal que
ben aviat puguem celebrar la canonització del P. Palau.

Comencem un Any Jubilar. Ho fem amb joia i il·lusió. N’esperem molt per al bé de
les nostres congregacions. Aquest any us enriquirà amb un major desig de santedat
per part de totes vosaltres estimades religioses. Us unirà més i més en comunió i
amor a les que formeu la respectiva congregació i contribuirà a intensificar les rela-
cions i els vincles entre les vostres dues famílies. I demanarem insistentment al Se-
nyor per la intercessió del Beat, vocacions per seguir en el món i en l’Església el
carisma del Fundador, noies generoses i enamorades de Jesucrist i amants de l’Esglé-
sia, sense por a lliurar-se radicalment a Déu com ho va fer el P. Palau i així estimar
l’Església i els germans arreu del món, vivint intensament la vocació missionera que
caracteritza el vostre carisma.

Posem aquest Any Jubilar a les mans de la Mare de Déu del Carmel perquè com a
Mare amatent faci fecundar els fruits espirituals, vocacionals, pastorals i socials de
totes vosaltres i de tots els vostres col·laboradors. 
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Paraula i Vida

La Puríssima, estrella de l’esperança (5/12/2010)

En el cor de l’Advent pren un relleu especial la figura de santa Maria, la Mare de Déu,
gràvida de la Paraula, que ella acollí en el seu cor de verge i que en el seu si mater-
nal es va fer carn. Des d’aleshores Déu és l’Emmanuel, el Déu-amb-nosaltres.

Déu atorgà a Maria un paper molt important en la història de la salvació. Aquella noia
de Natzaret fou escollida per Déu i rebé una missió cabdal: ser la mare del Fill de
Déu que s’encarnà en les seves entranyes virginals per obra de l’Esperit Sant. I tot
això per a la salvació de la humanitat. Déu, creador de l’home i de la dona, en la ple-
nitud del temps, assumí la naturalesa humana creada per ell i demanà la col·labora-
ció de Maria.

Tot en santa Maria està en funció de la seva missió de ser la mare de Jesucrist. Ma-
ria, d’una manera única, ha estat la primera a beneficiar-se de la victòria sobre el pe-
cat obtinguda pel Crist. Així s’entén millor la veritat de la fe cristiana sobre la Imma-
culada Concepció, entre nosaltres més coneguda popularment com la festa de la
Puríssima.

Maria és anomenada així perquè, des del primer instant de la seva existència, fou pre-
servada de tota màcula de pecat original i enriquida amb la plenitud de la gràcia des
del primer moment de la seva concepció. Aquesta veritat fou proclamada com a dog-
ma de fe pel Papa Pius IX l’any 1854, fonamentant-se en les afirmacions de les Sa-
grades Escriptures sobre Maria i en la fe de l’Església sobre aquest misteri marià.

Poc després de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció, la Mare de
Déu s’aparegué en diverses ocasions a una noia senzilla i pobra a la gruta de Lour-
des. I es presentà com la Immaculada Concepció. Els pelegrins que visiten aquest
santuari poden veure gravades aquestes paraules en la imatge de la Mare de Déu de
Lourdes que presideix l’esplanada de la gruta.

La festa de la Puríssima, situada al bell mig de l’Advent, ens prepara també per a la
propera celebració del Nadal. En aquest any dedicat al poeta Joan Maragall i Gori-
na, que fou un gran intèrpret del sentit de les festes cristianes, voldria remarcar quel-
com del que ens diu sobre la festa de la Puríssima com a pròleg del Nadal. En el
poema «Nadal», escrit l’any 1895, diu que «neix l’hivern cantant les glòries / d’una
verge amb manto blau / que al sentí’s plena de gràcia / baixa els ulls, junta les mans /
i es posa a adorar Déu / en son ventre virginal… / Caieu fulles; caieu fulles, / que ja
s’acosta Nadal».

A «La nit de la Puríssima», el poeta s’encanta davant el cel blau d’aquella nit, i veu
en la Noia de Natzaret la que ens acosta i ens fa familiar Déu mateix. «Aquesta nit
és bé una nit divina. / La Puríssima, del cel / va baixant per aquest blau que ella il·lu-
mina, / deixant més resplendors en cada estel».
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Benet XVI acaba la seva encíclica sobre l’esperança dient que Jesucrist és certa-
ment la llum per antonomàsia, el sol que brilla sobre totes les tenebres de la his-
tòria. Però afegeix que per arribar fins a ell necessitem també llums properes,
persones que donen llum reflectint la llum de Crist. Maria és una d’aquestes llums.
Ella és una estrella d’esperança. Ella que amb .la seva acceptació va obrir la porta
del nostre món a Déu mateix, perquè en ella el Fill de Déu es va fer carn, es va
fer un de nosaltres i, com diu l’Evangeli de Sant Joan, «va plantar la seva tenda en-
tre nosaltres».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Una visita entranyable (12/12/2010)

El passat 7 de novembre va ser un dia memorable per al temple de la Sagrada Famí-
lia, però també ho fou per a l’Obra Benèfico-Social del Nen Déu, la seu central de la
qual visità el Sant Pare aquella mateixa tarda. Aquesta institució de l’Arquebisbat de
Barcelona és una obra més que centenària, ja que va ser fundada l’any 1892. Es dedi-
ca especialment a atendre persones amb discapacitats de totes les edats. Des del
primer moment, quan es va fer el programa de la visita, el Sant Pare desitjava que
la dedicació del temple de la Sagrada Família es completés amb la visita a una obra
al servei de les famílies. La seva presència allí volia ser un reconeixement tant a
aquesta com a totes les altres institucions que fan un servei semblant a les famílies,
a la vida, als malalts, als pobres i marginats.

La superiora de la comunitat de religioses Franciscanes dels Sagrats Cors, congre-
gació que té cura d’aquesta obra des de la seva fundació, amb les seves paraules,
va arribar al cor del Sant Pare i de tots els presents, sobretot quan va dir: «Els nens
són el tresor més gran, gràcies a les seves famílies que han dit sí a la vida. Gràcies,
Sant Pare, per venir a casa nostra i per fer-nos sentir que la nostra feina de cada dia
val la pena».

Després foren els nens i les nenes de l’Obra els qui es varen dirigir al Papa. En pri-
mer lloc fou la Maria del Mar, que va dir: «Encara que som diferents, el nostre cor
estima com tots els cors i volem ser estimats. Gràcies als nostres pares pel do de la
vida i gràcies als qui ens cuiden cada dia». A continuació el Toni va demanar al Pa-
pa: «Pregui per nosaltres, perquè sapiguem ser amics de Jesús, que estimava els nens
i els malalts. I volem demanar-vos que ens porteu sempre en el vostre cor de pare.
Ara els meus companys us cantaran una cançó. A veure si us agrada». Fou una can-
çó religiosa d’Alemanya, que el Papa va seguir atentament amb una mirada plena de
tendresa.

«Vull destacar —va dir després el Sant Pare— que amb l’esforç d’aquesta i d’al-
tres institucions anàlogues es posa de manifest que, per al cristià, tot home és un
veritable santuari de Déu, que ha de ser tractat amb respecte i amor màxims, sobre-
tot quan es troba en necessitat.» I per això animava tots els presents «a continuar
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socorrent els més petits i necessitats, donant el millor de vosaltres mateixos». Tam-
bé va voler aprofitar l’ocasió per recordar que «és imprescindible que els nous des-
envolupaments tecnològics en el camp mèdic no vagin mai en detriment del respec-
te a la vida i a la dignitat humana, de manera que els qui pateixen malalties o
discapacitats psíquiques o físiques puguin rebre sempre aquell amor i atencions que
els facin sentir-se valorats com a persones en les seves necessitats concretes».

Durant aquest acte, vàrem veure un Benet XVI somrient que s’atansava als infants i
joves i els acaronava un per un, els donava la mà, els beneïa. Tres dies després, ja a
Roma, el Sant Pare va dedicar una bona part de la seva catequesi de l’audiència ge-
neral del dimecres 10 de novembre a explicar la seva visita a l’Obra del Nen Déu.
I va fer als pelegrins aquesta confidència: «Mentre era a Barcelona, vaig pregar in-
tensament per les famílies, cèl·lules vitals i esperança de la societat i de l’Església.
I vaig recordar també els qui sofreixen, especialment en aquests moments de serio-
ses dificultats econòmiques.»

La nostra diòcesi té previst unir-se a aquestes intencions i a aquesta pregària del Sant
Pare en l’eucaristia que, ajudant Déu, presidiré a la basílica de la Sagrada Família
el proper dissabte 18 de desembre, per donar gràcies a Déu per la visita del Papa i per
pregar per totes les persones que treballen al servei de la família i de la vida. Us invi-
to a tots a participar-hi. Així ens prepararem també per a la propera celebració de la
Nativitat del Senyor.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Nadal solidari (19/12/10)

Un any més, som ja a les portes de la celebració del Nadal. Per als cristians, aques-
ta festa és la commemoració del naixement del Fill de Déu en carn humana a Betlem.
Sant Pau ho diu a la carta als Gàlates: «Quan va arribar la plenitud del temps, Déu
envià el seu Fill, nascut d’una dona, nascut sota la Llei, perquè rescatés els qui vivíem
sota la Llei i rebéssim la condició de fills.»

Nadal és una festa de la solidaritat, perquè és la manifestació d’un Déu solidari amb
el món. Sant Pau ho expressa amb unes paraules plenes de sentit en la seva carta a
Titus: «S’ha manifestat Déu, Salvador nostre, amb la seva bondat i el seu amor als
homes». Nadal inclou un misteri de fe, però també inclou un missatge profundament
humà.

Com a misteri de fe, el sentit del Nadal ens l’ha explicat, aquest any, amb paraules a
la vegada profundes i ben entenedores el Sant Pare, a qui hem tingut el goig d’acollir
a Santiago i a Barcelona.

«Per mitjà de la fe —va dir el Sant Pare a Santiago— som introduïts en el misteri d’a-
mor que és la Santíssima Trinitat. Som, d’alguna manera, abraçats per Déu, transfor-
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mats pel seu amor. L’Església és aquesta abraçada de Déu, en la qual els homes apre-
nen també a abraçar els seus germans, descobrint en ells la imatge i la semblança di-
vina, que constitueix la veritat més profunda del seu ésser i que és l’origen de la ge-
nuïna llibertat.»

El Sant Pare ens ha invitat, en aquesta visita recent, a «viure il·luminats per la veri-
tat de Crist, confessant la fe amb alegria, coherència i senzillesa, a casa, a la feina i
en el compromís com a ciutadans».

Nadal ens diu sobretot que Déu no és l’antagonista de l’home, sinó que és l’amic de
l’home. Aquest Déu i aquest home —va remarcar també el Sant Pare— són els qui
s’han manifestat de manera concreta i històrica en Crist. I va afegir que ha estat una
tragèdia que a Europa, sobretot en el segle XIX, s’afirmés i es divulgués la convicció
que Déu és l’antagonista de l’home i l’enemic de la seva llibertat. El Papa, que és un
gran teòleg, no va dubtar a dir que «amb això es volia enfosquir la veritable fe bíbli-
ca en Déu, que envià al món el seu Fill Jesucrist, amb la finalitat que ningú no es per-
di, sinó que tots tinguin vida eterna».

Aquesta és la llum de Nadal. Aquesta és la llum que brillà a la ciutat de David fa més
de dos mil anys: «Avui, a la ciutat de David, us ha nascut un Salvador, que és el Crist,
el Senyor». Això em sembla que és a l’origen del gran ressò popular d’aquesta fes-
ta, també en la nostra societat tan secularitzada en molts aspectes.

He dit abans que Nadal inclou també un missatge profundament humà. El fet que
en Crist s’hagi manifestat la humanitat i la benignitat de Déu ens ha de fer més hu-
mans. I no solament els dies de Nadal. Perquè la vocació de la persona humana és
sobretot l’amor, l’amor rebut i l’amor ofert. Només en aquesta experiència l’home
pot trobar el sentit més profund de la seva vida.

Per això la gràcia de la festa de Nadal hauria de ser la de fer-nos a tots més humans,
més solidaris amb els qui pateixen fam i set, amb els malalts i els pobres, aquí i arreu
del món. Es tracta de globalitzar l’amor, com ens va dir Benet XVI en la seva prime-
ra encíclica i com ens ho ha recordat en la seva recent estada entre nosaltres. Un Na-
dal solidari ens demana acostar-nos a les moltes persones que sofreixen, especial-
ment en aquests moments de serioses dificultats econòmiques.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La família, esperança de la humanitat (26/12/10)

En el clima joiós i familiar de la festa de Nadal, l’Església catòlica celebra la Jorna-
da per la família i la vida, que enguany coincideix amb la festa de Sant Esteve, tan
tradicional a Catalunya, on és dia laboralment festiu. La nostra diòcesi celebrà aques-
ta jornada el proppassat 18 de desembre amb una Eucaristia a la basílica de la Sagra-
da Família. Fou el primer acte d’àmbit diocesà celebrat en aquest temple, la bellesa
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del qual ha commogut el món amb ocasió de la visita de Benet XVI a Barcelona
per tal de presidir la bonica cerimònia de la seva dedicació a Déu.

El Concili Vaticà II, de manera admirable, definí el matrimoni i la família com «una
comunitat de vida i amor oberta a la fecunditat». Benet XVI, el 7 de novembre pas-
sat, ens regalà amb un missatge que, en bellesa teològica i moral, considero que esta-
va a l’altura de la bellesa del temple d’Antoni Gaudí. Cal que el mantinguem en la
nostra memòria i en la nostra ànima. Aquest és l’objectiu d’aquestes línies.

En primer lloc, la font d’aquesta comunitat de vida i d’amor, per als creients, és Déu
mateix. Recolzats en la fe, podem mostrar al món el rostre de Déu que és amor: l’ú-
nic que pot satisfer l’anhel de plenitud de l’home. «Aquesta és la gran tasca: mostrar
a tots que Déu és Déu de pau i no de violència, de llibertat i no de coacció, de con-
còrdia i no de discòrdia. Déu és la veritable mesura de l’home». Déu és «amic de la
vida». El Papa Benet ho recordava a aquesta Europa tan oblidadissa de les seves
arrels cristianes: Déu és amic dels homes i ens invita a ser amics seus. La glòria de
Déu és també la glòria de l’home. I, negativament, l’ocàs de Déu fóra també l’ocàs
de l’home.

A partir d’Aquell qui, essent el Fill de l’Altíssim, per l’encarnació s’anorreà fent-se
home i vivint a l’empara de Josep i Maria, en el silenci de la llar de Natzaret, Déu ens
ha ensenyat sense paraules la dignitat i el valor primordial del matrimoni i la famí-
lia, esperança de la humanitat, on la vida troba acollida des de la concepció fins al
seu declivi natural.

I passant de la família a la comunitat de l’Església, el Papa afegeix que «ens ha ense-
nyat que tota l’Església, escoltant i complint la seva Paraula, es converteix en la se-
va Família». Molt hem d’aprendre d’aquesta visió de l’Església. Però de l’Església
el Papa Benet no dubtava a passar a la societat sencera, tot fent una proposta, no
pas una imposició. «I, més encara, ens ha encomanat ser llavor de fraternitat que,
sembrada en els cors, encoratgi l’esperança». L’esperança, un tema molt estimat
per Benet XVI, que fou el tema central de la seva segona encíclica i és permanent-
ment present en el seu magisteri. Car el Papa sap que aquesta és una gran necessitat
de la nostra humanitat actual.

Juntament amb els progressos tècnics, socials i culturals, el Papa demanava —a l’ho-
milia de la dedicació de la basílica—, sense negar-los de cap manera, que hi hagués
uns progressos morals, entre els quals esmentava l’atenció, protecció i ajuda a la
família, les mesures econòmiques i socials per tal que la dona trobi a la llar i en el
treball la seva plena realització, el suport de l’Estat a les famílies, la defensa de la vi-
da dels fills com a sagrada i inviolable des del moment de la concepció, i que la na-
talitat sigui «dignificada, valorada i recolzada jurídicament, socialment i legislati-
vament». Ningú no negarà, espero, que aquestes peticions responen a necessitats ben
reals d’aquesta societat nostra.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Notes de premsa

Benet XVI felicitarà el Nadal amb una imatge de la Basílica de la
Sagrada Família

El Vaticà ha comunicat al cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, que el Sant Pare Benet XVI ha escollit com a imatge per la seva felicitació
de Nadal d’aquest any un significatiu element de la Basílica de la Sagrada Família,
dedicada per ell mateix el proppassat 7 de novembre. Aquesta decisió del Papa po-
sa en relleu el seu afecte envers l’Arxidiòcesi i la impressió tan positiva que s’em-
portava de Barcelona, tal com li va manifestar al cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en dir-li que «s’enduia un record inesborrable».

Barcelona, 10 de desembre de 2010

El cardenal de Barcelona publica una exhortació pastoral sobre la
visita del Sant Pare

En aquest document demana una reflexió a tota la diòcesi sobre els missatges que
ens ha deixat Benet XVI i que inspiraran l’acció pastoral dels propers anys

Barcelona.— «Us escric aquestes reflexions amb el cor ple d’alegria per aquest impor-
tantíssim esdeveniment que hem viscut, com no dubto que també vosaltres, estimats
diocesans, l’experimenteu». Així comença l’exhortació pastoral que, amb data 8 de des-
embre, festa de la Immaculada Concepció, el cardenal Lluís Martínez Sistach ha publi-
cat i en la qual reflexiona sobre els missatges que ens ha deixat Benet XVI i que ens
ajudaran molt per orientar l’acció pastoral de l’arquebisbat en els propers anys.

El document, té quinze folis d’extensió i es titula «Preparem amb el Papa els camins
del Senyor». El document és una presentació de les principals orientacions donades
pel Sant Pare en el seu recent viatge apostòlic a Barcelona i Santiago de Compostel·la
i acaba proposant unes pautes per a la reflexió personal o comunitària dels diocesans
sobre les orientacions proposades pel Sant Pare en aquest viatge.

El document inclou aquests apartats: Caminem a la llum del Senyor; El nostre agraï-
ment al Sant Pare; Déu, amic de l’home, amic de la vida; La glòria de Déu i la glò-
ria de l’home; Un espai de fe, de bellesa i d’esperança; La missió de l’Església és
transparentar el Crist; L’evangelització amb la vida i les paraules; La família de Na-
zaret i les famílies cristianes; La solidaritat, afectiva i efectiva,amb els petits i els po-
bres; Dos objectius: l’evangelització dels joves i les vocacions.

L’exhortació pastoral, que se situa en l’espiritualitat pròpia de l’inici d’un nou any
litúrgic, acaba amb una invitació a la pregària. «En sintonia amb l’esperit d’Advent
—escriu el cardenal de Barcelona—, acabo aquesta exhortació amb una invitació a
la pregària, amb l’esperança que és possible viure la il·lusió de la fe i revitalitzar la
nostra identitat cristiana. La pregària va tenir un especial protagonisme en la prepa-

BAB 150 (2010) - desembre [35] 797



ració de la visita apostòlica de Benet XVI a la nostra diòcesi. Procurem també que la
pregària sigui present en aquesta etapa de reflexió sobre els ensenyaments del Papa
per a portar-los a la pràctica i obtenir, d’aquesta manera, els fruits espirituals, pas-
torals i socials desitjats i que podem esperar.»

L’Arquebisbat de Barcelona, com a eina de treball per afavorir aquesta reflexió de to-
ta la diòcesi, ha editat un quadern amb totes les intervencions del Sant Pare en la
seva darrera estada entre nosaltres. Aquest quadern, titulat «Visita apostòlica de Be-
net XVI a Santiago i Barcelona» té 40 pàgines i es pot demanar a la Secretaria Gene-
ral de l’Arquebisbat de Barcelona.

L’Arquebisbat també prepara una edició, en català i en castellà, en un sol opuscle,
d’aquesta exhortació pastoral del Cardenal Martínez Sistach. Aquesta exhortació pas-
toral, a partir d’avui, també es pot consultar a la pàgina web de l’Arquebisbat de Bar-
celona: www.arqbcn.cat.

Com ja s’ha divulgat àmpliament, l’Arquebisbat de Barcelona promou una missa a
la Sagrada Família en acció de gràcies per la visita del Sant Pare, per la família i
per la vida La celebració tindrà lloc el proper dissabte dia 18 de desembre, a les
cinc de la tarda. Es convoca de manera especial els matrimonis i les famílies.

Presidirà l’eucaristia el cardenal Martínez Sistach, que també predicarà l’homilia.
Tots són invitats a aquesta celebració i per això es podrà accedir lliurement a la basí-
lica fins a completar el seu aforament.

Barcelona, 15 de desembre de 2010

Missa d’acció de gràcies a la Sagrada Família per la visita del Sant Pare

Serà una celebració eucarística especialment per a les famílies, que presidirà el carde-
nal Martínez Sistach

L’Arquebisbat de Barcelona organitzarà el primer acte d’àmbit diocesà a la nova basí-
lica de la Sagrada Família en acció de gràcies per la visita del Sant Pare a Barcelo-
na. Consistirà en una celebració eucarística que presidirà el cardenal Lluís Martí-
nez Sistach el dissabte dia 18 de desembre, a les cinc de la tarda.

En aquesta celebració també es pregarà per les famílies i pel respecte a la vida huma-
na. Amb aquest acte l’arquebisbat de Barcelona celebrarà la Jornada per la Família
i la Vida, que l’Església catòlica promou cada any entorn de la festa de Nadal. Per
aquest motiu, col·laboraran especialment en aquest acte les persones que formen part
de la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar.

Es convida tothom a aquesta celebració, per a la qual no cal fer cap inscripció prè-
via. De manera especial es convida els esposos que celebren aquest any les noces
de plata o d’or del seu compromís matrimonial.

Barcelona, 18 de desembre de 2010.

798 [36] desembre - BAB 150 (2010)



El cardenal Martínez Sistach presidirà l’obertura del bicentenari
del beat P. Francesc Palau i Quer

El proper dimecres, 29 de desembre, a les 19 hores, el cardenal Lluís Martínez Sis-
tach presidirà a la catedral, la celebració de l’eucaristia d’obertura del bicentenari del
naixement del beat Francesc Palau i Quer, Carmelita descalç.

Amb aquest acte s’iniciarà l’any jubilar de les Carmelites Missioneres Teresianes
i de les Carmelites Missioneres, que són les dues congregacions que tenen el P. Pa-
lau com a fundador i que continuen el seu carisma de comunió i de servei a l’Es-
glésia, tant en el món de l’educació com en l’ajuda els malalts i persones necessi-
tades.

El religiós Carmelita descalç Francesc Palau i Quer nasqué a Aitona l’any 1811. Ha-
vent ingressat a l’ordre dels Carmelites descalços, visqué les conseqüències de l’ex-
claustració de l’any 1835 i alternà el ministeri parroquial amb la vida eremítica a Ai-
tona. Després de la primera guerra carlina s’exilià a França. Quan retornà a Barcelona
a petició del bisbe Costa i Borràs, s’integrà a la pastoral diocesana i, entre altres ac-
tivitats, fou el creador de l’Escola de la Virtut, centrada a la parròquia de Sant Agus-
tí. Per dificultats sorgides en aquest apostolat i per calúmnies contra la seva persona,
el P. Palau fou desterrat a Eivissa i el bisbe Costa i Borràs ho fou a Cartagena. L’any
1860 un decret d’Isabel II declarà la seva innocència i la injustícia d’un exili que du-
rà sis anys. Obtinguda la llibertat pogué dedicar-se a la seva labor com a fundador.
La toponímia barcelonina ha recuperat el nom dels Penitents amb que fou batejat el
complex creat pel P. Palau al peu del Tibidabo, a la que llavors era barriada de San-
ta Creu de Vallcarca. El P. Palau és autor de diverses obres escrites entre les quals
destaquen els seus escrits sobre l’Església, que estan en la línia iniciada pel teòleg
alemany J. Möhler i l’escola de Tubinga.

El P. Palau morí a Tarragona el dia 20 de març de 1872 i fou beatificat pel papa Joan
Pau II el 24 d’abril de 1988.

Barcelona, 27 de desembre de 2010

El cardenal Lluís Martínez Sistach viatjarà els propers dies a la Re-
pública Dominicana

Durant la seva estada serà investit doctor honoris causa per la Universitat Catòlica
de Santiago de los Caballeros

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropolità de Barcelona, realitzarà
un viatge a la República Dominicana del 30 de desembre al 9 de gener de 2011. El
cardenal viatjarà a aquest país llatinoamericà invitat per l’arquebisbe de Santiago
de los Caballeros, Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio, i pel cardenal Nicolás
de Jesús López Rodríguez, president de la Conferència Episcopal del país.
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Durant la seva estada, el dia 7 de gener, el cardenal Martínez Sistach serà investit doc-
tor honoris causa per la Pontifícia Universitat Catòlica Mare i Mestra, de la qual és
gran canceller l’arquebisbe de Santiago de los Caballeros, i en què pronunciarà el
discurs d’acceptació.

També mantindrà una trobada amb els membres de la Conferència Episcopal i cele-
brarà dos actes en llocs de gran significació religiosa i històrica tan per aquell país
com per a Catalunya. El primer d’aquest actes serà la celebració d’una missa a Isa-
bela, diòcesi de Puerto Plata, primera ciutat del nou món on el pare Bernat Boïl,
que acompanyà a Cristòfor Colom en el segon viatge a Amèrica, fou el qui celebrà
la primera missa en aquell continent. En aquella missa hi havia una imatge de la Ma-
re de Déu de Montserrat, ja que el pare Boïl fou també superior dels ermitans de la
santa muntanya de Catalunya.

El segon acte molt significatiu serà la missa que presidirà a la catedral de La Vega,
que fou una de les primeres diòcesis d’Amèrica, juntament amb Santo Domingo i
San Juan de Puerto Rico. La diòcesi de La Vega està celebrant actualment els 500
anys de la seva creació. En aquestes terres fra Ramon Pané, germà llec català i pri-
mer evangelitzador i catequista d’Amèrica, administrà els primers baptismes en ter-
res americanes. Allí també es recordarà que a la catedral de Barcelona foren bate-
jats els primers indis arribats a Europa amb Colom.

El cardenal Martínez Sistach, abans de retornar a Barcelona, també visitarà, a la diò-
cesi de La Vega, el Santo Cerro, on l’almirant Colom plantà la primera creu en el con-
tinent i on hi ha actualment el santuari nacional de Nuestra Señora de las Mercedes,
advocació mariana nascuda a la ciutat i diòcesi de Barcelona.

Barcelona, 28 de desembre de 2010

Programa del viatge del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, a Santo Domingo

Del dijous 30 de desembre de 2010 al diumenge 9 de gener de 2011

El Cardenal viatjarà a aquest país llatinoamericà invitat pel Mons. Ramón Benito
de la Rosa i Carpio, arquebisbe de Santiago de los Caballeros.

Dia 1 de gener a les sis de la tarda. Eucaristia a la catedral de Santiago de los Caba-
lleros.

Dia 2 de gener al matí. Missa a la catedral de La Vega, una de les tres primeres diò-
cesis de Amèrica —juntament amb Santo Domingo i Sant Joan de Puerto Rico— que
està celebrant els cinc-cents anys de la seva creació. En aquest lloc fray Ramón Pa-
ner, germà llec català, fou el primer evangelitzador i catequista d’Amèrica i també
en aquest lloc es varen administrar els primers batejos en terrers americanes.
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Dia 2 de gener a la tarda. Visita al Santo Cerro, on l’almirall Cristòfol Colom plantà
una creu de nespra i on hi ha el santuari nacional de Nuestra Señora de las Mercedes.

Dia 3 de gener al vespre. Celebració de l’eucaristia i sopar amb la comunitat de
Religioses Concepcionistes, en què hi ha la germana Maria Rosa Baqué Sistach,
cosina del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

Dies 4 i 5 de gener, mantindrà diversos contactes amb realitats pastorals de l’Es-
glésia dominicana i encontres a Santiago de los Caballeros i a Santo Domingo amb
els membres de la colònia catalana i espanyola d’aquestes ciutats i pronunciarà di-
verses conferències.

Dia 6 de gener, a les 10 del matí. Eucaristia en la Isabela, diòcesis de Puerto Plata,
primera ciutat del continent americà on el pare Bernat Boïl, que acompanyà a Cris-
tòfol Colom en el seu segon viatge a Amèrica, fou qui celebrà la primera missa en
aquell continent. En aquella missa hi havia una imatge de la Mare de Déu de Mont-
serrat, ja que el pare Boïl, de l’orde dels Mínims, fou també superior dels ermitans
de la santa Muntanya.

Dia 7 de gener, al matí. A la Catedral de Puerto Plata presideix l’eucaristia amb as-
sistència dels representants de l’administració de la justícia del país, per celebrar-se
el «Dia del Legislador en la República Dominicana».

Dia 7 de gener, a les 6 de la tarda. Concessió del Doctorat Honoris Causa al Car-
denal Lluís Martínez Sistach per la Pontificia Universidad Católica Madre y Maes-
tra de Santiago de los Caballeros, la primera universitat privada de la República
Dominicana. El Cardenal Martínez Sistach pronunciarà la lliçó de doctorat sobre «La
presencia pública de la Iglesia en la sociedad».

Barcelona, 30 de desembre de 2010

Declaracions

Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe 
al setmanari «Catalunya Cristiana»

Reproduïm el text íntegre de les declaracions del Dr. Lluís Martínez Sistach, fetes a
Carme Munté i publicades amb aquest títol «Deixem que l’obra de Gaudí “parli”
als homes i dones d’avui» (edició del 25/26-12-2010, pàg. 6).

«Preparem amb el Papa els camins del Senyor.» Aquest és el títol de l’exhortació
pastoral que ha publicat el cardenal Lluís Martínez Sistach per encetar un temps de
construcció a partir de la visita pontifícia del 7 de novembre amb motiu de la dedi-
cació de la Sagrada Família. Un dels fruits més immediats d’aquesta visita és sens dub-
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te la decisió del Sant Pare de felicitar el Nadal 2010 amb la imatge de La Nativitat, obra
de l’escultor Jaume Busquets per a la façana del Naixement de la Sagrada Família.

Com valora el fet que Benet XVI feliciti el Nadal amb una imatge de la Sagra-
da Família?
Em plau molt el fet que el Sant Pare hagi proposat en la seva felicitació de Nadal el
Naixement de la basílica de la Sagrada Família. En aquesta nadala el sant Pare amb
la seva pròpia lletra hi ha escrit aquestes paraules: Verbum caro factum este (Jn 1,14).
Benedictus XVI. In Nativitate Domini 2010. La imatge reprodueix La Nativitat, obra
de Jaume Busquets. Que el Papa utilitzi una imatge religiosa de Barcelona em sem-
bla que expressa la seva joia i agraïment per l’acolliment que entre tots li vàrem
dispensar. Quan a qui ha pres la iniciativa d’aquesta nadala, crec que ha estat una de-
cisió ben personal del mateix Sant Pare. 

Confirma aquesta notícia el moment dolç de les relacions entre Catalunya i Bar-
celona i el Vaticà?
Hem viscut amb joia la visita del Sant Pare a Barcelona els dies 6 i 7 del passat no-
vembre. Ha estat un autèntic do de Déu. El Papa ha visitat la nostra Església de
Barcelona i ens ha manifestat el seu afecte i la seva sol·licitud pastoral per totes i ca-
dascuna de les nostres diòcesis. Va quedar admirat de la bellesa de l’obra de Gaudí.
Al peu de l’avió que el retornava a Roma, em va repetir el que ja m’havia dit a l’ho-
ra del dinar, a l’arquebisbat, després de la celebració de la dedicació de la basílica:
que s’emportava un record inoblidable d’aquesta visita. Nosaltres també en conser-
vem un record inoblidable per la seva presència encoratjadora, pel seu riquíssim mis-
satge i per la seva estimació i valoració de la nostra cultura i de la nostra realitat ecle-
sial. El Sant Pare es va interessar per la vida i el treball de les parròquies i institucions
diocesanes i va agrair l’esforç i la dedicació de tots els diocesans.

En quin sentit la Sagrada Família pot esdevenir un referent per al conjunt d’Eu-
ropa i del món? És el nou atri dels gentils del qual tant parla el cardenal Gian-
franco Ravasi?
El Sant Pare, en aquest viatge, ens ha dit que cal que el nom de Déu ressoni nova-
ment en els cels d’Europa i que aquest Nom sant es pronunciï santament, que no es
faci servir per a fins impropis. Si el nom de Déu, amic dels homes i amic de la vida,
ha de ressonar novament a Europa i els homes l’han d’acollir sense por, la mediació
de la bellesa pot ser una mediació providencial,. En aquest sentit, la basílica de la Sa-
grada Família ja em sembla que fa un gran servei, que justificaria l’expressió, que
ja he vist escrita, dient que «a Barcelona, el Papa Benet ha dedicat la catedral d’Eu-
ropa». Per altra part, l’atri dels gentils que vostè esmenta és un espai de mediació en-
tre el misteri de Déu i les vies d’accés a ell, i en aquest sentit una gran obra d’art com
la Sagrada Família és una crida al sentit de la transcendència. I l’obra de Gaudí, se-
gons molts estudiosos, ho és d’una manera molt plàstica i molt significativa. 

Creu que hi hauria la possibilitat que des del Vaticà si li atorgués algun títol més
institucional?
Caldria veure quin podria ser aquest títol. De tota manera, el de basílica menor ja és
molt significatiu, perquè el tenen les catedrals i els altres temples amb una especial
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significació religiosa, cultural o estètica. I la Sagrada Família compleix amb es-
creix aquestes condicions. El títol de basílica menor no significa que sigui poca co-
sa emprant el terme de «menor». Només hi ha quatre basíliques majors en el món i
estan totes elles a Roma. Són les basíliques de Sant Joan del Laterà, de Sant Pere del
Vaticà, de Sant Pau Extramurs i de Santa Maria la Major. Totes les altres basíliques
són basíliques menors. Deixem que l’obra de Gaudí «parli» als homes i dones d’a-
vui. I mirem de copsar allò que els hi diu. I per aquesta vida potser podrem anar des-
cobrint-ne la funcionalitat. Una funcionalitat que estem obligats a honorar tant com
ens sigui possible.

A més de l’exposició sobre Gaudí de la primavera vinent, veurem altres fruits
d’aquesta bona entesa?
Déu dirà. No puc predir el futur. Ja fem prou si sabem ser fidels als signes dels temps
presents. De moment em sembla que hem de mostrar la nostra emocionada gratitud
al Sant Pare per haver-nos honrat amb la seva visita, per haver-nos animat en el com-
pliment de la nostra missió com a Església, per haver-nos donat ànim i il·lusió per a
no desanimar-nos davant les dificultats i per haver-nos ajudar a adquirir una major
consciència de ser una Església local en comunió amb l’Església universal, estesa
d’Orient a Occident.

Crec que hem d’agrair al Sant Pare de manera especial la valoració que ha fet de la
nostra història religiosa de Catalunya, de la nostra llengua, de la nostra cultura, de
la nostra fecunditat espiritual en temps difícils, amb la seva referència als sants, als
fundadors i fundadores, als màrtirs i els poetes cristians. Tots tenim en la memòria
noms concrets en tots aquests àmbits. L’exposició sobre Gaudí al Vaticà em sembla
que és una iniciativa que dóna més irradiació a aquest reconeixement amb el que ens
ha honorat Benet XVI i que espero pugui produir altres fruits.

A quins fruits es refereix?
La informació, és normal, s’interessa sobretot pels fets extraordinaris i fins i tot es-
pectaculars. Però la vida cristiana no sempre està feta de fets espectaculars. Podem
dir que la seva fecunditat és més aviat discreta, amagada. Voldria dir que els fruits
que espero de la visita potser no seran notícia, però seran un enriquiment espiritual
i pastoral de les nostres realitats eclesials. Per ajudar-hi he publicat una exhortació
pastoral firmada el dia de la Puríssima, el 8 de desembre. L’he titulat «Preparem amb
el Papa els camins del Senyor». És com la segona part d’una primera exhortació
que vaig fer a l’inici d’aquest curs, la titulada «Comencem amb el Papa un nou curs.»
Aquesta segona exhortació pastoral vol ser una eina de treball per aprofundir en tot
allò que el Sant Pare ens ha dit. Invito tots els diocesans a la reflexió, al discerniment
i l’aplicació, i per fer-ho ofereixo unes pautes. Es tracta d’encetar un temps de cons-
trucció a partir de la visita pontifícia.

D’on li ve a Benet XVI aquesta sensibilitat envers Catalunya?
El ministeri del successor de Pere és una forma especial de paternitat envers tota l’Es-
glésia i envers totes les Esglésies locals. Benet XVI viu amb una especial intensitat
espiritual aquesta paternitat, que es posa de manifest, d’una manera especialment sig-
nificativa, amb motiu del seus viatges. Aquest viatges que, com va dir Joan Pau II,
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són uns veritables pelegrinatges del Sant Pare als «santuaris vivents» que és el Poble
de Déu de cada lloc.

Per als catalans, la Sagrada Família i l’atenció que se li ha donat arreu del món és
una manera de sentir-nos orgullosos del nostre passat, present i futur?
Cal ser molt austers en això de «sentir-nos orgullosos», perquè es diu, amb tota raó,
que la virtut més pròpia i específica dels cristians, ha de ser la humilitat. Però ja ho
entenem en el seu bon sentit que és de valorar aquelles grans persones que la nostra
terra ha donat a la nostra societat i per mitjà d’aquesta a tot el món. No hi ha dubte
que Gaudí és una d’aquests persones. Cal que ens fem signes de l’obra que Déu,
per mitjà d’aquest artista genial i cristià exemplar, ens ha donat. Però certament aquell
esdeveniment ens dóna una autoestima com a Església diocesana i com a poble,
que és molt convenient per treballar amb més il·lusió.

Viu l’arquebisbat de Barcelona un dels moments més àlgids del seu pontificat?
Li diré que els moments més àlgids els viuen Gaudí i totes aquelles persones que,
amb sacrificis personals, varen donar vida al projecte del temple de la Sagrada Famí-
lia. Amb Gaudí, podem recordar altres noms, com Josep M. Bocabella, el merceda-
ri Pare Rodríguez, fundadors de l’Associació de Devots de Sant Josep, sant Josep Ma-
nyanet, i totes aquelles persones que amb el seu treball o amb les seves aportacions
anònimes han anant fent possible la construcció de l’obra de Gaudí, sempre sostin-
guda només per les aportacions dels fidels o ciutadans privats. La meva actuació va
consistir, a l’hora en què ja es preveia que es cobriria aviat la nau del temple, a pen-
sar que una obra única en el món era digna que fos el Sant Pare, que a més a més por-
ta el de Josep com a nom de baptisme, qui en presidís la dedicació a Déu. Li vaig fer
la invitació. I la seva bondat ha fet la resta. Tanmateix és cert que vivim uns moments
molt bonics que hem d’agrair a Déu i que ens han d’estimular per realitzar amb il·lu-
sió i coratge l’encàrrec que ens ha fet el Senyor: evangelitzar.
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Secretaria general

Ordes sagrats
Conferí l’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de
Barcelona, el 14 de desembre de 2010, al Santuari de la Mare de Déu del Car-
me, de la Congregació dels Carmelites Descalços (Av. Diagonal, 424) de Bar-
celona.

DIACONAT

David Jiménez Santiago

Nomenaments parroquials

01.12.10.— Rvd. Sr. Joan Zapatero Ballesteros, adscrit a la parròquia Mare de Déu
del Carme, de Sant Joan Despí.

10.12.10.— P. Josep Sanz Vela, CMF, adscrit a la parròquia de Santa Eulàlia de Vila-
picina, de Barcelona.

10.12.10.— Mn. Xavier Rius Cornadó, diaca adscrit a la parròquia de Sant Vicenç,
de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

01.12.10.— Rvd. Sr. Jaume Duch Fumadó, Agent pastoral en el servei religiós de
l’Hospital de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat.

09.12.10.— Sra. Núria Villas Chaubel, membre del patronat de la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya, per quatre anys.

10.12.10.— Rvd. P. Josep Gendrau Valls, OFM, Confessor del Monestir de Santa
Maria de Pedralbes, de Barcelona. 
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14.12.10.— Rvd. Sr. Miquel Àlvarez Rodríguez, Consiliari diocesà del Moviment
infantil i juvenil d’acció catòlica - MIJAC, fins a desembre de 2013.

16.12.10.—Rvd. Sr. Ramon Corts Blay, Consiliari de l’Obra d’exercicis parroquials,
per sis anys.

Cartes

Carta als preveres de l’arquebisbat sobre els exercicis espirituals

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona
assumpte: exercicis gener 2011

Benvolguts, Déu vos guard.

Tal com indica el Sr. Cardenal Arquebisbe en la seva comunicació d’avui, Mn. Mi-
quel Barbarà, prevere de l’Arxidiòcesi de Tarragona, dirigirà una tanda d’exercicis
espirituals adreçats a tots els preveres de l’Arquebisbat.

Concretem-ne ara ja els detalls, a fi que, fins a inicis del proper més de gener, els pre-
veres interessats a assistir-hi puguin comunicar-ho a la secretaria general de l’Arque-
bisbat (tel. 93-2701012 - fax 93-2701303 - aarias@arqbcn.cat).

Els exercicis començaran el dilluns, 10 de gener de 2011, a dos quarts d’onze del
matí, fins al divendres 14, després de dinar. Cal portar l’alba, estola blanca i el lli-
bre de la Litúrgia de les Hores.

El lloc: Casa d’espiritualitat de la Immaculada, c. Edith Llauradó 22, 08391 Tiana,
tel. 933 954 111. Es disposa d’habitacions individuals.

El preu serà aproximadament de 46 euros per persona/dia de pensió completa.

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller 

Barcelona, 14 de desembre de 2010
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Carta als senyors rectors, arxiprestos i delegats diocesans sobre el
calendari laboral 2011

Als senyors rectors, arxiprestos i delegats diocesans

Benvolguts, Déu vos guard,

Ha estat aprovat per l’Arquebisbat, juntament amb el comitè d’empresa, el calendari
laboral de l’any 2011, confeccionat d’acord amb el que estableix el Departament de
treball de la Generalitat de Catalunya i el conveni del sector d’oficines i despatxos.

Us l’envio per tal que disposeu ja des d’ara de la informació dels dies en què roman-
drà tancat el Palau Episcopal i pugueu prendre les mesures que calgui amb vista a
la vostra organització.

Rebeu la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 15 de desembre de 2010
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Carta sobre l’exhortació pastoral «Preparem amb el Papa els ca-
mins del Senyor»

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

Benvolguts i benvolgudes,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe us envio l’exhortació pastoral Preparem
amb el Papa els camins del Senyor, que va signar el 8 de desembre i que ja vam di-
fondre a través del web i del correu electrònic fa uns dies.

Se n’ha fet una edició bilingüe de la qual disposem d’exemplars a la Secretaria Ge-
neral de l’Arquebisbat per a la seva difusió entre els membres dels consells de pas-
toral parroquials i arxiprestals, així com altres agents pastorals.

És important que tingueu en compte l’apèndix, a partir del qual se’ns mostren algu-
nes pautes per a la reflexió personal o comunitària dels missatges que ha deixat el Sant
Pare Benet XVI durant la seva visita apostòlica. Sobretot us invitem a reflexionar la 5a
qüestió (pàg. 27) en relació a la incidència dels missatges del Papa en els tres objectius
de l’actual Pla Pastoral Diocesà 2009-2011 Anuncieu a tothom l’Evangeli.

Tal com el Sr. Cardenal Arquebisbe remarca a la pàg. 5 de l’ exhortació, fóra desitja-
ble que el resultat d’aquestes reflexions les féssiu arribar a la Secretaria General d’a-
quest Arquebisbat: carrer Bisbe, 5 - 08002 - Barcelona, fax 93 270 13 03 ; mail: sec-
gral@arqbcn.cat. 

Aquestes reflexions seran molt útils a l’hora d’establir els objectius del proper Pla
Pastoral Diocesà, que serà fruit de les aportacions de tota la diòcesi.

Amb el desig d’un bon treball de comunió eclesial, rebeu una cordial salutació.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 24 de desembre de 2010

Religioses difuntes

Germana María Paz García Martínez, de la congregació de Religioses de la Imma-
culada Concepció de Castres, morí el passat 27 de novembre de 2010, a l’edat de
83 anys i 65 de professió religiosa. Visqué la consagració religiosa amb goig i ple-
nitud, educant i ensenyant, amb generosa entrega a moltes generacions d’adolescents
i joves, en fidelitat al carisma d’Emilie de Villeneuve.
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Organismes diocesans

Càritas diocesana

Presentació del balanç de l’Acció Social 2010 i l’Informe Amb sostre
i sense llar

Barcelona 15 de desembre de 2010.— Quinze dies abans de finalitzar l’any, Càritas
Diocesana de Barcelona ha presentat en roda de premsa el Balanç de l’Acció social
de l’any 2010 i també algunes propostes bàsiques per tractar d’evitar que el patiment
que constata a diari en les persones que demanen ajuda vagi a més. En la seva inter-
venció, el director de Càritas, Jordi Roglá, ha dit: «Es va sortir al rescat de les enti-
tats financeres, i això vol dir d’alguna manera que es van socialitzar les pèrdues. En
canvi no es fa el mateix amb les persones que van quedar seriosament afectades, les
persones senzilles i no expertes que ara en pateixen les conseqüències. Des de Càri-
tas creiem que això és moralment inadmissible, socialment injust i èticament inco-
rrecte. Per això demanem a l’Autoritat Monetària, a les entitats financeres, als go-
verns, partits polítics i societat civil que es faci un canvi urgent en el dret hipotecari,
amb un nou marc regulador que no creï efectes negatius com els actuals, que tingui
en compte el factor humà, alhora que el risc empresarial, evitant el curt termini i el
caràcter especulatiu. Un fons de rescat per a les persones, com es va fer amb les en-
titats financeres.» 

Roglá ha alertat de les greus conseqüències que les mesures governamentals de con-
gelació de les pensions i la supressió dels 420 euros de pròrroga del subsidi d’atur
tindran per a les persones i famílies. 

A continuació, la responsable de Gestió Social i Programes, Mercè Darnell, ha pre-
sentat les dades de l’Acció social que Càritas du a terme a les diòcesis de Barcelo-
na, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, on viuen prop de 5 milions de persones. En
aquests territoris, Càritas té oberts més de 380 punts d’atenció. 

Persones que s’han adreçat a Càritas:

• De gener a novembre de 2010, Càritas ha atès 55.000 persones (l’any 2009 es van
atendre 51.372 persones). 

• El 68% ja havien rebut ajuda anys anteriors. Una part són persones que havien sor-
tit de la pobresa i han tornat a necessitar ajuda, altres no han deixat mai de ser po-
bres. Això suposa el 7% d’augment sobre les persones ateses el 2009 i el 22% res-
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pecte de 2008, any en què Càritas va constatar el fort augment de les persones que
demanaven ajuda (66% d’augment amb relació a 2007). 

Edat de les persones ateses:

• 42% adultes 
• 36% menors 
• 19% joves 
• 3% grans 

Lloc de naixement:

• 36% Espanya 
• 26% Amèrica central i del Sud 
• 25% Magreb 
• 7% Àfrica Subsahariana 
• Augment del 5% de les persones nascudes a Espanya respecte l’any anterior 
• A Barcelona hi ha més població llatinoamericana (37%).
• A Sant Feliu el percentatge majoritari és de persones nascudes a Espanya (42%),

que ha pujat 4 punts respecte del 2009
• A les diòcesis de Sant Feliu i Terrassa el segon col·lectiu en importància és el ma-

grebí. 

Situació laboral:

Entre les persones ateses en edat laboral:
• El 65% està a l’atur
• L’11% treballa amb contracte 
• A Barcelona i a Terrassa es donen els percentatges més grans de població a l’atur

(67% i 64% respectivament)
• A Sant Feliu és on hi ha menys persones que treballen en l’economia submergida

(4%) i més de forma regularitzada (14%). 

Ajudes econòmiques per atendre necessitats bàsiques:

Mercè Darnell ha manifestat que l’any 2010 Càritas ha lliurat a les famílies ateses:
1.900.000 euros en ajudes econòmiques directes. El 62% ha cobert despeses relacio-
nades amb l’habitatge i el 23% s’ha destinat a l’alimentació familiar. 

A més, aquest any s’han repartit des de Càritas aliments en espècie per valor de
246.000 euros i s’han donat a les parròquies 471.000 euros per comprar aliments i lliu-
rar-los a les famílies. Total: 2.617.000 euros (només en ajudes econòmiques directes). 

Situació de l’habitatge:

• 40% lloguer 
• 32% viu en habitació 
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• 14% pis de propietat 
• 6% sense habitatge 
• 6% acolliment a casa de familiars o amics 
• 2% viu en entitats socials 
• Només un 54% de les llars són de lloguer o propietat. La resta viuen en situacions

que no són realment una llar (habitacions, acollides, sense habitatge)
• A Barcelona puja al 46% les famílies que viuen en habitacions. A Sant Feliu pre-

domina el lloguer (52%), igual que a Terrassa (44%). 

El patiment de les persones «Amb sostre i sense llar» 

L’informe, sota el títol «Amb sostre i sense llar» que ha fet públic Càritas, vol donar
a conèixer la realitat del que tècnicament s’anomena exclusió residencial, en un con-
text marcat per la crisi econòmica. Es refereix a totes aquelles persones que, malgrat
viure sota un sostre, no disposen d’una llar, és a dir, d’un espai propi que els oferei-
xi intimitat i protecció. 

—Es posa de manifest que l’habitatge s’està precaritzant cada vegada més i afecta
nous col·lectius que, arran de la crisi, han vist disminuir els seus ingressos econò-
mics, han perdut la feina o, en el cas de persones estrangeres, no han pogut renovar
l’autorització de residència. 

—Entre les formes d’habitatge que no són una veritable llar, es consolida el rello-
guer, ja sigui de pisos o d’habitacions. De les persones ateses per Càritas de gener
fins al novembre de 2010, el 32% viuen de relloguer. Fins i tot famílies senceres es
veuen obligades a acollir-se a aquesta opció, ja que és una de les sortides més asse-
quibles fins que les perspectives no millorin. 

—També hi ha moltes persones que recorren a l’ajuda dels pares o dels fills, fins al
punt d’haver de viure acollits a casa de familiars per la falta de recursos econòmics
propis. La situació és encara més insostenible per a les persones que no disposen d’u-
na xarxa de suport familiar o social. 

—Des de Càritas, preocupa sobretot que les famílies amb infants es vegin obliga-
des a viure en condicions poc segures, en pisos insalubres, sobreocupats, o en entorns
inadequats per al seu bon desenvolupament. Aquestes condicions perjudiquen els
nens de forma directa, ja que es troben privats d’un espai apropiat per fer els deu-
res, jugar i conviure amb la família. A més, aquest entorn precari incideix en el seu
rendiment escolar i és un dels factors que pot fer augmentar el fracàs escolar. En el
cas dels nens més petits, els seus pares sovint han de tenir-los moltes hores fora de
casa, amb el cotxet, perquè si ploren no molestin les altres persones amb qui com-
parteixen pis. I sovint han de fer torns per poder dutxar-se, cuinar o fer servir la
rentadora. 

—L’informe també reflecteix que altres aspectes lligats a l’infrahabitatge, com la mo-
bilitat constant, el fet de viure amb gent desconeguda o la manca d’espai vital, gene-



BAB 150 (2010) - desembre [51] 813

ren un gran patiment i són factors de risc per a la salut mental i física, tant en la in-
fància com en l’edat adulta. 

Per tant, es constata un cop més que l’accés a un habitatge digne continua sent un
dret pendent. Perquè sigui una realitat per a tothom, cal que les administracions pú-
bliques facin una aposta decidida per facilitar l’habitatge social, sobretot de lloguer,
a la població més vulnerable i per canviar la legislació i adaptar-la a les necessitats
reals d’aquestes persones. 

Delegació de Pastoral familiar

Carta del delegat sobre la col·lecció «Família Avui»

Benvolgut mossèn,

La Delegació de Pastoral Familiar, amb la finalitat d’oferir, principalment als agents
de pastoral, un material que il·lumini la diversitat de la temàtica així com la proble-
màtica en referència al matrimoni i la família, edita la «Col·lecció Família Avui» que,
de manera breu i clara, presenti una il·lusionada visió cristiana de la vida, així com
respostes a les dificultats del matrimoni i la família.

Us fem arribar un exemplar dels dos primers números de la col·lecció, esperant que
els doneu a conèixer als qui col·laboren en les tasques pastorals d’acollida de prome-
sos o de promotors de grups de matrimonis.

Els llibres els teniu a la vostra disposició a la Delegació Diocesana de Pastoral fami-
liar. Per a més informació truqueu al 934 538 659, de 9 a 15 h, o bé per correu elec-
trònic secretaria@pastoralfamiliarbcn.cat.

Aprofito per saludar-vos cordialment.

Mn. Manuel Claret
Delegat Diocesà

Barcelona, 5 d’octubre de 2010

Publicats fins ara:
N. 1. «El sagrament del matrimoni» (46 pàgs.) 
N. 2. «La fidelitat en la parella. Do, comprimís, projecte, procés» (116 pàgs.).
En preparació: «Suggeriments per a una pastoral del matrimoni i la família.» 
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Crònica

Vetlla de la Immaculada a la basílica de la Mercè

El passat 7 de desembre, convocada per les delegacions de joventut de les diòcesis
de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, es va celebrar, a la basílica de la
Mare de Déu de la Mercè, la Vetlla de la Immaculada, adreçada especialment als
joves de la província eclesiàstica de Barcelona que enguany tenia com a lema «Com
Maria, ferms en la fe».

Era aquesta la desena edició d’aquesta convocatòria de pastoral juvenil, que de nou
va convocar centenars de joves cristians de totes les edats. Presidiren la Vetlla de pre-
gària el Sr. Cardenal de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, el bisbe de Sant
Feliu, Mons. Agustí Cortés i el bisbe auxiliar de Terrassa Mons. Salvador Cristau.
Ells van ser els encarregats respectivament d’acollir els joves a l’església de la Mer-
cè i situar la celebració d’enguany en el marc de la propera Jornada Mundial de la
Joventut; de fer ressonar en l’homilia el text evangèlic que va centrar la celebració;
i de concloure l’acte fent arribar als presents la benedicció i inviant-los a ser mis-
satgers de la Bona Nova i a disposar-se també a acollir tots els joves que visitaran les
nostres diòcesis prèviament a la JMJ que tindrà lloc a Madrid.

Acompanyaren el text evangèlic i la reflexió dels bisbes uns fragments del Missat-
ge que el Sant Pare Benet XVI ha adreçat als joves amb motiu d’aquesta gran tro-
bada de la joventut catòlica que tindrà lloc a Madrid el proper mes d’agost. Tres
són les paraules claus extretes del lema d’aquesta Jornada Mundial: arrelats, edifi-
cats i ferms. I així és com es va mirar la fe de Maria, sota el signe de la fermesa da-
vant les dificultats. És per això que, amb posterioritat a l’homilia del bisbe Agustí
Cortés i al profund silenci que la va seguir, sis joves (dos de cada diòcesi) van com-
partir en la celebració el seu testimoni de procurar viure amb fermesa la fe cristiana
enmig de les dificultats que la vida actual planteja als joves: a la família, amb els
amics, a la parella, en les situacions laborals, etc. Intercalant els testimonis, tots
els assistents van entonar respectivament el cant de la comunitat de Taizé «El Senyor
és la meva força, el Senyor el meu cant».

La Vetlla de la Immaculada va finalitzar amb el cant del Magnificat i la pregària del
Parenostre. Després de la benedicció, tots els assistents van saludar la Mare de Déu
de la Mercè pujant al cambril, on prèviament tres joves havien dipositat tres ciris co-
rresponents a les tres paraules que van ressonar al llarg de tota la celebració: arrelats,
edificats, ferms.
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Aquesta vetlla és també sempre ocasió perquè els joves de diverses parròquies, comu-
nitats i moviments se saludin, comparteixin experiències i es puguin felicitar les ja ven
properes feses de Nadal. Això va ser possible al voltant de la plaça de la Mercè, acom-
panyats amb unes galetes i vi dolç, i una nit que no era gens freda en aquesta ocasió.

En el cas de l’Arquebisbat de Barcelona aquesta Vetlla forma part de la proposta
d’Escola de Pregària que s’ofereix al llarg de tot el curs des de la delegació de Joven-
tut. Enguany, aquesta proposta pastoral es fa itinerant i no tindrà lloc només a la ca-
tedral com es feia fins ara; així, la propera cita serà a la parròquia de Sant Cristòfol
de Premià de Mar el 24 de febrer de 2011. Tota la programació de l’Escola de Pregà-
ria i de les altres propostes pastorals de la delegació es poden consultar al web
www.delejovebcn.com.

La Vetlla de la Immaculada d’enguany va servir també per fer ben present entre els
joves assistents la necessitat de preparar-nos per a la Jornada Mundial de la Joventut.
Els delegats de joventut de les tres diòcesis van fer una crida a viure-ho com una gran
oportunitat d’esdevenir Església acollidora dels milers de joves que vindran a conviu-
re i compartir la fe durant una setmana. Cal preparar les nostres parròquies, escoles,
moviments i famílies per acollir i participar. El Papa Benet XVI quan es va acomia-
dar de Barcelona a l’aeroport del Prat el passat 7 de novembre va emplaçar els jo-
ves a retrobar-se en aquest esdeveniment únic per a la joventut mundial.

Toni Roman,
Delegat de Pastoral de Joventut de Barcelona

Benedicció i inauguració de la Cúria 
de la diòcesi de Terrassa

El dissabte 11 de desembre de 2010 va celebrar-se la benedicció i inauguració del
nou edifici de la Cúria de la diòcesi de Terrassa, situat al carrer Vinyals, núm. 47 de
la ciutat de Terrassa. L’acte de la benedicció i inauguració va celebrar-se a les 11 ho-
res del matí.

Assistiren a l’acte el nostre cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach; el Car-
denal Ricard M. Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona; el nunci, Mons. Renzo Fra-
tini, que oficià la benedicció de la Cúria; l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Joan-Enric Vi-
ves, i els bisbes següents: Xavier Salinas, de Tortosa; Agustí Cortés, de Sant Feliu de
Llobregat; Francesc Pardo, de Girona; Carles Soler, bisbe emèrit de Girona; Jaume
Traserra, bisbe administrador apostòlic de Solsona; Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit
de Barcelona; Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, i Salvador Cristau, bis-
be auxiliar de Terrassa. També hi varen assistir Mons. Xavier Novell, bisbe electe de
Solsona, i el pare Josep M. Soler, abat de Montserrat, així com un bon nombre de sa-
cerdots, diaques, religiosos i religioses i laics i laiques de la diòcesi.
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La representació de les autoritats civils estava presidida per José Montilla, presi-
dent de la Generalitat de Catalunya. També hi eren presents els senyors Jordi Pujol,
ex president de la Generalitat; Pere Navarro, alcalde de Terrassa, i diputats, alcaldes
i regidors de diversos municipis de la diòcesi.

En la cerimònia de la benedicció va pronunciar unes paraules el Sr. Nunci felicitant el
bisbe diocesà per la nova cúria com una fita en la curta però intensa vida de la diòcesi.

Després de la benedicció, va celebrar-se l’acte institucional en què varen parlar el Sr.
Joan Baca, arquitecte, l’alcalde de Terrassa, el nostre Cardenal Arquebisbe i el bisbe
de Terrassa. Al final es va descobrir la placa commemorativa de l’acte i els dos-cents
assistents varen visitar l’edifici.

Durant la tarda varen visitar el nou edifici més de quatre-centes persones. Mons. Saiz
Meneses i Mons. Cristau varen iniciar la jornada de portes obertes explicant l’obra
i la seva finalitat i acompanyant els presents en la seva visita a les noves instal·lacions.
L’obra en el seu conjunt ha estat molt ben valorada pels assistents visitants, tot des-
tacant l’austeritat de l’edifici, l’elegància de les formes, la funcionalitat dels espais
i la lluminositat i amplitud aconseguides en les instal·lacions. 

Ordenació episcopal i presa de possessió de
Mons. Xavier Novell com a nou bisbe de Solsona

El diumenge 12 de desembre de 2010 més de 3.000 persones varen participar en la
cerimònia de l’ordenació episcopal de Mons. Xavier Novell i Gomà com a bisbe de
la diòcesi de Solsona. L’acte començà a les 16.30 h a la catedral de Solsona i es per-
llongà durant tres hores.

El nou bisbe és el més jove d’Espanya, ja que va néixer, fa 41 anys, a Montfalcó d’A-
gramunt, de la diòcesi d’Urgell, encara que ha estat des de petit molt vinculat a la
diòcesi de Solsona, ja que la seva família, quan ell era infant, es va traslladar a Tàr-
rega, de la diòcesi de Solsona.

Presidí l’ordenació l’arquebisbe Lluís Francesc Ladaria, secretari de la congregació
romana per a la Doctrina de la Fe. Amb ell, varen actuar com a coordenants els car-
denals Lluís Martínez Sistach i Ricard M. Carles; el Nunci apostòlic a Espanya i An-
dorra, Renzo Fratini, i el bisbe administrador apostòlic de la diòcesi, Mons. Jaume
Traserra. També hi eren presents els altres arquebisbes i bisbes de Catalunya i altres
bisbes de l’Estat espanyol, el bisbe de Perpinyà-Elna i l’abat de Montserrat, així com
molts preveres i diaques de Solsona i d’altres diòcesis.

Les autoritats civils estaven representades per l’alcalde de Solsona, David Rodríguez,
pel president de la Diputació de Lleida i per altres representants dels partits polítics
i dels ajuntaments de les ciutats, viles i pobles de la diòcesi.
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La ciutat de Solsona visqué aquell dia una veritable festa, ja que feia 90 anys que
no es vivia a la ciutat l’ordenació d’un nou bisbe. La darrera ordenació d’un bisbe fill
de la diòcesi fou la de Mons. Comellas, l’any 1920.

En les seves paraules finals, el nou bisbe va donar gràcies a Déu pel do de l’episco-
pat. Dirigint-se als capellans de la seva diòcesi va dir. «Vull tractar-vos com Crist
tractava els seus deixebles: no us dic servents sinó amics. Deixeu-me ser el vostre
amic! Us demano un vot de confiança. Si només desitgeu la voluntat de Déu, no pa-
tiu, no us defraudaré. Tenim davant una tasca ingent i importantíssima. Sumem tots
els nostres esforços. Incorporem-nos tots a la gran obra de l’evangelització. Ens uneix
el més important: el Crist. Ens separen petites coses que amb caritat podem superar.»

Als infants i als joves els va dir que no tinguessin por d’obrir de bat a bat els seus cors
a Crist i va afegir: «Ja ho sabeu, no pararé d’invitar-vos amablement a escoltar la cri-
da de Déu, sigui quina sigui, i empènyer-vos a respondre sí amb valentia.»

A tots els fidels diocesans els va dir: «Us convoco, ja des d’avui a l’obra més extraor-
dinària que mai s’hagi vist a les nostres comarques des de que foren evangelitzades
fa molts segles. Us convoquem a una nova evangelització, extensa i profunda, que
permeti de nou fer d’aquesta terra una terra de sants. Que ens hi ajudi la intercessió
de Sant Ramon Nonat i de Sant Pere Claver. Omnia propter Evangelium!» (Aques-
ta expressió llatina, presa de les cartes de Sant Pau, és el lema episcopal del pou
bisbe de Solsona).

Jornada diocesana de pastoral de la salut

La Jornada va celebrar-se el dilluns, 13 de desembre de 2010, al Seminari Conciliar
de Barcelona, de les 9 a les 14 h, amb el tema «Nous temps, noves patologies». Pre-
sidí la jornada el bisbe auxiliar de Terrassa, Mons. Salvador Cristau, que és el bisbe
responsable del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS).

La jornada va ser un èxit total i durant el seu transcurs es varen presentar les següents
ponències: «L’experiència del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona», a
càrrec del Dr. Rafael Panadès, cap de la secció mèdica del Centre de Seguretat i Sa-
lut Laboral de Barcelona; «Exposició a agents químics i sensibilització química», a
càrrec del Sr. Jordi Obiols Quinto, biòleg, farmacèutic i toxicòleg industrial, del Cen-
tro Nacional de Condiciones de Trabajo; «Trastorns neurològics i alteracions», a càr-
rec del Dr. Julián Márquez Sánchez, neuròleg i neurofisiòleg clínic, excap del ser-
vei de Neurofisiologia Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i «Un accident
que es podia haver evitat», a càrrec del Sr. Juli Camps, delegat de Prevenció i Treso-
reria de Barcelona.

L’objectiu de la jornada era divulgar el coneixement de la síndrome anomenada «Sín-
drome de sensibilitat química» per tal de millorar la prevenció. Tant els metges
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com les persones afectades varen agrair a la Delegació de Pastoral de la Salut que or-
ganitzés aquesta jornada de sensibilització. És tracta d’una malaltia nova, però cada
vegada hi ha més persones afectades, fins i tot infants.

Jornada acadèmica sobre l’Església i món d’avui
a la llum del Concili Vaticà II

La Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) va celebrar el dia 16 de desembre, una
Jornada Acadèmica que, sota el títol La relació entre Església i món d’avui a la llum
del Concili Vaticà II, va comptar amb la participació del Dr. Giuseppe Ruggieri (Bo-
lonya) i del Dr. Giacomo Canobbio (Milà), a més dels professors de la FTC Salva-
dor Pié, Joan Planellas, Xavier Morlans, Jaume Fontbona i Armand Puig. 

La conclusió de la jornada va anar a càrrec dels professors Joan Planellas i Xavier
Morlans, del Departament de Teologia Sistemàtica de la FTC, que van presentar els
resultats de la recerca dirigida vers l’exploració de la relació Església-món, tot pres-
tant atenció a la complementarietat existent entre les constitucions Lumen Gentium
per una banda i Gaudium et Spes per l’altra. En una fase posterior, el treball es va fo-
calitzar sobre com calia entendre el caràcter pastoral del Concili en general i de la
mateixa constitució Gaudium et Spes en concret, tot revisitant també el tema clàs-
sic dels signes dels temps. La pretensió final del treball era trobar, en la mesura del
possible, una mena de clau global d’interpretació i d’actualització del missatge nu-
clear del Concili Vaticà II.

El Dr. Xavier Morlans va presentar «una recapitulació del que ens han semblat tres ele-
ments claus del Concili per la seva capacitat de sintetitzar una bona part de les princi-
pals aportacions d’aquell esdeveniment conciliar». Per la seva part, el Dr. Joan Plane-
llas va exposar en un intent de mirada cap al futur, «unes pautes teològicopastorals que
volen ser una actualització ensems creativa i fidel a les orientacions del Concili».

Durant la seva intervenció, el Dr. Planellas va dir que, «en el diàleg amb el món, un
dels més urgents exercicis que convé dur a terme —des de la jerarquia fins al mateix
laïcat— és “proposar positivament” la veritat cristiana i no limitar-nos a “donar res-
postes” a la defensiva davant determinades objeccions i desqualificacions. Perquè
l’Església fa. I el que realment importa no és tant el que puguin dir els mitjans de co-
municació, sinó la vida real dels cristians i la seva contribució a la salvació del
món. Encara que a vegades aquest esforç pot quedar desapercebut, la clau és que
l’Església sigui coherent amb el que hagi de fer. Com afirmen els bisbes francesos,
“una pastoral d’acollida ha d’arribar cada vegada més a ser una pastoral de proposi-
ció». En el seu diàleg amb el món, “l’Església ha d’enfrontar-se a les situacions do-
nant sortides, donant esperança, donant il·lusió, donant perspectives de futur, propo-
sant positivament les coses. No som els cristians els homes del “no”, sinó els homes
i les dones del “sí” a Déu, a la vida, a la solidaritat, a la caritat».
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En conclusió, davant el diàleg amb el món, «els cristians hem de ser més conscients
de la gran missió històrica a realitzar: comunicar l’Evangeli del Senyor, vivint d’ell
i aportant vida a aquest món. Es tracta d’una missió profètica, i els profetes no han
tingut mai una vida fàcil. Amb tot, l’Església ha de ser capaç d’establir un diàleg
fructífer amb el món, fonamentat en una experiència concreta de vida, i reproduint
aquell diàleg admirable d’invitació i proposta que estableix Jesús en la crida dels seus
deixebles», va afirmar el Dr. Joan Planellas.

Celebració en acció de gràcies per la visita 
del Papa, per la família i per la vida

El dissabte dia 18 de desembre de 2010, a la basílica de la Sagrada Família, va ce-
lebrar-se una eucaristia en acció de gràcies per la visita del Papa, per la família i per
la vida. Fou el primer acte d’àmbit diocesà celebrat a la basílica després de la ceri-
mònia de la Dedicació, presidida per Benet XVI durant la seva visita apostòlica a
Barcelona els dies 6 i 7 de novembre de 2010. Aquest acte era també la celebració
a la nostra diòcesi de la Jornada per la Família i per la Vida, que coincideix amb la
festa de la Sagrada Família, el diumenge després de Nadal, però que aquest any coin-
cidia amb la festa de Sant Esteve, el 26 de desembre, i per aquesta raó es va conside-
rar oportú avançar-ne la celebració als dies anteriors a Nadal.

Foren molts els fidels de la diòcesi —i fins i tot de fora d’ella— que varen respondre
a la invitació del cardenal arquebisbe, feta en notes als mitjans de comunicació i
per carta, el 29 de novembre de 2010, als preveres i diaques de la diòcesi, als religio-
sos i religioses, als membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells pastorals
parroquials i arxiprestats, als mestres i professors de religió i als dirigents de movi-
ments, associacions i altres entitats diocesanes. També es va divulgar un cartell que
reproduïa la nau central de la basílica, en el dia de la seva Dedicació, i que portava
aquestes inscripcions. «Missa en acció de gràcies per la visita del Papa, per la famí-
lia i per la vida. Dissabte, 18 de desembre a la Basílica de la Sagrada Família. Pre-
sidirà el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach. Tots hi
sou convidats».

Més de 7.000 persones varen respondre a la invitació i varen omplir la basílica, i més
d’un miler no varen poder entrar, perquè, per raons de seguretat, en un determinat
moment es varen haver de tancar les portes del temple. Es va convocar especial-
ment els matrimonis que celebraven els 50 i els 25 anys de matrimoni i per això eren
moltes les famílies presents amb els seus fills i els avis acompanyats dels seus néts.
Fou també una ocasió en què els diocesans varen poder fer-se presents a la nova ba-
sílica de la ciutat, admirada per tots per la seva bellesa i monumentalitat.

A la celebració hi assistí S.A.R. la Infanta Cristina; el vicepresident del Congrés dels
Diputats, Jorge Fernández Díaz, i una representació del Cos Consular de Barcelo-
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na. També varen ocupar uns espais reservats les persones de l’Obra Diocesana del
Nen Déu (visitada pel Sant Pare el 7 de novembre), les persones ateses al Cottolen-
go de Barcelona i les persones sordes, per a les quals els feia la traducció en llenguat-
ge de signes Mn. Xavier Pagès, encarregat d’aquest servei pastoral, ajudat per al-
tres traductors i col·laboradors d’aquest servei.

A les 17 hores s’inicià la celebració, que presidí el cardenal arquebisbe acompanyat
del bisbe auxiliar i vicari general, Mons. Sebastià Taltavull, i de Mons. Joan Goda-
yol, bisbe emperit d’Ayaviri (Perú), resident des de la seva jubilació a la comunitat
dels Pares Salesians del temple del Tibidabo. També varen concelebrar l’eucaristia
els vicaris episcopals de la diòcesi, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Salvador
Bacardit i Mn. Segimon Garcia; el secretari general i canceller de l’arquebisbat,
Mn. Sergi Gordo; el vicari judicial, Mn. Joan Benito; el delegat episcopal de Pasto-
ral Familiar, Mn. Manuel Claret; el coordinador de la visita apostòlica del Sant Pare,
P. Enric Puig, S.J.; Mn. Josep M. Turull, rector del Seminari Conciliar; Mn. Alfred
Sabaté, secretari particular del Cardenal Arquebisbe; Mn. Lluís Bonet, rector de la
parròquia de la Sagrada Família. Aquests bisbes i preveres varen fer la processó d’en-
trada amb el Sr. Cardenal pel passadís central de la basílica, però entorn de l’altar ja
havien ocupat els seus llocs 130 preveres i 20 diaques.

Durant la cerimònia varen actuar com a diaques Mn. Josep Vidal i Mn. Xavier Rius,
dels diaques permanents, i Mn. José Fernando Campoverde i Mn. Ramon Santos,
alumnes del Seminari Conciliar, que es preparen per a l’ordenació sacerdotal. Va-
ren actuar com a mestres de cerimònies Mn. Josep A. Arenas i Mn. Josep Vives. Els
acòlits eren també alumnes del nostre Seminari. Dirigí els cants, interpretats per to-
ta l’assemblea, la religiosa Pilar Claret. La Delegació de Pastoral Familiar i la
Comissió preparatòria de la visita apostòlica del Sant Pare a Barcelona varen tenir
cura de l’organització de l’acte, ajudades pels joves voluntaris que varen fer un molt
bon servei durant la visita del Sant Pare i també en aquesta celebració, coordinats
pel Sr. Xavier Gambús. Portaven el mateix distintiu que els identificava durant la vi-
sita papal. 

Monició d’entrada

A l’inici de la celebració es llegí una monició de Mn. Manuel Claret, en què es
deia: «Avui responent a la crida del nostre pastor, el cardenal arquebisbe Lluís Mar-
tínez Sistach, ens reunim a l’entorn de l’altar. Han estat convocades les famílies per-
què elles ocupen un lloc privilegiat en l’Església: són l’Església domèstica i tenen
una missió especial en la societat. Avui les encomanem especialment al Senyor per-
què visquin sempre en harmonia, donin testimoni de ser una comunitat de vida i
amor, que els seus fills creixin forts i sans en el cos i l’esperit i que els valors cris-
tians conformin les seves vides. Preguem també, molt especialment, perquè la vida
humana sigui respectada, protegida i estimada per tots els membres de la societat des
del primer fins al darrer moment de la seva existència. A les portes de la gran cele-
bració de Nadal, mirem la sagrada família de Natzaret, la Sagrada Família. Que com
ella sapiguem viure en la presència i en la confiança en Déu en tot moment, tot espe-
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rant que la propera celebració del misteri de l’Encarnació del Fill de Déu sigui un
moment de reconeixement i de resposta a l’amor salvador de Déu».

Es varen fer les lectures del quart diumenge d’Advent i el Sr. Cardenal pronuncià
l’homilia recordant alguns dels punts fonamentals de les intervencions del Sant Pa-
re durant la seva visita i algunes de les reflexions proposades en la seva exhortació
pastoral «Preparem amb el Papa els camins del Senyor», publicada en la solemnitat
de la Immaculada Concepció, el 8 de desembre de 2010. Tant l’exhortació pastoral
com l’homilia de la missa es publiquen íntegrament en la secció del Prelat d’aquest
mateix número del BAB.

Després de l’homilia es va fer la professió de fe, cantant el «Crec en un Déu», amb
la música de Mn. Lluís Romeu, com es va fer també a la missa de la dedicació presi-
dida pel Papa. Un matrimoni va fer la pregària dels fidels, les intencions de la qual
feien una especial referència a la visita del Sant Pare, a la família i a la vida.

Ofrenes presentades per matrimonis i voluntaris

Durant l’ofertori, varen presentar les ofrenes un matrimoni que celebrava les noces
d’or, un que celebrava les noces de plata i un matrimoni recent casat, així com dos
representants del col·lectiu dels voluntaris durant la visita pontifícia. La col·lecta es
va destinar a Càritas, ja que aquell quart diumenge d’Advent es feia la col·lecta de
Nadal a totes les esglésies.

Els nombrosos preveres i diaques presents varen distribuir la sagrada eucaristia en di-
ferents indrets de la basílica i la celebració acabà amb unes paraules de comiat del Sr.
Cardenal Arquebisbe, en les quals lamentà que no tothom hagués pogut entrar a la ba-
sílica, i amb el cant del Virolai, com es va fer el dia de la dedicació, després de la
pregària de l’angelus resada per Benet XVI davant de la Façana del naixement.

La missa fou retransmesa en directe per Ràdio Estel/Ràdio Principat i per Ràdio Ma-
ria i altres emissores varen fer alguns reportatges durant la missa o al seu acabament.
Prop de 60 periodistes es varen inscriure per informar de la celebració, i foren aco-
llits pels serveis de premsa de la basílica i de la Delegació Diocesana de Mitjans de
Comunicació Social i varen disposar d’espai reservat per a ells al «jubé» i a les «can-
tories» de la basílica.

Recepció als voluntaris de la Visita del Sant Pare

A les 17 h del dimecres 22 de desembre de 2010, el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martinez Sistach, rebé prop d’una seixantena dels voluntaris vinculats a l’Oficina
preparatòria de la Visita del Sant Pare, per tal de manifestar el seu agraïment perso-
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nal i el de tota l’arxidiòcesi pel gran, laboriós i efectiu esforç dut a terme per tot l’e-
quip de voluntaris en l’organització de la proppassada Visita Apostòlica del Sant Pa-
re Benet XVI a Barcelona els dies 6 i 7 de novembre per dedicar el temple de la
Sagrada Familia.

En el seu parlament el P. Enric Puig, SJ, coordinador diocesà de la Visita del Sant Pa-
re recordà el seu primer astorament i sorpresa quan el Sr. Cardenal un bon dia, i en
una circumstància imprevista li demanà si es volia fer càrrec d’aquest esdeveniment.
Manifestà la seva il·lusió per col·laborar de nou amb l’església diocesana (val re-
cordar que el P. Puig fou secretari general i canceller de l’arquebisbat en temps del
cardenal Carles) i expressà el seu convenciment que una tasca com la duta a terme
sols era possible amb l’esforç, il·lusió, constància i estimació per l’església que tants
i tants voluntaris —els presents i no presents— havien manifestat.

Per la seva banda el Sr. Cardenal agraí cordialment a tots el voluntaris la seva de-
dicació al servei de l’organització de la visita del Sant Pare i la qualificà de «clau
de volta indispensable de l’èxit de la visita». «Sense l’esforç de tots —digué—
l’Església de Barcelona no hauria pogut assolir un esdeveniment del qual espe-
rem tants i tants fruits pastorals pel bé espiritual de tots i dels voluntaris primer.
Gràcies de tot cor». El Sr. Cardenal recordà afectuosament com tantes i tantes nits,
des del seu despatx, veia els llums de l’oficina preparatòria oberts a altes hores de
la nit, en caps de setmana i dies festius inclosos «senyal del vostre esforç i desig
de servei».

Entre els presents hi havia, el P. Puig, el Sr. Jordi Roigé, que fou cap del dispositiu
de Comunicació; el Sr. Xavier Gambús i la Sra. Rosa Maria Famades, responsables
dels voluntaris; la Sra. Anna Carreres, de la Secretaria de l’Oficina. També hi havia
representants de grups i entitats que havien col·laborat en l’organització del viatge
papal: membres de l’oficina preparatòria de la visita del Sant Pare, de l’oficina de vo-
luntaris, de l’oficina d’allotjaments, persones que col·laboraren en el repartiment de
les invitacions a les Xaverianes, al Seminari Conciliar de Barcelona i a l’Escola Ma-
rillac, directors dels centres escolars que cediren les seves instal·lacions per a l’ofi-
cina preparatòria de la visita, per a la recollida de nens perduts, persones que col·la-
boraren esporàdicament reforçant l’oficina preparatòria de la visita del Sant Pare
(laics, religioses, seminaristes,…), religioses que col·laboraren alimentant les bases
de dades (cistercenques), religioses de les sagristies de les següents congregacions:
Germanes Carmelites Missioneres, Germanes Franciscanes Missioneres de Maria,
Germanes Missioneres de la Nativitat, Institució Magdalena Aulina, Missioneres Es-
claves de l’Immaculat Cor de Maria, Pies Deixebles del Diví Mestre, Religioses de
la Catedral, Religioses de Sant Josep de Girona; persones que elaboraren els mate-
rials didàctics per treballar la visita del Sant Pare amb els alumnes de les escoles, tre-
balladors de l’Arquebisbat de Barcelona que col·laboraren amb l’Oficina prepa-
ratòria.

Al final de l’acte el Sr. Cardenal obsequià els presents amb una estampa facsímil de
la felicitació de Nadal que ha fet el Sant Pare —precisament amb la imatge del nai-
xement de la Sagrada Família— i amb un rosari beneït per Sa Santedat.
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Felicitació de Nadal al Sr. Cardenal Arquebisbe

Com és ja tradició, el dijous 23 de desembre de 2010 a les 13 h, al Palau Episcopal
hi hagué la recepció de Nadal que el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, ofereix als seus més directes col·laboradors en la vida, gestió i govern diocesà.

L’acte s’inicià a la capella de palau amb el rés de sexta, presidit pel Sr. Cardenal
Arquebisbe i acompanyat pel bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull i el bisbe auxi-
liar emèrit, Mons. Pere Tena, i tot seguit els assistents es dirigiren al saló noble per
la recepció.

Mons. Sebastià Taltavull, en nom de tots el presents, dirigí unes paraules de saluta-
ció i felicitació al Sr. Cardenal. En el seu parlament parlà del somni fet realitat que
ha significat per a l’Arxidiòcesi la Visita Apostòlica del Papa Benet XVI: «Fa un any,
encara no somiàvem a dir-ho», digué. I evocà emotivament els records principals
de dita visita: «I això sí que ha estat particularment significatiu, pel que ha suposat
la visita de Benet XVI en ella mateixa, per la bellesa real i simbòlica de la basílica
de la Sagrada Familia, pel clima espiritual i eclesial viscut en la celebració litúrgica
de la dedicació i la participació activa de tots els assistents, l’entranyable visita al Nen
Déu que va mullar els nostres ulls d’emoció. El desplegament mediàtic i la seva ex-
traordinària realització ha fet possible que milions de persones poguessin deixar res-
sonar dins el seu cor la vibració d’una experiència ben nova, sentir-se més a prop
de Déu i veure una Església que fa de la seva fe celebració i servei. Sr. Cardenal, la
felicitació que avui li dirigim conté aquesta felicitat amarada de goig, perquè ha fet
possible que ho visquéssim i que, encara que fos servint des de la discreció i l’eficà-
cia d’un treball callat, poguéssim ajudar també a molts altres a viure-ho».

El bisbe Sebastià expressà que d’una manera o altra aquest ha estat un advent dife-
rent i que «el Nadal que estem a punt de celebrar té enguany un to diferent. Ha comp-
tat amb un Advent de més de quatre setmanes. Per això, tot i que els carrers de la nos-
tra ciutat i de les ciutats d’arreu del món presenten la il·luminació de sempre i tot
llueix i sona a festa, la llum de Nadal ens ha arribat molt abans i s’ha notat tant que
ha transformat persones, comunitats, famílies i institucions. És meravellós haver po-
gut escoltar d’algú que ha dit que “amb la visita del Papa ha entrat molta llum en la
meva vida”. Creiem que sí, que d’una forma o altra aquesta llum ens ha arribat i se-
gueix arribant, que a tots ens ha fet un poc millors i ens ha obert a l’esperança d’un
treball que no podem deixar de fer, com vostè mateix ens ho demana en l’exhortació
pastoral que ens acaba d’oferir».

Altrament, el Sr. Cardenal Arquebisbe, en el seu parlament, ha recordat que aquest
ha estat «un any de grans esforços per a tots i us en dono de cor les gràcies» i ha re-
cordat els principals esdeveniments viscuts a l’Arxidiocesi: «varem començar amb
la beatificació del Dr. Samsó, que com a màrtir ens ha recordat a tots el valor de do-
nar la vida per Crist i de fer-ho perdonant; la vida diocesana va continuar amb l’es-
plèndida visita del cardenal Bertone, que va romandre entre nosaltres sense presses
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per beatificar el P. Tous —que precisament fou ordenat prevere en la capella on avui
hem resat plegats. Tornant de l’estiu —digué el Cardenal— vàrem viure la Jornada In-
ternacional de Pregària per la Pau de la mà de la Comunitat de Sant’ Egidi, tant esti-
mada en la nostra arxidiòcesi, que va fer que des de davant de la Catedral de Barcelo-
na el desig de Pau sortís vers tot el món. I finalment, el goig, de la Visita Apostòlica
del Sant Pare que vingué a confirmar-nos en la fe, omplir-nos d’esperança i espero-
nar-nos en la Caritat. Res de tot això hauria estat possible de realitzar i viure sense el
gran esforç fet per tots vosaltres i per tants altres al servei de l’església de Barcelona.
Ara ens cal —digué l’Arquebisbe— tal i com us proposo i demano en la meva exhor-
tació pastoral Preparem amb el Papa els camins del Senyor que tots plegats, preveres,
parròquies, moviments i comunitats, continuem el missatge que Benet XVI ens va dei-
xar i que el portem arreu de la ciutat en aquest temps de nova evangelització.»

El Sr. Cardenal conclogué les seves paraules anunciant que el Patronat de la Sagra-
da Familia, atenent el seu suggeriment, havia decidit anunciar unes jornades de
portes obertes a la basílica per tal que tothom qui ho desitgi la pugui visitar de franc
i que es duran a terme els dissabtes de gener dies 8, 15, 22 i 29. Finalment digué:
«Amb el meu agraïment, que tingueu tots un Bon, Sant i joiós Nadal».

Obertura del bicentenari del beat 
Francesc Palau i Quer

La família palautiana es va aplegar, el dimecres 29 de desembre de 2010, a la S.E.Ca-
tedral de Barcelona per inaugurar l’any jubilar del bicentenari del naixement de l’a-
pòstol i fundador beat Francesc Paula i Quer, Ocd, fundador de les congregacions de
les Carmelites Missioneres i les Carmelites Missioneres Teresianes. Un gran qua-
dre amb la imatge del P. Palau presidia el presbiteri de la Catedral. 

El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí la ce-
lebració de l’eucaristia juntament amb Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de
Tarragona i Primat; Mons. Ricardo Blázquez, Pérez, arquebisbe de Valladolid i Mons.
Joan Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), acompanyats d’una vuitantena de pre-
veres i diaques, molts d’ells carmelites. Els diaques Mn. Florenci Travè i P. David Ji-
ménez, Ocd, assistiren al Sr. Cardenal.

Assistiren a l’eucaristia la germana Luisa Ortega, superiora general de les Carmeli-
tes Missioneres Teresianes, i la germana Cecília Andrés, superiora general de les Car-
melites Missioneres, acompanyades de les germanes membres dels respectius con-
sells generals i de moltes germanes provincials vingudes d’arreu, entre elles les
provincials espanyoles Gna. Olga Olana (província de San Elias, amb seu a Barcelo-
na) i Gna. Teresa Vives (província de Sant Albert, amb seu a Madrid). Moltes germa-
nes carmelites d’Alacant, Madrid, el Nord, Castella, Aragò i Catalunya es feren
presents també en la celebració que iniciava el bicentenari jubilar. 
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Una monició d’entrada recordava la figura del P. Palau i els trets fonamentals de la
seva espiritualitat i convidava els presents a agrair el do i el carisma del beat funda-
dor en l’eucaristia que tots just s’iniciava. La monició va destacar la vinculació del
P. Palau amb Barcelona i la seva catedral i expressava el desig de les germanes pa-
lautianes que l’eucaristia d’inici del l’any jubilar fos també un record de l’experièn-
cia del seu fundador que va fer «de l’eucaristia el cor de l’Església, la seva estima-
da». L’homilia del Sr. Cardenal es publica a la secció del prelat d’aquest mateix
butlletí.

Ofrenes per portar la llum de Crist a tot el món

Portaren les ofrenes distintes religioses vingudes d’arreu, duent vestits que simbolit-
zaven les tradicions dels cincs continents, volent expressar que «en cada un dels con-
tinents l’espiritualitat del P. Palau s’expressa en llengües, cultures i formes distintes»,
a través de les seves filles i els seus col·laboradors, tot recordant el pensament del
fundador que digué: «La predicació de l’Evangeli... modifica i ordena les seves for-
mes que canvien o varien segons els pobles als quals es dirigeix».

Aquestes religioses varen portar al presbiteri unes llànties i uns saquets de sorra tot
simbolitzant la llum de Crist (llànties) que les carmelites palautianes s’han proposat
portar des de la seva fundació a tots els racons del planeta (el saquets de sorra), vo-
lia ser un exemple de «l’espiritualitat encarnada arreu» tant pròpia del P. Palau i de
les seves descendents espirituals. Les dues superiores generals, Gna. Luisa Ortega i
Gna. Cecilia Andrés oferiren el llibre dels escrits espirituals del P. Palau «Mis rela-
ciones» que és la font del patrimoni espiritual i místic heretat del fundador; un ma-
trimoni, descendents de familiars del beat, la família Prim, d’Aitona, portaren el pa
i el vi, acompanyats del seu fill vestit d’hereu català (amb faixa i barretina) tot recor-
dant la màxima del fundador d’«ofereix-te, donat i entregat tot a Ell per tal que en tu,
Déu faci el que li plagui». 

Les pregàries del fidels tingueren un fort accent palautià: cada una d’elles anava
introduïda amb unes paraules dels pensaments del P. Palau estretament vincula-
des al sentit de la pregària. Així és pregà per l’Església —el P. Palau deia «viuré
i moriré per Tu»—; els qui pateixen la humanitat, en paraules del beat «ploro amb
els que ploren i pateixo amb els que pateixen»; per l’evangelització dels pobles;
per la vida consagrada i la seva donació a Crist que en expressió del religiós car-
melita «el seu amor és l’únic que pot satisfer el nostre cor»; i per les filles i fills
del P. Palau.

Un cop realitzada la consagració, unes germanes carmelites, vingudes de l’Índia, va-
ren fer una petita dansa, en honor del Santíssim, abillades amb saris i duent uns pla-
terets amb espelmes, encens i pètals de flors que, acabat el ball, dipositaren als peus
del l’altar. 
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De l’alegria jubilar al compromís amb els més desafavorits 

En acabar l’eucaristia, el P. Agustí Borrell, Ocd, provincial dels Carmelites de Cata-
lunya i Balears, va llegir una carta, arribada des de Roma, de Fra Severio Cannistrà,
prepòsit general, Ocd, on unia, al goig de les congregacions palautiens, la joia per
aquest bicentenari de tota la família carmelitana, on visqué i professà el beat fundador.

Tal com no podia ser d’altra manera, les congregacions de les Carmelites Missione-
res i les Carmelites Missioneres Teresianes desitgen —seguint l’esperit i carisma re-
but del seu fundador— que aquest any jubilar sigui també un any d’abundosos fruits
i per això s’anuncia que ambdues congregacions estant estudiant realitzar un projec-
te solidari a Haití, en favor dels més desafavorits, i que durant aquest any jubilar es re-
captaran els fons necessaris per la seva posada en marxa i que, al final de l’any jubi-
lar, al desembre del 2011 a Aitona, s’anunciarà l’inici de la nova obra apostòlica. 

Finalment, continuant amb esperit de festa i acabada la missa, la colla gegantera del
col·legi de les Carmelites del Prat animà el fi de festa al Pla de la Seu.
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Aquest és el títol del llibre que han pu-
blicat les parròquies de la Mare de Déu
de Port i de Sant Bartomeu. Així s’unei-
xen a la llarga llista de parròquies que
van publicant els seus llibres amb motiu
de la commemoració d’alguna data im-
portant de la història de la parròquia. És
un llibre de 276 pàgines, pulcrament edi-
tat per Tecfagroup.

En la presentació es diu que «amb goig i
agraïment oferim la publicació d’aquest
llibre per commemorar a la vegada el
centenari de la parròquia de la Mare de
Déu de Port que es va complir l’any pas-
sat, 2009, i el cinquantenari que es com-
plirà el proper any, 2011, de la filla inse-
parable, la parròquia de Sant Bartomeu.

Les seves pàgines intenten trametre l’a-
ventura apassionant d’una comunitat
cristiana ben concreta i particular arrela-
da en un barri popular de Barcelona des
del moment del seu naixement fins al dia
d’avui, al cap de cent anys i un mes. Hi
anem trobant grups i persones que amb
els seus impulsos i dificultats, projectes
i canvis, valors i febleses han participat
de la comunitat parroquial durant el seu
segle d’existència. Contemplem ben
simbolitzada aquesta història en la bar-
queta que la imatge de la Mare de Déu
de Port porta a la mà dreta, tota amoro-
sa, beneint la seva navegació pel mar del
temps.

Amb aquest propòsit l’obra presenta una
estructura de cinc capítols que correspo-
nen a cinc èpoques. Cada capítol consta
d’una part introductòria que descriu
l’ambient social i de barri de l’època, se-
gueix la narració central de la vida par-
roquial amb la seva varietat de fets, ac-
tivitats i persones que l’identifiquen i
s’acaba amb les vivències i opinions
d’algunes persones amb forma de testi-
monis. Unes fotos escollides pel seu im-
pacte il·lustratiu acompanyen cada ca-
pítol. 

Totes les persones que han treballat en el
llibre tenen la il·lusió d’haver aconseguit
fer-ne una memòria agraïda a les genera-
cions anteriors i un estímul al camí ac-
tual de la comunitat cristiana enmig de la
nostra societat.

En el primer capítol es presenta el naixe-
ment del barri i de la parròquia a l’antic
Can Tunis fins a la prova dolorosa de la
guerra (1909-1939). Històries interessant
i entranyables.

Segueix el temps de reconstrucció des-
prés de la guerra en un segon capítol
(1939-1959), on la parròquia canvia de
lloc i estrena església i escola parroquial
nova en el lloc actual. En aquest indret,
com se subratlla en l’epíleg, ja en el se-
gle XI hi havia una capella amb l’advoca-
ció de la Mare de Déu de Port. Podríem

Informació

100 anys de comunitat cristiana 
en els barris de la Marina
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dir en aquest sentit que la parròquia ac-
tual està arribant a ser mil·lenària.

En el tercer capítol es presenten els anys
apassionants de transformacions i reivin-
dicacions (1960-1975). És també el mo-
ment en el qual pel creixement del barri
comença la parròquia de Sant Bartomeu. 

Nous temps, nous reptes és el títol ben
expressiu del quart capítol (1975-1989),
on es comenta tot el que suposa en l’as-
pecte social i d’evangelització aquesta
nova etapa.

I finalment en un cinquè capítol, que és
el més extens, es repassa el passat més
pròxim i la seva evolució fins al moment
actual de les dues parròquies (1990-
2010).

El llibre va ser presentat el passat 22
d’octubre a la parròquia de la Mare de
Déu de Port i des de llavors la bona aco-
llida i els comentaris elogiosos s’han

anat repetint. Això ens fa creure que que-
da força aconseguit l’objectiu del llibre,
que ha portat molta feina a un bon grup
de persones que han sabut treballar en
equip per aconseguir una obra conjunta i
ben feta.

Com es diu en les primeres pàgines, el
llibre queda obert, és inacabat, demana
un constant procés d’elaboració mitjan-
çant la vida personal i comunitària de to-
thom qui, amb el seu sentiment, el fulle-
gi.

El llibre sols vol donar la nota perquè ca-
da persona interpreti la melodia del llibre
de la pròpia vida «no escrit amb tinta
sinó amb l’Esperit de Déu viu en els
vostres cors» (II Corintis 3, 2-3), Uns
cors assolellats per l’esperança, uns cors
units per l’amor, uns cors ferms per la
fe.

Josep Hortet,
rector de les dues parròquies

Commemoració dels 200 anys del naixement 
de Jaume Balmes

El Capítol de canonges de la catedral de
Barcelona i l‘Associació d’Amics i De-
vots de Sant Ramon de Penyafort, junta-
ment amb els Pares Dominics del con-
vent de Santa Caterina i la parròquia de
la Puríssima Concepció de Barcelona, el
dissabte 18 de desembre de 2010, a es
10.15 h del matí, varen organitzar un ac-
te a la sala de la Mare de Déu de la Mer-
cè, de la catedral de Barcelona, dedicat a
fer memòria de la personalitat i dels en-
senyaments del filòsof català Jaume Bal-
mes i Urpià, en el segon centenari del
seu naixement a Vic.

L’obertura de l’acte i la presentació dels
conferenciants anà a càrrec del Dr. Xa-
vier Puigdollers i Noblom, advocat i pre-
sident de l’Associació d’Amics i Devots
de Sant Ramon de Penyafort.

Seguidament es varen pronunciar aquests
tres parlaments.

El Dr. Ignasi Roviró i Alemany, doctor
en Filosofia i professor de la Universitat
Ramon Llull, parlà sobre «L’obra filosò-
fica de Jaume Balmes, en el seu temps i
la seva projecció en el nostre», presen-



BAB 150 (2010) - desembre [67] 829

tant també els principals trets biogràfics
del personatge.

El Sr. Ramón María Rodón i Guinjoan,
advocat i llicenciat en Història, exposà el
tema «El casament d’Isabel II, un ma-
trimoni d’Estat», en què analitzà sobre-
tot el protagonisme de Jaume Balmes en
aquest enllaç matrimonial com a director
de «El Pensamiento de la Nación».

Després, el Dr. Josep M. Martí Bonet,
canonge arxiprest de la catedral de Bar-
celona, esposà aquest tema: «L’actitud
de Balmes envers la doctrina magisterial
de Pius IX», fent una especial referència
a la seva defensa de la persona des del
pensament del Pontífex i els problemes
que això li reportà al nostre pensador.

Va cloure l’acte el Dr. Joan Guiteras, re-
marcant l’oportunitat de recordar la figu-
ra i el pensament d’aquest prevere i filò-
sof català.

Amb el títol general de «Balmes, filò-
sof», la Fundació Balmesiana també va
dedicar una sessió al filòsof vigatà el 15
de desembre, a les 19h, al saló d’actes de
Balmesiana. Varen intervenir aquests tres
professors. Felipe Widow Lira, de la Pon-
tifícia Universitat Catòlica de Xile, que
parlà sobre «Algunos rasgos de la filoso-
fía moral de Jaime Balmes»; Misericor-
dia Anglès, de la Universitat de Barcelo-
na, que dissertà sobre «Verdad y certeza
en Balmes», i Josep M. Montiu de Nuix,
prevere, que tractà sobre «la lógica de
Balmes». 
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