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Ordenació episcopal de 
Mons. Sebastià Taltavull Anglada,

Bisbe Auxiliar

Butlla de nomenament de Sa Santedat

Benedictus, Episcopus, Servus Servorum Dei, dilecto Filio Sebastiano Taltavull An-
glada, e clero Minoricensis dioecesis, et reliqua…

Benet, Bisbe, Servent dels Servents de Déu, a l’estimat Fill Sebastià Taltavull An-
glada, del clergat de la diòcesi menorquina, fins ara Director de la Comissió de Pas-
toral de la Conferència Episcopal Espanyola, constituït Auxiliar de l’Església Me-
tropolitana Barcelonina i ensems escollit Bisbe titular de Gabino, salut i Benedicció
Apostòlica.

El nostre venerable Germà Lluís, Cardenal de la Santa Església Romana, Martínez
Sistach, Arquebisbe Metropolità de la antiga, il·lustre i per a Nós molt estimada
Seu Barcelonina, recentment ha demanat un Bisbe Auxiliar per tal de poder vetllar
més i millor pel bé espiritual dels seus fidels.

Nós, doncs, que seiem a la Càtedra de sant Pere i tenim cura del bé de tot el Ramat
del Senyor, creiem que calia atendre de bon grat la petició d’aquest zelós Pastor.
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I essent així, estimat Fill, que tu estàs ornat amb els dons necessaris i ets expert
en els afers eclesiàstics, pots ser considerat idoni per exercir aquest ofici, comptant
amb el parer de la Congregació per als Bisbes, amb la nostra suprema potestat
Apostòlica, et proclamem Auxiliar de la Seu barcelonina i, al mateix temps, et no-
menem Bisbe amb el títol de Gabino, amb tots els drets i deures de la dignitat epis-
copal i que són propis d’aquest ofici segons la norma del dret.

Donem l’anuència perquè, mentre sigui fora de la ciutat de Roma, rebis l’ordenació
de qualsevulla bisbe catòlic, tenint cura d’observar les lleis litúrgiques, i havent fet
prèviament, d’acord amb el Codi de Dret Canònic, professió de la fe catòlica i ha-
vent jurat, tal com cal fer, fidelitat envers Nós i els Nostres Successors.

Fes, finalment, estimat Fill, que, unit per la caritat fraterna amb l’esmentat Pastor
Barceloní, t’afanyis amb totes les forces a dur a terme l’ofici que t’ha estat confiat,
però, sobretot, refiant-te de Déu, Pare providentíssim, que ens estima amb un amor
Fidel i alhora etern.

Que els dons de l’Esperit Sant, així com també la protecció de la Verge Maria, t’om-
plin de goig i et sostinguin en tot moment.

Donat a Roma, prop de Sant Pere, el dia vint-i-vuit del mes de gener, de l’any del Se-
nyor dos mil nou, quart del Nostre Pontificat.

Benedictus pp XVI
Marcellus Rossetti, protonotari apostòlic

Homilia del Cardenal Lluís Martínez Sistach en la cerimònia d’or-
denació episcopal de Mons. Taltavull

Ens hem aplegat en aquesta Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona per l’or-
denació del Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull Anglada. Com sabeu, el Pa-
pa, accedint benèvolament a la petició que li vaig dirigir de poder comptar amb l’a-
juda d’un bisbe auxiliar en la tasca pastoral que m’ha estat encomanada com a
Arquebisbe de Barcelona, ha tingut la bondat de cridar a exercir el ministeri epis-
copal a Mons. Sebastià Taltavull, prevere de la diòcesi de Menorca, molt vinculat
a la nostra Arxidiòcesi. De nou manifesto la meva gratitud i la de tota la nostra Es-
glésia diocesana per aquesta delicadesa i estimació que el Papa Benet XVI ha vol-
gut tenir amb nosaltres. Amb aquest acte de reconeixement reitero públicament
el testimoniatge de la nostra profunda i sincera unió amb el successor de Pere en el
misteri de comunió de tota l’Església i l’agraïment per l’exercici del seu ministeri
primacial. 

La nostra celebració és eminentment eclesial. Per l’Eucaristia viu i creix contínua-
ment l’Església i el ministeri episcopal és per al bé del poble de Déu. Els pastors són
necessaris per a l’Església i per això el Senyor no deixa d’atorgar el do del ministe-
ri pastoral. L’ordenació episcopal que celebrem és una manifestació més de l’amor
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que Déu té a la seva Església i concretament a aquesta Església diocesana de Bar-
celona.

El Concili Vaticà II afirma que «Crist per alimentar i incrementar contínuament
el poble de Déu, va instituir en la seva Església diferents ministeris encaminats
al bé de tot el cos. Perquè els ministres, que posseeixen la potestat sagrada, estan al
servei dels germans, a fi que tots els qui pertanyen al poble de Déu i frueixen, per
tant, de l’autèntica dignitat cristiana tendeixin lliurement i ordenadament a un
mateix fi i així arribin a la salvació» (Lumen gentium, 18). Sant Pau ens ha dit en
el fragment de la carta als Corintis, que hi ha diversitat de dons i de ministeris, però
l’Esperit és el mateix, assolint-se d’aquesta manera la unitat i la comunió de l’Es-
glésia.

Jesucrist ha confiat als Apòstols i als seus successors, els bisbes, el servei de vetllar
amb amor diligent per al poble de Déu. Ho fem instruint-lo primerament amb la sa-
na doctrina que dimana de la Paraula de Déu i menant-lo pels camins d’una lectura
devota i reflexiva de les Sagrades Escriptures i de l’escolta reverencial del magiste-
ri eclesiàstic. Els bisbes tenim també el ministeri de la santificació que es realitza
amb la celebració i dispensació dels misteris de la nostra redempció, acompanyant
els fidels amb el nostre mestratge i exemple per les rutes de la pregària. I, final-
ment, els regim com a bons pastors, «no per força, sinó de bon grat segons Déu; no
per interès egoista, sinó generosament: ni com qui senyoreja damunt les possessions,
sinó fent-nos model del ramat» (1Pe 5,2-3).

Com ens diu Jesús en l’evangeli que hem escoltat, és Ell qui ens escull. Benvol-
gut germà Sebastià, el Senyor t’ha escollit i et demana, després d’uns anys de mi-
nisteri presbiteral, lliurar-te al ministeri episcopal. Avui, per l’ordenació esdevin-
dràs successor dels Apòstols i com ells has de lliurar-te plenament a la predicació
de la Paraula i a la pregària. Per l’ordenació episcopal i la comunió jeràrquica seràs
avui comptat com a membre del Col·legi Episcopal que té com a cap el Bisbe de
Roma, el successor de Pere, i participaràs amb tots els bisbes de la sol·licitud per
a l’Església de Jesucrist, una i única, extesa d’orient a occident. I això ho faràs
especialment col·laborant amb el meu ministeri de pastor diocesà, estimant i ser-
vint aquesta Església de Barcelona, en la qual hi està present i actuant tota l’Es-
glésia universal.

El Senyor t’ha escollit per al ministeri de Bisbe i, com ens diu en el fragment evangè-
lic proclamat, ho ha fet per confiar-te «missió d’anar per tot arreu i donar fruit, un
fruit que durarà per sempre». Malgrat la complexitat i les dificultats que comporta
avui viure i testimoniar la vida cristiana i exercir el ministeri que el Senyor confia
—potser encara més tractant-se del ministeri episcopal—, sabem que Ell no ens dei-
xa sols. Jesús ens ha dit que estarà amb nosaltres dia rera dia fins a la consumació del
món. Això estimula la nostra confiança que tenim posada només en Ell i alhora ens
encoratja. El ministeri que avui et concedeix el Senyor per la invocació de l’Esperit
i la imposició de les mans, el podràs exercir donant fruit perquè, no en dubtis mai,
comptaràs sempre amb el seu amor i el seu ajut necessari. Per a dur a terme aquesta
missió que Déu i l’Església t’encomanen, fa falta la fortalesa pròpia d’una persona
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autènticament madura. Tanmateix, l’Esperit que el Senyor ens ha donat no és de
covardia, sinó de fermesa, d’amor i de seny.

Jesús en l’evangeli d’avui, ens ha parlat de l’amor que Ell ens té, que és com l’amor que
el Pare li professa a Ell, i de l’amor amb que hem d’estimar. El seu manament consis-
teix en estimar Déu i estimar els germans. Per als pastors de l’Església aquest amor té
uns continguts específics. Es tracta de la caritat pastoral que es viu i es practica imi-
tant Jesús Bon Pastor que va venir no pas a ser servit, sinó a servir, i a donar la seva
vida per les ovelles (cf. Mt 20, 28; Mc 10, 45). Es tracta de perseverar en l’amor del Se-
nyor i això demana complir els seus manaments i fer la voluntat del Pare. Avui, espe-
cialment, a causa de la crisi econòmica, aquest servei i amor ens demana que el realit-
zem sobretot envers els nostres germans i germanes que passen per greus necessitats.

Enmig de la cultura present en la nostra societat occidental poc oberta a la trans-
cendència, materialista i on la creu de Crist —com en temps de l’apòstol Pau— és
motiu d’escàndol o de niciesa, cal oferir el testimoniatge clar i convincent de l’amor
característic dels deixebles de Crist. 

Tots —i especialment els pastors— hem de contestar reiteradament de la mateixa
manera que l’apòstol Pere a les tres preguntes de Jesús sobre l’amor, per tal que el
Senyor ens confiï a cadascú un servei eclesial en el si de l’Església o en el món. La
teva constant resposta afirmativa —benvolgut germà Sebastià— ha fet possible que
el Senyor et confiï avui el ministeri episcopal. El Concili Vaticà II ens diu que «en
l’exercici de la funció de pares i pastors, els bisbes es comportaran enmig dels seus
com els que serveixen; bons pastors que coneixen les ovelles i són coneguts per elles;
veritables pares que excel·leixen per l’esperit d’amor i de sol·licitud envers tothom»
(Christus Dominus, 16).

En aquest Any Paulí en que commemorem el bimil·lenari del naixement de Sant Pau,
ressonen en el cor de l’Església i d’una manera especial dels seus pastors, aquelles
paraules que l’apòstol s’aplicava a si mateix: «Ai de mi si no evangelitzés!». L’anunci
i predicació de la Paraula de Déu constitueixen el contingut cabdal del ministeri d’un
bisbe. El recent Sínode Episcopal dedicat a la Paraula de Déu en la vida i en la mis-
sió de l’Església ha posat en relleu la centralitat de la revelació divina en la vida cris-
tiana i de la comunitat eclesial. Entre les principals funcions dels bisbes excel·leix
sens dubte la de predicar l’Evangeli.

L’Església de Barcelona té una llarga història, evangelitzada pels sants i màrtirs Eulà-
lia, Cugat, Sever i Pacià, i enriquida posteriorment per altres sants com Sant Josep
Oriol, del qual enguany celebrem el centenari de la canonització, i els coetanis Beats
Pere Tarrés i Josep Casas. Avui l’arxidiòcesi s’esforça per evangelitzar, catequitzar,
celebrar i viure la fe i donar testimoni de la caritat. I tot això que constitueix la mis-
sió de l’Església ho fem en la nostra societat a la qual perquè l’estimem volem ofe-
rir-li el millor que tenim, la Bona Nova de l’Evangeli i la salvació de Jesucrist.

Por esto queremos que la pastoral diocesana sea más y más misionera y evangeliza-
dora, ofreciendo a todos el anuncio explícito y claro de Jesús, bien conscientes de
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la necesidad urgente que tienen muchos hermanos nuestros de un encuentro perso-
nal con el Señor, ya que, como afirma el Papa Benedicto XVI en el inicio de su pri-
mera encíclica, se comienza a ser cristiano por medio del encuentro con una Perso-
na que da un nuevo horizonte a la vida, un encuentro personal con Jesucristo (cf. N. 1).
Y queremos hacerlo con ilusión y confianza en las parroquias, en las comunidades
religiosas, en los movimientos, en las escuelas e instituciones eclesiales. Es mucho
lo que se está haciendo, pero hemos de hacer todavía mucho más. Por esto, con ilu-
sión y confianza, hemos trabajado durante este trienio en nuestro Plan Pastoral Dio-
cesano.

La diócesis de Barcelona ha sido siempre acogedora de los movimientos migratorios.
Actualmente el número de inmigrantes es numeroso. Las parroquias y comunida-
des son sensibles a las necesidades espirituales, materiales y sociales de todos ellos
y la presencia de los católicos de America y del Este europeo en las celebraciones y
actividades de las comunidades cristianas contribuye a revitalizarlas y enriquecerlas.

Cal que el teu ministeri en el si d’aquesta Església sigui exercit, no solament atenent
els qui ja segueixen o malden per seguir fidelment Jesucrist, sinó també dedicant-te
amb tota l’ànima al bé d’aquells que potser s’han desviat d’alguna manera del camí
de la veritat o ignoren l’Evangeli i la misericòrdia salvadora de Crist (cf. Concili Va-
ticà II, Christus Dominus, 11). 

Ets ben conscient i tots hem de tenir plena consciència del que Jesús ens ha dit en l’e-
vangeli, que ens estima, que som els seus amics, que ens envia per donar fruit, afe-
gint aquestes paraules: «Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc, una
alegria plena». Tu has escollit com a lema aquestes paraules del Senyor: «Vosaltres
sou els meus amics». Del fons dels nostres cors, avui i sempre, sorgeix un clam hu-
mil i sincer d’acció de gràcies a Déu que l’expressem amb l’Eucaristia que celebrem.

Maria estigué reunida amb el col·legi apostòlic en el Cenacle esperant la Pentecosta.
Ella està sempre present en l’Església i en la vida i activitat de tots els seus membres
per tal que fem sempre el que Jesús ens digui i donem fruits que durin per sempre.
Ho demanem avui per al nou bisbe auxiliar i per a tots nosaltres, invocant la inter-
cessió de la Mare de Déu de la Mercè, excelsa Patrona de la nostra arxidiòcesi.

† Lluís Martínez Sistach. Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules de Mons. Sebastià Taltavull al final de la cerimònia d’or-
denació episcopal

En un moment com aquest, davant tots vosaltres, en el qual l’Església em confereix
una missió de tanta responsabilitat com és la successió apostòlica, em poso en mans
del Senyor perquè el seu Esperit m’acompanyi sempre i jo sigui fidel, sant i bon pas-
tor, com Jesús, que va venir a servir i no a ser servit i a donar la vida per les seves
ovelles (cf. Jn 10,11.15). Per això, demano al Senyor aquella saviesa que em doni
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d’entendre bé el gest que ha fet amb els seus deixebles de rentar-los els peus i sàpi-
ga respondre afirmativament amb la meva vida a la pregunta que els dirigeix: «¿en-
teneu això que he fet amb vosaltres?» (Jn 13,1-15).

Que recordi sempre que el que vol és que facem el mateix que ell ha fet. I fer-ho
«amb il·lusió i confiança», tal com ho diu el nostre cardenal LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH

a la Carta pastoral d’inici d’aquest curs. «Amb il·lusió, perquè el Senyor continua
comptant amb nosaltres, ja que ell ens ha escollit perquè treballem en l’evangelitza-
ció de la nostra societat. Amb confiança perquè en aquest treball que recomencem
no estem sols ni el fem sols, sinó que és el Senyor que té la iniciativa i ens acom-
panya». Des del primer moment he confiat aquest nou ministeri a la Verge Maria,
Mare de l’Església, de qui, orientant-nos a Jesús, l’escoltem quan ens diu: «feu tot el
que ell us digui» (Jn 2,5) i tractem de fer-li cas.

Sé que el ministeri que avui començo a exercir en aquesta Arxidiòcesi de Barcelona
l’hauré de fer de la mà del seu Pastor, el cardenal LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH. Al ma-
teix temps que li agraeixo que m’hagi conferit el ministeri episcopal i des del primer
instant m’hagi obsequiat amb la seva confiança i ajuda, vull manifestar-li pública-
ment, a partir del que he dit fa uns moments a les promeses de l’ordenació, la meva
total comunió i disponibilitat per a servir aquesta Església en la seva persona, en la
del seus preveres i diaques, en la dels germans i germanes de vida consagrada,
en la dels seminaristes (pels qui vull tenir un record i una pregària especial en la Dia-
da del Seminari, on aquest vespre ens trobarem junts per pregar per les vocacions);
penso en tots els agents de pastoral i organismes diocesans, i tot el Poble de Déu,
amb preferència pels qui més sofreixen, els més pobres i els malalts, a qui encoma-
no d’una manera especial a la protecció maternal de la Mare de Déu de la Mercè, per
tal que ens ajudi a estar sempre al seu costat. 

La presencia entre nosotros del Sr. Nuncio de Su Santidad, MONSEÑOR MANUEL

MONTEIRO, es una ocasión privilegiada para expresarle en persona una vez más el
afecto y la comunión con el Santo Padre, Benedicto XVI, de cuyo magisterio reci-
bimos tanta luz en nuestro itinerario espiritual y pastoral. Le agradezco de corazón
su acogida, ayuda, y la oración que compartimos ante Jesús Sacramentado. Ello
me ha ayudado a entender como el encuentro con el Señor y pidiendo la fuerza de su
Espíritu, proyecta una nueva luz cada dia.

Saludo con afecto fraternal a los SEÑORES OBISPOS venidos desde las diferentes dió-
cesis de España y les doy las gracias por el esfuerzo que supone hacer un hueco en
medio de tanto quehacer pastoral. A la vez que les agradezco la acogida que me
han dispensado y todo lo que personalmente me han comunicado, quiero expresar-
les mi comunión en la solicitud por todas las Iglesias. I, d’una manera especial, als
GERMANS BISBES DE CATALUNYA, amb qui hauré de compartir el servei pastoral en
aquestes terres. Agraeixo molt la rebuda fraternal que des d’un principi em féreu quan
vaig ser presentat a la reunió de la Tarraconense. 

A los compañeros, amigos y amigas de las diferentes COMISIONES, DEPARTAMENTOS,
SERVICIOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL Y DE LA RESIDENCIA SACERDOTAL, quiero
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deciros lo mucho que ha significado para mí conoceros y trabajar con vosotros. Sa-
béis que forma parte de mi persona todo lo que me habéis ayudado y he aprendido.
Ya os dije que no me despedía porque, aunque desde otra responsabilidad, en la amis-
tad y en el trabajo seguiremos juntos. 

Ho vaig pensar tot d’una. Quina idea més bona la dels CAPELLANS DE MENORCA i del
BISBE ADMINISTRADOR APOSTÒLIC, MONS. SALVADOR GIMÉNEZ reunits aquells
darrers dies de gener a la Casa d’Espiritualitat al Santuari de la Mare de Déu del
Toro, d’anar als peus de la Verge Maria, la Patrona de la nostra illa, a posar sota la
seva protecció el meu nou ministeri. Em va emocionar molt i vos agraeixo aquest gest
de comunió presbiteral i fraternal ple d’afecte que guardaré sempre en el meu cor.
Ara que he parlat de Menorca, el meu afecte i agraïment al bisbe JOAN PIRIS, fins fa
poc de Menorca i ara bisbe de Lleida, per tot el seu acompanyament personal i aju-
da en tants de moments de discerniment al llarg d’aquests anys i fins al dia d’avui i
sempre tant a prop nostre.

Era molt petit quan ELS MEUS PARES un dia em van dir: «ara, parla amb Jesús». Ho
vaig provar de fer perquè veia què ells ho feien i era d’allò més normal. Em van se-
guir ajudant amb la seva paraula sempre oportuna i el seu testimoni discret i senzill.
A ells, al MEU PARE que ben segur que ho celebra des del cel, a la MEVA MARE

aquí present, als MEUS GERMANS que van beure de la mateixa font i a TOTA LA FAMÍLIA

els vull agrair que hagin estat els primers a iniciar-me en la fe cristiana i m’hagin es-
timat. Vull unir el goig de la nostra família i el de totes les famílies a l’acció de grà-
cies que avui elevem al Senyor. 

També el meu agraïment ple d’afecte a tots els qui durant aquests mesos m’heu fet
arribar personalment, per carta, e-mails, trucades i missatges de mòbil el vostre ànim
i la vostra pregària, ho esteu fent també avui i us demano que ho seguiu fent, per-
què ens necessitem els uns als altres. Penso en les AUTORITATS aquí presents de Bar-
celona i Catalunya, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del Consell In-
sular i Municipis menorquins, especialment el de Ciutadella, la meva ciutat. La vostra
presència em fa pensar que el treball de l’Església interessa per la seva implicació va-
luosa en la construcció de la societat, de la qual tots en som ciutadans i servidors.

La meva salutació i afecte a tots vosaltres, AMICS I AMIGUES DE BARCELONA I DE

CATALUNYA, i de tants altres indrets. Permeteu-me, avui que sou aquí, una referència
especial ALS QUI EN TAN GRAN NOMBRE US HEU DESPLAÇAT DES DE MENORCA. A tots,
us vull dir que m’omple de goig comptar amb la vostra pregària i gaudir de la vos-
tra amistat. La vostra presència m’anima, i em sento molt a prop vostre per tantes co-
ses que m’heu dit i per tant de bé que al llarg de la vida m’heu fet. Que Déu us pagui
l’amor i la natural senzillesa amb què sempre m’heu tractat. Amb vosaltres dema-
no, per intercessió de Santa Eulàlia i de tants sants que ha donat aquesta terra, trobar
cada dia la llum i la força necessària perquè el meu servei sigui amable, humil, pro-
per a tots i fet amb la senzillesa de Jesús que aprenem a l’Evangeli.

† Mons. Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona
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Crònica de la celebració

«Havent estat nomenat pel Papa Benet XVI com a bisbe auxiliar de Barcelona, Mons.
Sebastià Taltavull Anglada ha rebut l’ordenació episcopal, el 21 de març de 2009, a
la santa església catedral basílica metropolitana de Barcelona. Ha presidit l’ordena-
ció l’Eminentíssim i Reverendíssim Senyor Cardenal Lluís Martínez Sistach, ar-
quebisbe de Barcelona. Amb ell, li han conferit l’ordenació Mons. Manuel Montei-
ro de Castro, nunci apostòlic, i Mons. Joan Piris Frígola, bisbe de Lleida, juntament
amb els altres bisbes presents. Un notable nombre de preveres ha concelebrat l’eu-
caristia, que ha comptat amb el servei diaconal i la participació de tots els esta-
ments del poble fidel. Donem-ne gràcies a Déu!»

Així es diu en la primera pàgina de l’opuscle preparat per seguir la celebració de l’or-
denació episcopal de Mons. Taltavull, que s’inicià a dos quarts de dotze del matí
del 21 de març de 2009. L’opuscle reproduïa a la coberta la figura de Jesucrist en el
moment de rentar els peus als seus deixebles, abans de patir la passió i la creu, i
estava acompanyada de les paraules del Senyor «Vosaltres sou els meus amics»
(Jn 15,14), que constitueixen el lema episcopal de Mons. Sebastià Taltavull.

Prelats participants

Varen participar en la celebració, a més dels tres prelats ja citats, aquests altres: Ri-
card M. Carles Gordó, cardenal arquebisbe emèrit de Barcelona; Juan José Asenjo
Peregrina, arquebisbe coadjutor de Sevilla; Juan del Río Martín, arquebisbe Cas-
trense d’Espanya; Joan Martí Alanis, arquebisbe bisbe emèrit d’Urgell; Jaume Pu-
jol Balcells, arquebisbe de Tarragona; José Manuel Ureña Pastor, arquebisbe de Sa-
ragossa; Elías Yanes Álvarez, arquebisbe emèrit de Saragossa; Bernardo Álvarez
Alonso, bisbe de Tenerife; Enrique Benavent Vidal, bisbe auxiliar de València; Romà
Casanova Casanova, bisbe de Vic; Jesús Català Ibáñez, bisbe de Màlaga; Francesc
Xavier Ciuraneta Aymí, bisbe emèrit de Lleida; Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant
Feliu de Llobregat; Esteban Escudero Torres, bisbe auxiliar de València; Salvador Gi-
ménez Valls, bisbe auxiliar de València i administrador apostòlic de Menorca; Joan
Godayol Colom, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú); Fidel Herráez Vegas, bisbe auxiliar
de Madrid; Vicente Juan Segura, bisbe d’Eivissa; Dionisio Lachovych, bisbe visita-
dor apostòlic dels ucraïnesos en la diàspora; Juan Antonio Martínez Camino, bisbe
auxiliar de Madrid i secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola; Jesús
Murgui soriano, bisbe de Mallorca; Francesc Pardo Artigas, bisbe de Girona; Josep
Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa; Javier Salinas Vinyals, bisbe de Tortosa; Car-
les Soler Perdigó, bisbe emèrit de Girona; Pere Tena Garriga, bisbe auxiliar emèrit
de Barcelona; Jaume Traserra Cunillera, bisbe de Solsona; José Vilaplana Blasco, bis-
be de Huelva.

Altres concelebrants

També varen concelebrar el vicari regional de la Prelatura de la Santa Creu i Opus
Dei, els membres del Capítol de la catedral; el provicari general de la diòcesi, Jaume
Riera Rius; el secretari general i canceller de l’arquebisbat, Mn. Sergi Gordo Ro-
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dríguez; els vicaris episcopals de les quatre demarcacions de la diòcesi, Mn. Joan
Galtés Pujol, Mn. Jesús Sanz García, Mn. Salvador Bacardit Fígols i Mn. Segimon
García Ramiro; el rector del Seminari Conciliar, Mn. Josep M. Turull i altres preve-
res, delegats o responsables de les delegacions, comissions i serveis de l’arxidiòce-
si, i rectors fins al nombre de 350 preveres. 

Representació ecumènica, oficial i familiar

En llocs preferents varen participar en la celebració uns representants d’altres co-
munitats cristianes, per mitjà de la Delegació Diocesana d’Ecumenisme. La mare del
Sr. Bisbe auxiliar, viuda Taltavull, i els seus germans encapçalaven la representació
dels familiars, molts d’ells vinguts de Menorca.

La representació oficial estava presidida per Jordi Hereu, alcalde de Barcelona; i per
Josep Lluís Carod Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya. També en
formaven part Jordi Fernández Díaz, vicepresident del Congrés de Diputats; Mont-
serrat Coll, directora general d’Afers Religiosos; i nombrosos representants de les
institucions civils de Mallorca i Menorca, consellers del govern i membres del Con-
sell Insular, les alcaldesses i els alcaldes de Ciutadella, Ferreries, Maó i Mercadal,
entre altres.

També hi eren presents l’Inspector general de l’Exèrcit, el Comandant Naval de Bar-
celona i el Comandant Militar de Barcelona. Altres personalitats presents eren: Jor-
di Pujol, amb la seva esposa Marta Ferrusola; Glòria Renom, diputada del Parlament
de Catalunya; Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya; Dr. Josep M. Si-
món, president de la Federació Internacional d’Associacions de Metges Catòlics
(FIAMC); Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona; Eugeni Gay, magistrat del Tri-
bunal Constitucional; Jordi López Camps, del Patronat de la Muntanya de Montser-
rat; Jordi Bonet, arquitecte director del temple de la Sagrada Família, entre altres.

Celebració eucarística

Introduí la celebració amb unes monicions Mn. Sergi Gordo, secretari general i can-
celler de l’Arquebisbat. La cerimònia fou retransmesa en directe per Ràdio Estel en
català i per Ràdio Maria en castellà.

La litúrgia de la Paraula de Déu va incloure aquestes tres lectures: Llibre de la Sa-
viesa 9, 1-6. 9-11; salm responsorial 99 «Serviu el Senyor amb alegria; Primera
carta de Sant Pau als Corintis 12, 5-11; Evangeli de Joan 15, 9-17.

Després es passà a l’ordenació episcopal amb la invocació de l’Esperit Sant amb el
cant del «Veni Creator Spiritus». Un dels dos preveres assistents s’adreçà al Sr.
Cardenal i celebrant principal, Dr. Martínez Sistach, fent la petició de l’ordenació
episcopal del prevere Sebastià Taltavull. Els dos preveres assistents del nou bisbe fo-
ren Mn. Joan Bosco Faner Bagur, prevere diocesà de Menorca i rector del Seminari
d’aquella diòcesi, i Mn. Enric Termes Ferré, sacerdot diocesà de Barcelona i dele-
gat diocesà de Catequesi. Acte seguit, per indicació del celebrant principal, Mn. Ser-
gi Gordo, com a canceller de l’Arquebisbat, llegí la butlla pontifícia de nomenament.
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El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia, que es publica abans d’aquesta crònica. Seguí
la promesa de l’elegit, responent a les preguntes del cardenal Martínez Sistach, i la
lletania dels sants, amb l’ordenand postrat a terra. Acabada la lletania, es passà
a l’ordenació pròpiament dita, amb la imposició de mans dels bisbes presents i
la pregària de l’ordenació.

Després es passà als ritus complementaris: la unció amb el sant crisma, el lliurament
del llibre dels Evangelis, la imposició de l’anell i de la mitra, el lliurament del bàcul.
A continuació el nou bisbe rebé el bes de pau dels altres bisbes presents com a sig-
ne de l’acolliment que se li dóna en el si de la comunió en el col·legi episcopal.

Tota l’assemblea cantà, amb el nou bisbe, la professió de fe, amb la coneguda mú-
sica de Mn. Lluís Romeu. Es va resar la pregària eucarística III.

El nou bisbe va concelebrar l’eucaristia a la dreta del Sr. Cardenal Arquebisbe, amb
els més de trenta arquebisbes i bisbes presents i amb més de dos-cents sacerdots. 

Paraules finals

Acabat el ritus de la comunió i un cop resada la postcomunió, el Nunci del Sant Pa-
re a Espanya i a Andorra, Mons. Manuel Monteiro de Castro, pronuncià unes breus
paraules de felicitació al nou bisbe auxiliar, a l’arxidiòcesi de Barcelona, als seus fa-
miliars, a les persones vingudes per assistir a l’ordenació de les Illes Balears. Desitjà
al nou bisbe un fecund ministeri. Va dir també que havia estat «una cerimònia pre-
ciosa i molt ben conduïda. Finalment, demanà la benedicció de Déu per als bisbes,
preveres, diaques, religiosos i religioses, autoritats i per a tot el poble fidel.

Mons. Sebastià Taltavull pronuncià el parlament publicat en les pàgines anteriors,
després del text de l’homilia del Sr. Cardenal arquebisbe 

I mentre el cor de cambra Francesc Valls —tingué cura dels cants— i tota l’assem-
blea cantava el Magnificat amb la coneguda melodia de J. Gelineau, Mons. Taltavull,
acompanyat per dos dels bisbes presents va beneir els fidels passant per entre l’as-
semblea i rebent la joiosa adhesió d’aquesta. Els dos bisbes que l’acompanyaven
foren Mons. Salvador Giménez Valls, administrador apostòlic de Menorca i bisbe au-
xiliar de València, i Jesús Català Ibáñez, bisbe de Màlaga i president de la Comissió
Episcopal de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola, de la qual va ser el di-
rector Mons. Taltavull els darrers anys i fins al seu nomenament episcopal.

Seguí la benedicció solemne final i el cant del «Rosa d’abril», mentre Mons. Talta-
vull rebia, en el presbiteri, la salutació dels fidels.

L’estampa recordatori reproduïa la pintura del lavatori dels peus als deixebles, posats
també a la primera pàgina de l’opuscle per seguir la celebració, el text era aquest:
«Vosaltres sou els meus amics» (Jn 15,14). Ordenació episcopal de Mons. Sebastià
Taltavull Anglada, Bisbe Auxiliar de Barcelona. Presidida per l’Emm. I Rvdm.
Sr. D. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona. 21 de març de 2009.
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Església Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona. Pregària: Oh Déu, vós ens
heu ensenyat que els ministres de la vostra Església no han de voler ser servits, sinó
estar al servei dels germans. Feu-los actius i diligents en l’acció, humils en el servei
i constants en l’oració.

Explicació del lema i de l’escut Episcopal de Mons. Sebastià Taltavull

A l’escut del Sr. Bisbe Monsenyor Sebastià Taltavull i Anglada, ultra el capell epis-
copal amb les sis borles, la creu processional i la divisa (o emblema) «Vos amici mei
estis», «vosaltres sou els meus amics» referint-se als deixebles de Jesús, trobem:

• En el cantó destre, la imatge, santuari i peregrins de la Mare de Déu del Toro, molt
venerada a Menorca.

• En el cantó sinistre, l’escut heràldic de la família Taltavull amb la Santa Creu de la
Catedral de Barcelona

• En el centre de la punta, les aigües de la Mediterrània, amb el «peix», símbol se-
cret de Crist i dels cristians.

Cal observar que la paraula grega «ichthus», que vol dir peix, precisament consta
de les inicials dels atributs de «Jesús Crist, fill de Déu, salvador». Els membres de
l’Església primitiva dibuixaven un peix per indicar que eren cristians. Així tenim,
també, anells amb el peix gravat (segle I, Sant Climent Papa) Tertulià (segle III), afir-
ma «Nosaltres som peixets segons el model de Jesucrist, el nostre peix, i naixem a
l’aigua baptismal i de cap manera ens podem salvar, si no romanem en ella. Si sor-
tim d’ella morim». Amb aquestes paraules es remarca la necessitat de la comunió
cristiana i eclesial. 

La catedral de Barcelona té la denominació de la «Santa Creu» ja l’any 599 en un
concili visigòtic celebrat a la mateixa ciutat de Barcelona, i des de l’any 878 també
se la coneix com a Església de la Santa Creu i de Santa Eulàlia. És una creu grega
que apareix, com hem dit, a l’escut de Monsenyor Taltavull, bisbe auxiliar del Car-
denal Lluís Martínez Sistach.

J. M. Martí i Bonet
Arxiver Diocesà
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Santa Seu

Carta de sa santedad Benet XVI als bisbes 
de l’Església Catòlica

Referent a la remissió de l’excomunió dels quatre bisbes 
consagrats per l’arquebisbe Lefebvre

Estimats germans en el ministeri episcopal,

La remissió de l’excomunió als quatre bisbes consagrats l’any 1988 per l’arquebis-
be Lefebvre sense ordre de la Santa Seu, ha suscitat per múltiples raons dins i fora
de l’Església catòlica una discussió d’una vehemència tal com no s’havia vist des de
fa molt de temps. Molts bisbes s’han mostrat perplexos davant un esdeveniment suc-
ceït inesperadament i difícil d’enquadrar positivament en les qüestions i tasques de
l’Església d’avui. Malgrat que molts bisbes i fidels estaven disposats en principi a
considerar favorablement la disposició del Papa a la reconciliació, s’hi contraposa-
va, però, la qüestió de la conveniència d’aquest gest davant les veritables urgències
d’una vida de fe en el nostre temps. Alguns grups, en canvi, acusaven obertament el
Papa de voler tornar enrere, fins abans del Concili. Es va desencadenar una allau de
protestes, l’amargor de les quals mostrava ferides que es remunten més enllà d’aquest
moment. Per això em sento impulsat a adreçar-vos a vosaltres, estimats germans, una
paraula aclaridora, per tal que ajudi a comprendre les intencions que m’han guiat
en aquesta iniciativa, a mi i als organismes competents de la Santa Seu. Espero con-
tribuir d’aquesta manera a la pau en l’Església.

Una contrarietat per a mi imprevisible va ser el fet que el cas Williamson se sobre-
posés a la remissió de l’excomunió. El gest discret de misericòrdia envers els qua-
tre bisbes, ordenats vàlidament però no legítimament, va aparèixer de manera ines-
perada com una cosa totalment diferent: com la negació de la reconciliació entre
cristians i jueus i, per tant, com la revocació del que en aquesta matèria el Concili ha-
via aclarit per al camí de l’Església. Una invitació a la reconciliació amb un grup
eclesial implicat en un procés de separació es va transformar així en tot al contrari:
un aparent tornar enrere respecte a tots els passos de reconciliació entre els cris-
tians i jueus que s’han anat fent a partir del Concili, passos compartits i promoguts
des de l’inici com un objectiu del meu treball personal teològic. Que aquesta super-
posició de dos processos contraposats s’hagi produït i durant un temps hagi enter-
bolit la pau entre cristians i jueus, així com també la pau dins de l’Església, és una
cosa que només puc lamentar profundament. M’han dit que seguir amb atenció les
notícies accessibles per Internet hauria possibilitat conèixer tempestivament el pro-
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blema. D’aquest fet trec la lliçó que, en el futur, a la Santa Seu haurem de prestar més
atenció a aquesta font de notícies. M’ha entristit que també els catòlics, que en el fons
haurien pogut saber millor com estan les coses, hagin pensat que m’havien de ferir
amb una hostilitat disposada a l’atac. Justament per això dono gràcies als amics jueus
que han ajudat a desfer ràpidament el malentès i a restablir l’atmosfera d’amistat i de
confiança que, com en el temps del papa Joan Pau II, també hi ha hagut durant tot
el període del meu Pontificat i, gràcies a Déu, continua havent-hi.

Un altre desencert, del qual em lamento sincerament, consisteix en el fet que l’a-
bast i els límits de la iniciativa del 21 de gener de 2009 no s’hagin il·lustrat de ma-
nera prou clara en el moment de la seva publicació. L’excomunió afecta les persones,
no les institucions. Una ordenació episcopal sense el manament pontifici significa el
perill d’un cisma, perquè qüestiona la unitat del col·legi episcopal amb el Papa. Per
això, l’Església ha de reaccionar amb la sanció més dura, l’excomunió, per tal de cri-
dar les persones sancionades d’aquesta manera al penediment i a la tornada a la
unitat. Per desgràcia, vint anys després de l’ordenació, aquest objectiu no s’ha as-
solit encara. La remissió de l’excomunió tendeix al mateix fi al qual serveix la san-
ció: convidar una vegada més els quatre bisbes al retorn. Aquest gest era possible des-
prés que els interessats reconeguessin en línia de principi el Papa i la seva potestat de
pastor, malgrat les reserves sobre l’obediència a la seva autoritat doctrinal i a la del
Concili. Amb això torno a la distinció entre persona i institució. La remissió de l’ex-
comunió ha estat un procediment en l’àmbit de la disciplina eclesiàstica: les perso-
nes eren alliberades del pes de consciència provocat per la sanció eclesiàstica més
greu. Cal distingir aquest àmbit disciplinar de l’àmbit doctrinal. El motiu pel qual
la Fraternitat Sant Pius X no tingui una posició canònica en l’Església, no rau al
cap i a la fi en raons disciplinars, sinó doctrinals. Fins que la Fraternitat no tingui una
posició canònica en l’Església, tampoc els seus ministres no hi exerceixen ministe-
ris legítims. Per tant, cal distingir entre el pla disciplinar, que concerneix les perso-
nes com a tals, i el pla doctrinal, en el qual entren en joc el ministeri i la institució.
Per precisar-ho una vegada més: fins que les qüestions relatives a la doctrina no
s’aclareixin, la Fraternitat no té cap estat canònic en l’Església, i els seus ministres,
malgrat que hagin estat alliberats de la sanció eclesiàstica, no exerceixen legítima-
ment cap ministeri en l’Església.

A la llum d’aquesta situació, tinc la intenció d’associar properament la Comissió
Pontifícia Ecclesia Dei —institució competent des de 1988 per atendre aquestes co-
munitats i persones que, provinents de la Fraternitat Sant Pius X o d’agrupacions
similars, volen tornar a la plena comunió amb el Papa— amb la Congregació per a
la Doctrina de la Fe. Amb això queda clar que els problemes que s’han de tractar ara
són de naturalesa essencialment doctrinal, i es refereixen sobretot a l’acceptació del
concili Vaticà II i del magisteri postconciliar dels Papes. Els organismes col·legials
amb els quals la Congregació estudia les qüestions que es presenten (especialment
l’habitual reunió dels cardenals els dimecres i la plenària anual o biennal) garantei-
xen la implicació dels prefectes de diverses congregacions romanes i dels represen-
tants de l’episcopat mundial en les decisions que s’hagin de prendre. L’autoritat ma-
gisterial de l’Església no pot quedar congelada en l’any 1962, això ha de quedar
ben clar a la Fraternitat. Però a alguns dels qui es mostren com a grans defensors del
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Concili se’ls ha de recordar també que el Vaticà II comporta tota la història doctrinal
de l’Església. Qui vol ser obedient al Concili, ha d’acceptar la fe professada en el de-
curs dels segles i no pot tallar les arrels gràcies a les quals viu l’arbre.

Espero, estimats germans, que amb això quedi clar el significat positiu, com també
els límits, de la iniciativa del 21 de gener de 2009. Tanmateix, resta ara la qüestió:
Era necessària aquesta iniciativa? Constituïa realment una prioritat? No hi ha coses
molt més importants? Certament, hi ha coses més importants i urgents. Crec haver
assenyalat les prioritats del meu Pontificat en els discursos que vaig pronunciar en
els seus inicis. El que vaig dir aleshores continua sent de manera inalterable la me-
va línia directiva. La primera prioritat per al successor de Pere va ser fixada pel
Senyor al cenacle de manera inequívoca: «Tu […] confirma els teus germans» (Lc
22,32). Pere mateix va formular de manera nova aquesta prioritat en la seva prime-
ra Carta: «Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui us demani
raó de la vostra esperança» (1Pe 3,15). En el nostre temps, en què hi ha àmplies zo-
nes de la terra on la fe està en perill d’apagar-se com una flama que no troba ja el seu
aliment, la prioritat que hi ha per damunt de totes és fer present Déu en aquest món
i obrir als homes l’accés a Déu. No a un déu qualsevol, sinó al Déu que va parlar al
Sinaí; al Déu el rostre del qual reconeixem en l’amor portat fins a l’extrem (cf. Jn
13,1), en Jesucrist crucificat i ressuscitat. L’autèntic problema en aquest moment ac-
tual de la història és que Déu desapareix de l’horitzó dels homes i, amb l’apagament
de la llum que prové de Déu, la humanitat es veu afectada per la manca d’orienta-
ció, els efectes destructius de la qual es posen cada vegada més de manifest.

Conduir els homes cap a Déu, cap al Déu que parla en la Bíblia: aquesta és la prio-
ritat suprema i fonamental de l’Església i del successor de Pere en aquest temps.
D’això se’n deriva, com a conseqüència lògica, que hem de tenir molt present la uni-
tat dels creients. En efecte, la seva discòrdia, la seva contraposició interna, posa en
dubte la credibilitat del seu discurs sobre Déu. Per això, l’esforç amb vista al testi-
moni comú de fe dels cristians —a l’ecumenisme— s’inclou com a prioritat supre-
ma. A això s’afegeix la necessitat que tots els qui creuen en Déu busquin plegats la
pau, intentin apropar-se els uns als altres, per caminar junts, fins i tot en la diversi-
tat de la seva imatge de Déu, cap a la font de la Llum. En això consisteix el diàleg in-
terreligiós. Qui anuncia Déu com a amor «fins a l’extrem» ha de donar testimoni de
l’amor. Dedicar-se amb amor als que sofreixen, rebutjar l’odi i l’enemistat, és la di-
mensió social de la fe cristiana, de la qual vaig parlar en l’encíclica Deus caritas est.

Per tant, si el compromís laboriós per la fe, per l’esperança i per l’amor en el món és
en aquests moments (i, de maneres diferents, sempre) l’autèntica prioritat per a l’Es-
glésia, aleshores també formen part d’ella les reconciliacions petites i mitjanes.
Que l’humil gest d’una mà estesa hagi donat lloc a un enrenou tan gran, convertint-
se precisament així en el contrari d’una reconciliació, és un fet del qual hem de pren-
dre nota. Però ara em pregunto: ¿Era i és realment una equivocació, també en aquest
cas, sortir a l’encontre del germà que «té alguna cosa contra tu» (cf. Mt 5,23s) i
buscar la reconciliació? La societat civil, ¿no hauria d’intentar també, potser, preve-
nir les radicalitzacions i reintegrar els seus eventuals partidaris —en la mesura que
sigui possible— en les grans forces que plasmen la vida social, per tal d’evitar-ne

162 [14] març - BAB 149 (2009)

02 Santa Seu març'09  8/5/09  12:23  Página 162



la segregació amb totes les seves conseqüències? ¿Pot ser totalment desencertat com-
prometre’s en la dissolució de les rigideses i restriccions, per donar lloc al que hi ha-
gi de positiu i recuperable per al conjunt? Jo mateix he vist en els anys posteriors al
1988 com, mitjançant el retorn de comunitats separades anteriorment de Roma, ha
canviat el seu clima interior; com el retorn a la gran i àmplia Església comuna ha fet
superar posicions unilaterals i estovat rigideses, de manera que després han sorgit for-
ces positives per al conjunt. ¿Pot deixar totalment indiferents una comunitat en la
qual hi ha 491 sacerdots, 215 seminaristes, 6 seminaris, 88 escoles, 2 instituts uni-
versitaris, 117 germans, 164 germanes i milers de fidels? ¿Realment els hem de
deixar anar amb tota tranquil·litat a la deriva lluny de l’Església? Penso per exem-
ple en els 491 sacerdots. No podem conèixer la trama de les seves motivacions.
Tanmateix, crec que no s’haurien decidit pel sacerdoci si, al costat de diversos ele-
ments distorsionats i malalts, no hi hagués l’amor per Crist i la voluntat d’anunciar-
lo, i amb ell, el Déu viu. ¿Podem simplement excloure’ls, com a representants d’un
grup marginal radical, de la recerca de la reconciliació i de la unitat? Què serà d’ells
després?

Certament, des de fa molt de temps, i després una vegada i una altra, en aquesta oca-
sió concreta hem escoltat per part de representants d’aquesta comunitat moltes coses
fora de to: supèrbia i presumpció, obcecacions sobre unilateralismes, etc. Per amor
a la veritat, he d’afegir que he rebut també una sèrie d’impressionants testimonis de
gratitud, en què es percebia una obertura dels cors. ¿Potser la gran Església no s’ha
permetre ser també generosa, essent conscient de l’envergadura que té, en la certesa
de la promesa que li ha estat confiada? Com a bons educadors, ¿no hem de ser ca-
paços també de deixar de fixar-nos en algunes coses no bones i afanyar-nos a sortir
a fora de les estretors? ¿Per ventura no hem d’admetre que també en l’àmbit eclesial
hi ha hagut alguna sortida de to? A vegades fa la impressió que la nostra societat tin-
gui necessitat d’un grup, almenys, amb el qual no tenir cap mena de tolerància;
contra el qual es pugui arremetre tranquil·lament amb odi. I si algú intenta apropar-
se-li —en aquest cas el Papa— també perd el dret a la tolerància i també pot ser trac-
tat amb odi, sense temor ni reserves.

Estimats germans, per circumstàncies fortuïtes, en els dies en què em va venir a la
ment escriure aquesta carta, vaig haver d’interpretar i comentar al Seminari romà el
text de Gal 5,13-15. Vaig percebre amb sorpresa la immediatesa amb què aquestes
frases ens parlen del moment actual: «Mireu que aquesta llibertat no sigui un pretext
per a satisfer els desigs terrenals. Més aviat, per l’amor, feu-vos servents els uns dels
altres. En efecte, tota la Llei troba la seva plenitud en un sol precepte: “Estima els al-
tres com a tu mateix.” Perquè, si us mossegueu i us devoreu mútuament, penseu
que acabareu destruint-vos.» Sempre vaig ser propens a considerar aquesta frase com
una de les exageracions retòriques que sovint es troben en sant Pau. Sota certs as-
pectes pot ser també així. Però, malauradament, aquest «mossegar i devorar» és viu
també avui en l’Església com a expressió d’una llibertat mal interpretada. ¿Sorprèn
potser que tampoc nosaltres siguem millors que els cristians de Galàcia? ¿Que pot-
ser estem amenaçats per les mateixes temptacions, que ens calgui aprendre novament
l’ús just de la llibertat, i que, una i altra vegada, hàgim d’aprendre la prioritat supre-
ma: l’amor? El dia que vaig parlar d’aquest tema al Seminari Major, a Roma se ce-
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lebrava la festa de la Mare de Déu de la Confiança. En efecte, Maria ens ensenya a
confiar. Ella ens condueix al Fill, del qual tots nosaltres ens podem refiar. Ell ens
guiarà, fins i tot en temps turbulents. Així, voldria donar les gràcies de cor als nom-
brosos bisbes que en aquests moments m’han donat proves commovedores de con-
fiança i d’afecte i, sobretot, m’han assegurat les seves pregàries. Aquest agraïment
també serveix per a tots els fidels que aquests últims temps m’han donat prova de
fidelitat intacta al successor de sant Pere. Que el Senyor ens protegeixi a tots nosal-
tres i ens condueixi per la via de la pau. És un desig que em brolla espontani del cor
al començament d’aquesta Quaresma, que és un temps litúrgic particularment favo-
rable per a la purificació interior i que ens convida a tots a mirar amb esperança re-
novada l’horitzó lluminós de la Pasqua.

Amb una especial benedicció apostòlica, em confirmo

Vostre en el Senyor,

Benedictus pp. XVI

Vaticà, 10 de març de 2009
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Prelat

Decrets

Delegació perquè es puguin assistir matrimonis a l’Església del Poble
Espanyol de Barcelona

DECRET 09/09.- Barcelona, 11 de març de 2009

Pel present decret concedim al Rvd. Dr. Francesc X. Bastida Canal, prevere d’aquest
Arquebisbat, delegació general, per dos anys, d’acord amb el cànon 1.111 § 2, per
assistir matrimonis a l’església romànica del Poble Espanyol de Barcelona, perta-
nyent al terme parroquial de la parròquia de Santa Dorotea de Barcelona, amb ex-
pressa facultat de subdelegar per a matrimonis determinats, a preveres o diaques,
mentre no disposem el contrari.

El Rvd. Dr. Bastida, en compliment del cànon 1.121 § 1 portarà un registre matri-
monial propi de l’esmentada església, independent del de la parròquia de santa Do-
rotea.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller 

Nomenament de Mons. Sebastià Taltavull Anglada con a Vicari
general de l’Arxidiòcesi

DECRET 10/09.- Barcelona, 21 de març de 2009

Havent estat nomenat pel Sant Pare Benet XVI, Bisbe Auxiliar de Barcelona l’Excm.
i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada,

Havent-li estant conferida l’ordenació episcopal avui a la Santa Església Catedral
Basílica de Barcelona, en compliment del Manament Apostòlic de Sa Santedat Be-
net XVI donat a Roma el proppassat vint-i-vuit de gener.
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PEL PRESENT DECRET, a tenor del cànon 406 del Codi de Dret Canònic, nome-
nem Vicari General de l’Arquebisbat de Barcelona l’Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Tal-
tavull Anglada. Li corresponen totes les facultats que el dret comú i les disposi-
cions diocesanes atorguen al Vicari General, incloent aquelles que requereixen el
mandat especial de què parlen els cànons 134 §3 i 479 §1 del Codi de Dret Canò-
nic, a tot l’àmbit de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller 

Erecció i aprovació dels estatuts de la Fundació Autònoma Pública
Catarineu

DECRET 11/09.- Barcelona, 23 de març de 2009

Considerant que la millor manera de complir les darreres voluntats de la Sra. M. Àn-
gels Catarineu Fornés és erigint una Fundació canònica denominada «Fundació Ca-
tarineu»;

Examinats els Estatuts pels quals la Fundació s’haurà de regir, en els quals s’afirma que
l’objecte benèfic de la Fundació serà la creació i sustentació de beques pels estudis en
el Seminari Conciliar de Barcelona, així com l’auxili a clergues pobres malalts;

Considerant el que diuen els mateixos Estatuts en referència al Patronat que regirà,
representarà i administrarà la Fundació, així com en referència a les possibles causes
que puguin motivar la seva dissolució.

Atenent que aquesta Fundació compleix el que s’estableix als cànons 1303 §1, 114
§1 i 116 del Codi de Dret Canònic pel que fa a la veritable utilitat de la Fundació i la
dotació actual i futura per al compliment de les seves finalitats;

PEL PRESENT DECRET, erigim la «Fundació Catarineu» com a Fundació Pia Autò-
noma Pública de l’Església en aquesta Arxidiòcesi i li concedim personalitat jurídica
pública. Així mateix aprovem els Estatuts fundacionals pels quals s’haurà de regir.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller 
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Nomenament de Mons. Sebastià Taltavull Anglada com a Delegat
permanent del Sr. Cardenal Arquebisbe al Patronat de la Fundació
Sant Josep Oriol

DECRET 12/09.- Barcelona, 26 de març de 2009

En virtut de l’article 7.2 dels estatuts de la Fundació Sant Josep Oriol, i amb el vis-
tiplau dels senyors bisbes de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa, nomeno l’Excm.
i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar i Vicari general de Barcelona,
per al càrrec de Delegat permanent meu al Patronat de l’esmentada fundació.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller

Exhortació pastoral
Apòstols de Jesucrist com Sant Pau

Exhortació pastoral del cardenal Lluís Martínez Sistach amb motiu del Dia del Se-
minari

El passat diumenge 22 de febrer la nostra arxidiòcesi de Barcelona va viure amb joia
l’ordenació de tres nous preveres diocesans, alumnes del nostre Seminari Conciliar, dos
d’ells provinents del nostre Seminari Menor. I el 22 de març, coincidint amb el Dia del
Seminari, està prevista l’ordenació de dos diaques, que en un futur proper esperem que
seran també ordenats preveres. És un motiu per donar-ne gràcies a Déu. Em plau posar
en relleu un fet ben significatiu: a l’ordenació dels tres preveres s’hi varen unir 114
sacerdots, un signe de la gran estimació en el nostre clergat del ministeri sacerdotal i
un bonic signe d’acolliment fraternal i joiós dels nous ordenats al presbiteri diocesà. 

Joan Pau II va dir que «la manca de sacerdots és la tristesa de l’Església diocesa-
na». És en els països europeus, on el nombre insuficient de sacerdots és una realitat
preocupant. Per això, aquestes ordenacions em semblen una manifestació de l’amor
de Jesucrist envers la nostra Església diocesana.

I també han de ser una invitació a pregar i a treballar per les vocacions al presbiterat.
El Papa Benet XVI ens recorda que «la missió del sacerdot en l’Església és irreem-
plaçable». «Els ministres ordenats són indispensables per a l’Església», va dir el nos-
tre Concili Provincial Tarraconense (Resolució 156). Consegüentment, encara que hi
hagi una penúria de sacerdots en força regions, no s’ha de perdre mai la certesa que
Jesucrist continua suscitant homes que, com els Apòstols, abandonant tota altra
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preocupació, es consagren totalment a la celebració dels sants misteris, a la predi-
cació de l’Evangeli i al ministeri pastoral. Els preveres són precisament els qui, en
nom de Crist, ofereixen a la comunitat cristiana aquests serveis bàsics, sense els quals
la comunitat perdria ràpidament vigor i identitat.

La vocació sacerdotal és una crida de Déu i una resposta generosa per part de l’ho-
me. El sacerdot és «apòstol per voler de Déu», com diu el lema del Dia del Semina-
ri d’enguany, unint-se així a la celebració de l’Any de Sant Pau, proclamat pel Sant
Pare Benet XVI. Com ha dit el Papa, «Pau no és per a nosaltres només una figura del
passat que recordem amb veneració. Ell és també el mestre, l’apòstol i l’evangelit-
zador de Jesucrist per a nosaltres». Que ell ens concedeixi servidors fidels i lliurats
com ell al servei de Jesucrist i de les comunitats cristianes.

Tanmateix, per ajudar a escoltar la crida vocacional és molt important i gairebé in-
dispensable la mediació dels preveres. En el llibre de Samuel de l’Antic Testament,
hi ha una interessant narració de la vocació d’un noi que es deia Samuel. Però Sa-
muel no coneixia prou bé la veu de Déu. Va ser el sacerdot Elí qui el va ajudar a
discernir amb claredat la crida de Déu.

Avui el Senyor continua cridant nois com Samuel que necessiten, en els primers mo-
ments, l’acompanyament de persones que, com Elí, els ajudin a descobrir que es tracta
de la veu de Déu, a escoltar-lo i a discernir quina és autènticament la seva crida en la prò-
pia vida. Aquest servei és molt propi dels sacerdots, que tenen una missió indispensable
en el desvetllament vocacional. Com també el tenen les famílies i les comunitats cris-
tianes. Com vaig dir en la carta pastoral «Les vocacions sacerdotals, do de Déu», «ne-
cessitem comunitats parroquials fervoroses, espirituals, evangelitzades i evangelitza-
dores, en les quals hi hagi joves cristians capaços d’escoltar i d’acollir la crida de Jesús». 

Com també és necessari, en el camí de resposta dels cridats, el servei dels professors
i formadors dels seminaristes, tant en l’ordre de la formació humana com en la for-
mació intel·lectual, espiritual i pastoral. Agraeixo, en aquest sentit, el treball del Rec-
tor i de l’equip de formadors del nostre Seminari diocesà, que dóna una sòlida for-
mació en els àmbits esmentats, tenint una cura de la formació i la vida espiritual, amb
la dedicació d’un director espiritual resident a ple temps en el mateix Seminari, que
constitueix una nota destacada del nostre Seminari. 

En la cerimònia de l’ordenació sacerdotal, un moment ben emotiu és quan, abans
de la imposició de les mans per part del bisbe i de la pregària d’ordenació, els esco-
llits es postren a terra, en senyal d’humilitat, mentre la comunitat invoca els sants i
santes de Déu, demanant la seva intercessió en favor del ministeri que es confia als
ordenats. En la darrera ordenació, recordo que es van invocar, entre molts altres, tres
noms especialment significatius per a la nostra arxidiòcesi perquè tots tres varen
estar relacionats amb el nostre Seminari: el beat Josep M. Peris, rector del Seminari
i màrtir; el beat Pere Tarrés, exemple de sacerdot lliurat plenament a la seva vocació,
i el beat Josep Casas Ros, seminarista màrtir. A Sant Josep, patró de l’Església i de
les vocacions i a aquests tres beats encomano especialment el futur de les voca-
cions sacerdotals a la nostra Església diocesana.
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I també us invito a tots, estimats diocesans, a pregar per aquesta intenció sempre, però
especialment en ocasió del Dia del Seminari, una institució que és com el cor de la
diòcesi, la vida de la qual, com a bisbe, segueixo de forma constant i ben propera. El
nostre Seminari continua complint la seva missió en les circumstàncies presents i de-
sitjo que segueixi gaudint de l’estimació i de la col·laboració de la nostra comunitat
diocesana.

Barcelona, 1 de març de 2009

† Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Cartes

Carta invitant tots els preveres a participar en la Missa Crismal

Als preveres, diaques i pares provincials religiosos de l’Arquebisbat

Benvolguts,

Us lliuro aquestes lletres per invitar-vos ben cordialment a la celebració de la Missa
Crismal, el proper 7 d’abril, a les 11 del matí, a l’església Catedral Basílica de Bar-
celona. A través vostre invito també a tots els fidels que puguin participar-hi.

Amb motiu de la Missa Crismal farem com cada any un homenatge als preveres
que celebren els cinquanta i vint-i-cinc anys de la seva ordenació i als diaques que
celebren els vint-i-cinc anys d’ordenació.

Uns dies abans de Pasqua ens trobarem reunits per la celebració de la Missa en la
qual es beneeixen l’oli dels malalts i el dels catecúmens i es consagra el Sant Cris-
ma, a fi que totes les uncions sacramentals que es facin a partir de la Pasqua, siguin
celebrades amb els olis nous.

Amb el mateix esperit de fraternitat que posa en relleu la celebració de la Missa Cris-
mal, compartirem la taula del dinar en el Seminari Diocesà. Tots hi sou invitats i junts
intensificarem la nostra amistat i recordarem en el Seminari moments importants dels
anys de la nostra formació. 

Amb una salutació ben cordial per a tots,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 13 de març de 2009
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Homilies i al·locucions

Homilía del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Eucaristía de la Hermandad de los Estudiantes, Universidad
de Sevilla, 15 de marzo de 2009 

Excelentísima Señora Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad
de Sevilla, Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Pontificia, Patriarcal e Ilus-
trísima Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y María Santísima de la Angustia, Hermanos Mayores de las Hermandades
de La Macarena y Santa Genoveva, representante del Consejo General de Herman-
dades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, representaciones de las diversas Her-
mandades de Sevilla, hermanos todos,

1. Agradezco muchísimo a los responsables de la Hermandad del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte y Maria Santísima de la Angustia que me hayan invitado a pre-
sidir la Eucaristía en esta solemne función principal del Instituto aquí en esta entra-
ñable capilla universitaria. La presido con profunda devoción y suma satisfacción,
por tratarse de una Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía de
Nazarenos de esta querida ciudad y archidiócesis Hispalense, y por ser de Estu-
diantes, universitarios y universitarias y postuniversitarios en el seno de esta Uni-
versidad de Sevilla, jóvenes y adultos que se sienten cristianos, que son miembros de
la Iglesia, que aman a Jesucristo y que quieren dar testimonio de Él en el mundo uni-
versitario. Vuestra Hermandad y vuestra participación religiosa y activa en la misma,
contribuyen a que la Iglesia de Cristo que vive y actúa en esta Iglesia particular sea
más joven.

Deseo poner de relieve el testimonio de vuestra fe cristiana. La fe crece y se fortifi-
ca comunicándola. Cuando se manifiesta la fe, ésta es más sólida, la sentimos más
viva en nosotros y experimentamos la felicidad que nos otorga. Porque la fe cristiana
ayuda a realizar la persona humana, da sentido a la propia vida, y abre el gran hori-
zonte de la trascendencia en nuestra existencia. Es la sugestiva temática de la felici-
dad de la fe. Así se lo comunicó Isabel a María en el encuentro bíblico de la Visi-
tación. Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, le dijo: «Feliz tu que has creído». Lo
mismo dijo Jesús a Pedro después de su confesión de la divinidad del Maestro en Ce-
sarea de Filipo: «Feliz tú Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la san-
gre, sino mi Padre que está en el cielo».

2. Celebramos la eucaristía del tercer domingo de Cuaresma. Vivimos este tiempo
litúrgico que nos ayuda a la conversión, a unirnos más con Cristo y con María su Ma-
dre, para vivir más intensamente la Pascua y el tiempo pascual. Muy queridos miem-
bros de esta Hermandad de Estudiantes que tiene como titulares los dos personajes
centrales de la cuaresma y de nuestra vida cristiana —el Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte y María Santísima de la Angustia—, vivid intensamente este tiempo li-
túrgico. Que estos días de conversión y penitencia faciliten un constante y más in-
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tenso encuentro personal de cada uno de vosotros con Cristo. Un encuentro con Él,
que puede propiciar la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, obra cum-
bre de Juan de Mesa, al contemplar la paz y suavidad de la faz de Cristo obediente al
Padre y entregando su vida por amor a la humanidad. Los rasgos del rostro de Cris-
to hablan sin pronunciar una sola palabra, manifestándonos que ha cargado sobre sus
hombros todos nuestros pecados, como cordero de Dios inmolado. Este encuentro
con Cristo, lo puede propiciar, también, la imagen de Maria Santísima de la Angus-
tia, atribuida a Juan de Astorga. Los rasgos de su rostro manifiestan su dolor por el
sufrimiento de su Hijo amadísimo y por la ingratitud de la humanidad que no agra-
dece este gesto sublime del Señor. Maria está angustiada porque el Amor no es ama-
do. La Angustia de María es muy actual, ante la creciente descristianización de la so-
ciedad y el decreciente valor que se da a la vida humana desde el primer instante de
su concepción hasta su muerte natural. 

Hay que poner de relieve la importancia del encuentro personal con el Señor. El Pa-
pa Benedicto XVI al inicio de su primera encíclica ha afirmado: «No se empieza a
ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una
Persona que da un nuevo horizonte a la vida, y, con ello, la dirección definitiva»
(Núm. 1). Se trata de Cristo, Dios y Hombre, encarnado en las entrañas virginales
de María por obra del Espíritu Santo, que murió y resucitó. Saulo de Tarso, por
aquel encuentro que tuvo con Cristo muerto y resucitado en las puertas de Damas-
co, se convirtió de perseguidor en apóstol de los gentiles. Y es María quien ha inter-
venido en la historia de la salvación propiciando este encuentro: ella nos ofrece a
Jesús. Ella nos conduce siempre a Jesús. Ella está presente en muchas conversiones
al catolicismo. Es el encargo que el Señor ha hecho a la Virgen de la Angustia. En
este tiempo de Cuaresma hemos de intensificar la oración, la lectura de la Palabra
de Dios y la celebración del sacramento del perdón y la Eucaristía para encontrar-
nos con el Señor.

3. De este encuentro personal nace en nosotros el amor al Señor, dado que nos
sentimos amados por Él. Conscientes de este amor tan grande, le decimos a Jesús:
«Si tú me amas tanto, que has dado la vida por mí, yo también te amo». Porque Cris-
to nos ha amado hasta el extremo, dando su vida por nosotros. Pablo, en la segunda
lectura nos dice que predica a Cristo y a Cristo crucificado. También nosotros hemos
de anunciar a Cristo. Hay jóvenes universitarios que esperan este anuncio y que qui-
zás solamente vosotros queridos jóvenes universitarios podéis anunciarles a Jesús.
Y hemos de anunciar a Cristo crucificado. Esto es fuerte. Nuestro Dios creador y sal-
vador, ¡crucificado! Si, es fuerte. El mismo Pablo reconoce que no es fácil de en-
tender: escándalo o necedad para unos y otros. Pablo era consciente de esta difi-
cultad. Así empieza el texto que hemos proclamado: «Los judíos exigen signos, los
griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado: escánda-
lo para los judíos, necedad para los griegos; pero para los llamados a Cristo —judíos
o griegos— fuerza de Dios y sabiduría de Dios». ¿Entendemos la cruz de Cristo y
nuestra propia cruz? ¿En qué consiste la gloria de Cristo, su glorificación? ¿En la
transfiguración del Tabor? ¿En su muerte en cruz en el Calvario? Pensaríamos que
en el Tabor. No, en el Calvario. Porque en la Cruz es cuando aparece mejor la gloria
de Dios ya que es allí donde se manifiesta más patentemente el amor fiel de Dios.
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¿Y en dónde encontramos nuestra fuerza y nuestra sabiduría? ¿En nosotros, en el
mundo, en el poder? Nosotros estamos llamados a Cristo, por el don de la fe y,
consiguientemente, la encontramos en Cristo crucificado. La razón que da Pablo pa-
rece una contradicción: «Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres; y lo
débil de Dios es más fuerte que los hombres». Es sólo una contradicción aparente,
ya que es una auténtica realidad que experimentamos en nuestra vida cristiana co-
tidiana.

4. Queridos hermanos y hermanas, amando al Señor podemos entender más y me-
jor el contenido de la primera lectura: el decálogo que Dios dio a Moisés, y en ver-
sión del nuevo Pueblo de Dios, los diez mandamientos. Todo parte del primero:
«Yo soy el Señor, tu Dios». Él nos ha creado y nos ha salvado. Nos conoce y nos
ama. Desea nuestra realización y nuestra felicidad. Cuanto nos pide será para nues-
tro bien. Aquí aparece la importancia de los grandes postulados que surgen de la
obra creadora de Dios, la importancia de la ley impresa por el Creador en la crea-
ción y también en nuestra naturaleza humana. Somos creaturas, no creadores. He-
mos de obedecer estos postulados, esta ley para el bien ecológico material y espi-
ritual del micro universo y macro universo. El Decálogo es la Ley fundamental del
Dios que libera: «Yo soy el Señor, que te saqué de la esclavitud». Y a la vez. Dios
nos ha hablado, en la plenitud de los tiempos. Su Hijo Jesucristo, el Verbo, nos ha
revelado el Padre. Como nos recuerda San Juan, somos sus amigos porque nos ha he-
cho conocer cuanto ha oído del Padre. La Palabra de Dios ha de ser siempre norte
de nuestra vida, como ha subrayado el reciente Sínodo Episcopal del pasado mes de
octubre. Todo ello pone de relieve que existen verdades objetivas, universales y
perennes que no podemos contradecir. Hoy domina en la cultura un gran subjeti-
vismo y relativismo: lo que yo creo que es bueno y es verdad, es bueno y verda-
dero. Pero hay verdades que nos trascienden ya sea porque Dios nos las ha graba-
do en nosotros, ya sea porque nos las ha revelado. Y aceptar, proponer, vivir y
defender estas verdades no es ningún fundamentalismo, sino un ejercicio de sana
naturalidad y veracidad. En el fondo está la importantísima temática que vosotros
universitarios abordáis: la relación fe y razón. La fe necesita la razón y la fe ilumi-
na la razón.

María, nuestra madre, nos repite lo que dijo en las bodas de Caná a los que servían:
«Haced todo lo que Jesús os diga». Hemos de escuchar a Jesús y poner en práctica
su mensaje. «No el que dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad del Padre», nos recuerda el Señor. Cumplir cuanto el Señor nos
dice siempre redunda en nuestro auténtico bien. En las bodas de Caná faltaba vino.
María se dio cuenta. Acudió a Jesús con actitud de fe y le pidió que ayudara a aque-
llos esposos. Y Jesús dijo a los que servían: «Llenad las tinajas de agua». ¿Agua? No
es agua lo que falta, sino vino. «Llenad las tinajas de agua». ¡Y lo hicieron! Y aque-
lla agua se convirtió en el mejor vino del banquete, gracias a que los que servían obe-
decieron a Jesús.

5. El Evangelio nos habla de Jesús expulsando a los mercaderes del Templo. Ante
las críticas, pidiéndole con qué autoridad lo hacía, Jesús contestó: «Destruid este tem-
plo, y en tres días lo levantaré». Se refería a su muerte y resurrección. El Templo ha-
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bía sido profanado muchas veces desde fuera, por reyes impíos de Judá o por inva-
sores extranjeros: Nabucodonosor, Antíoco, Pompeyo… Jesús encontró el Templo
profanado desde dentro. Cuatro o cinco familias de la alta aristocracia sacerdotal mo-
nopolizaron durante el siglo primero la administración del Templo y consentían o
promovían el abuso que refiere el Evangelio.

En perspectiva cristológica, el signo de Jesús expulsando a los mercaderes fue una
afirmación de su Mesianidad, a la luz de los profetas Malaquías (3,1 ss), Zacarías (14,
21) y del común sentir de la expectación mesiánica popular. Según el texto de San
Juan, afirma su filiación divina, al referirse Jesús a «la casa de mi Padre». Jesucristo
aparece como Templo de la Divinidad. El Templo es la presencia de Dios. Jesucris-
to es Dios y hombre: la auténtica presencia de Dios en el mundo. Dios encarnado,
Emmanuel. Cristo es el infinito punto de convergencia donde la universal humanidad
encuentra su contacto con Dios (Ap 21, 22 ss.).

Hay una unión íntima entre Jesucristo y la Iglesia: Él es la Cabeza del cuerpo místi-
co que es la Iglesia. No podemos separar nunca el cuerpo de la Cabeza. Sería la
muerte del cuerpo. Si amamos a Cristo, hemos de amar a la Iglesia. La Iglesia divi-
na y humana, santa y constituida de pecadores que somos sus miembros. Ella es
nuestra madre que nos ha engendrado a la vida de hijos e hijas de Dios y alimenta es-
ta nueva vida en la Palabra de Dios y los Sacramentos. Hemos de amar a la Iglesia
como miembros de la Hermandad, trabajando al servicio de ella, haciéndola presen-
te en el mundo universitario, defendiéndola y colaborando en diversas tareas que con-
tribuyen a realizar su misión en este mundo.

6. Hoy vivimos un tiempo de crisis económica mundial. Es más bien una crisis de
auténticos valores que ha causado la crisis económica. En este tiempo hay que in-
tensificar la austeridad, pero también la solidaridad. Y respecto de la virtud de la
solidaridad, considero que a vosotros, queridos universitarios y universitarias, os
pide una mayor dedicación al estudio y a la formación intelectual, con el fin poder-
se preparar mejor y poner ya ahora, pero especialmente mañana, vuestro saber en
bien de los hermanos y de la transformación de las estructuras e instituciones de la
sociedad al servicio de todos y especialmente de los pobres y necesitados. No olvi-
déis que vuestra vocación cristiana como laicos y laicas la tenéis que vivir en el mun-
do, según nos recuerda el Concilio Vaticano II. 

Los entrañables rostros del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y de Maria Santí-
sima de la Angustia nos recuerdan aquel respectivo y concordante testamento que nos
han dejado y que nosotros con motivos de esta solemne función estamos observan-
do. Maria nos ha dicho: «Haced todo lo que Jesús os diga» y Cristo, en el Cenácu-
lo, dijo: «Haced esto en memoria mía». Lo hacemos María, lo hacemos Cristo: Ce-
lebramos con gozo y con agradecimiento la Eucaristía, el memorial de la Muerte y
de la Resurrección del Señor. 

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arzobispo de Barcelona
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Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach
a la Presentació de l’Estudi sobre la tasca social dels religiosos i
religioses a Catalunya, al Palau de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona 2 de març de 2009

Agraeixo al Sr. Vicepresident de la Generalitat de Catalunya que m’hagi concedit la
paraula en aquest acte entranyable i important per a Catalunya, per als instituts de vi-
da consagrada, que inclouen els ordes, les congregacions, societats de vida apostò-
lica i els instituts seculars, i també per als bisbes de Catalunya

Les meves paraules són d’agraïment als religiosos i religioses de Catalunya pel tre-
ball que han realitzat i estan realitzant en els més diversíssims camps per tal de ser-
vir a les persones. El meu agraïment es fa ressò de l’agraïment de tots els germans
bisbes de les diòcesis catalanes.

El Professor Estruch ens ha presentat una síntesi de l’estudi realitzat encarregat per
la Direcció General d’Afers Religiosos. La Dra. Montserrat Coll, d’acord amb la
Unió de Religiosos de Catalunya, volia un estudi que permetés conèixer quines tas-
ques socials duen a terme a Catalunya els membres dels instituts de vida consagrada
i de les societats de vida apostòlica del país. Avui hem tingut el goig de conèixer els
resultats i d’escoltar les primícies que posa en relleu un conjunt de dades molt posi-
tives en ordre a valorar la presència i l’actuació d’aquells homes i dones i a reconèixer
els serveis preuats que estan realitzant.

És molt satisfactori posar en relleu com aquestes institucions eclesials estan realit-
zant uns serveis que harmonitzen amb el carisma i finalitat del respectiu fundador o
fundadora, amb les adaptacions que demana el pas del temps. Però coincidint en el
que és substancial, és a dir, en l’atenció a moltíssimes persones pobres, malaltes, im-
migrants, maltractades, empresonades, analfabetes, etc. El seu carisma els porta a do-
nar resposta a les noves necessitats que l’evolució de la societat va presentant.

En aquest sentit, el Dr. Estruch ens ha dit que l’àmbit que en aquests moments con-
centra un major nombre de serveis és el de l’atenció als immigrants, seguit de les ac-
tivitats de sensibilització ciutadana, la inserció econòmica i social, la beneficència i
l’àmbit de la salut.

Penso que el resultat de l’estudi realitzat manifesta clarament les motivacions voca-
cionals personals i profundes dels religiosos i religioses en les seves actuacions. Lliu-
rats radicalment a Déu, fan de la seva vida un servei als germans perquè entenen i
viuen les paraules de Jesús que tot el que fem a una persona per petita i pobra que
sigui ho fem a Ell, i el que ens diu l’apòstol Joan: no podem estimar a Déu que no
veiem si no estimem el proïsme que veiem. Juntament als dos principis evangèlics es-
mentats pel Dr. Estruch, em plau afegir-ne un altre: «Feu les vostres bones obres da-
vant els homes perquè en veure-les donin glòria al vostre Pare del cel». Penso que
aquests tres principis evangèlics els apliquen els religiosos i les religioses en els
seus serveis que presten. Qui estima Déu veritablement no pot no estimar els germans.
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La història del nostre país no es pot fer sense incloure aquesta munió de serveis que han
prestat i presten tots els instituts de vida consagrada. Coneixent amb dades i percentatges
els treballs i els serveis que presten aquests homes i dones que han seguit Jesús radicalment
en la pobresa, l’obediència i la castedat, podem pensar què serien les nostres ciutats i po-
bles sense aquesta presència i activitat en la multiplicitat de camps que incideixen en la vi-
da de les persones des del seu naixement fins a la mort. Serien ciutats i pobles empobrits.
Això ajuda a les religioses i als religiosos a tenir una deguda i ben legítima autoestima.

Em plau agrair, en nom dels germans bisbes, aquesta iniciativa i aquest estudi i es-
pecialment el que els estimats religiosos i religioses han realitzat i realitzen al servei
de tantes persones i preferentment els pobres, els necessitats i els marginats. Ho fan
per amor a totes elles i per amor a Déu. Benvolguts religiosos i religioses, que Déu
us ho pagui i que la societat us ho reconegui i els homes i les dones en veure tot això
bo que feu, glorifiquin al Pare del cel.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraula i vida

El pecat existeix (01/03/09)

El pecat és una realitat ben actual. Jesús ha vingut a perdonar els pecats. Aquesta ha
estat la principal missió del Fill de Déu fet home. L’àngel així ho va anunciar a Jo-
sep abans del primer Nadal de la història: «Li has de posar per nom Jesús, perquè ell
salvarà el seu poble dels pecats».

Com més coneixem Déu, més sabem què és el pecat. L’home, pel pecat, rebutja l’a-
mor de Déu o mira de construir el seu jo i el món al marge de Déu, com si no exis-
tís. El concepte de pecat només pot ser interpretat adequadament en el context de les
relacions amb Déu. En el context de l’amor de Déu dut fins al final és on descobrim
la veritat dels nostres pecats i ens percebem veritablement pecadors.

Llegint la Bíblia hom s’adona de com, en cada una de les seves pàgines, es parla de
l’existència del pecat: allí s’explica la seva naturalesa i malícia i es descriu també la
revelació de l’amor constant i de la misericòrdia indefectible de Déu. La història de
la salvació és la història de les temptatives repetides infatigablement per Déu crea-
dor per arrencar l’home del seu pecat. El salmista escriu: «Contra vós, contra vós sol
he pecat, i allò que ofèn als vostres ulls, jo ho he fet.» El pecat s’alça contra l’amor
de Déu per nosaltres i separa d’Ell els nostres cors. Sant Agustí afirma que el pecat
és «amor d’un mateix fins al menyspreu de Déu».

Ningú no escapa a la tendència al pecat, perquè es troba en tothom i en cadascú. La
seva universalitat i radicalitat és tan gran que l’Escriptura parla del pecat del món, es-
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tat de pecat original i de caiguda universal preexistent que es realitza en els pecats
personals, pels quals cadascú s’apropia d’aquest estat i peca dintre seu.

El pecat té una dimensió personal i social. El pecat, en el seu sentit propi, és un ac-
te lliure de la persona individual; té un origen personal i unes conseqüències en el pe-
cador mateix. Tot pecat, tanmateix, fins i tot el més estrictament individual, íntim i
secret, repercuteix d’alguna manera en els altres, ja que té un caràcter social.

El pecat desemboca dramàticament en una divisió entre els germans. El pecat comès
contra Déu és pecat comès contra els homes; així com també quan pequem contra l’ho-
me pequem contra Déu, del qual és imatge. Podem recordar el que diu el llibre dels
Proverbis: «El qui explota el necessitat injuria el seu Creador», i que el dia del Judici
es dirà: «Cada vegada que no ho féreu a un d’aquests petits, tampoc m’ho fèieu a mi.»

No s’ha de confondre la consciència de pecat i el complex de culpa. La primera bro-
lla d’un cor conscient de la primacia de l’amor i implica un acte de responsabilitat.
A aquesta consciència el missatge cristià ofereix el perdó i la misericòrdia de Déu. Te-
nir consciència de pecat és necessari per a la conversió i el canvi, ja que només el qui
reconeix la malaltia cerca el remei oportú. El complex de culpabilitat brolla de la por,
destrueix la joia, submergeix en la tristesa i genera angoixa i menyspreu d’un mateix.
Potser el mal del nostre temps és que manca molta consciència de pecat i sobra molt
complex de culpa, com es posa en relleu en la literatura, en l’art i en la psicologia.

Déu és Pare i davant seu no es permet cap sentiment de culpa que ens tanqui en no-
saltres mateixos i en la soledat de l’angoixa. Déu és ric en misericòrdia i manifesta
constantment la seva omnipotència perdonant els nostres pecats.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Déu és misericordiós (8/3/09)

La Quaresma ha començat amb aquest lema evangèlic: «Convertiu-vos i creieu en
l’Evangeli». La conversió cristiana és una decisió lliure per la qual una persona ac-
cepta Jesucrist. El convertit accepta la totalitat de les veritats que el Senyor va en-
senyar als homes, el seu programa de vida, els valors morals que ell va predicar, les
exigències necessàries per viure com a fills de Déu. La conversió també comporta el
penediment dels pecats propis.

Jesucrist crida els pecadors -tots els homes i dones- a la conversió en revelar Déu com
a Pare misericordiós. El camí vers el Pare és un camí d’autèntica conversió que in-
clou tant un aspecte «negatiu» d’alliberament del pecat, com un aspecte «positiu»
d’elecció del bé.

L’home que es converteix abandona tot el que el tenia allunyat de Déu, trenca amb
la seva autosuficiència, com ara les seves idolatries i el seu pecat. La conversió és per
damunt de tot una realitat personal. S’esdevé en la intimitat de la persona, en el seu
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trobament amb Déu, i comporta una profunda modificació de l’orientació existencial
que marca la conducta total de la persona.

Tanmateix, la conversió personal té una dimensió comunitària. Els qui es convertei-
xen personalment a Déu, moguts per la caritat fraterna, han de contribuir a la trans-
formació de les estructures de pecat i a la construcció d’una nova societat més justa
i més humana segons el designi de Déu. Convé recordar aquelles paraules de Pau VI:
«La veritat és que no hi ha humanitat nova si no hi ha, en primer lloc, homes nous amb
la novetat del baptisme i de la vida segons l’evangeli; és a dir, homes convertits.»

La consciència de pecat ens mena cap a la conversió i a rebre l’abraçada del perdó del
Pare. Certament tota la vida cristiana és com un gran pelegrinatge vers la casa del Pare,
del qual es descobreix cada dia el seu amor incondicional envers tota criatura humana. 

En el context quaresmal de conversió i fidelitat a l’evangeli, cal tenir molt present
una bellíssima pàgina evangèlica que ens parla de la misericòrdia de Déu, reflectida
en la compassió i amor d’un pare: és la paràbola del fill pròdig. Es tracta d’un drama
en dos actes. El primer parla del pecat de l’home: és la fugida del fill petit i la mes-
quinesa del fill gran. Tanmateix, el segon acte proclama la misericòrdia gratuïta i
infinita de Déu que perdona el fill petit i comprèn el fill gran. En aquesta història de
cadascun de nosaltres amb Déu hi veiem el nostre pecat i el perdó diví.

El tems de Quaresma és el temps propici per prendre major consciència dels nos-
tres pecats i per acostar-nos més a Déu que vol perdonar setanta vegades set, sempre
que sigui necessari. Perquè Jesús ha vingut a perdonar els pecats. Així ho anuncià
l’àngel a sant Josep: «Li han de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà el seu po-
ble dels pecats». La consciència de pecat, la conversió i el perdó dels pecats són rea-
litat i expressió de creixement i de progrés humà i cristià.

El sagrament de la penitència (15/3/09)

Pel sagrament del baptisme esdevenim fills de Déu. L’eucaristia alimenta aquesta vi-
da unint-nos íntimament amb Jesucrist i els uns amb els altres. Tanmateix, sovint ex-
perimentem amb dolor que no responem a les exigències de Jesucrist, i fins i tot
que estem en contradicció amb allò que som com a cristians. En lloc de deixar-nos
portar per l’esperit de Crist ens deixem portar per l’esperit d’aquest món. Malgrat tot
això, la misericòrdia de Déu és més gran que tots els nostres pecats i infidelitats.

La crida a la penitència i l’anunci del perdó dels pecats és un dels grans temes de la
predicació de Jesús i dels apòstols. Això ja fou preparat per Joan Baptista, que predi-
cava un baptisme com a signe de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Jesús rei-
terà la seva missió d’anunciar a totes les nacions «la conversió a Déu pel perdó dels
pecats». Això no es pot pas oblidar, perquè fóra trair l’evangeli. És Déu mateix qui,
en Jesucrist, ha situat «el moment del perdó» en la vida de totes les persones. Joan
Pau II recordava que «en el sagrament de la reconciliació cada home pot experimen-
tar d’una manera singular la misericòrdia, és a dir, l’amor que és més fort que el pecat».
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Crist ha instituït el sagrament de la penitència per a tots els membres pecadors de la
seva Església, sobretot per als qui, després del baptisme, han caigut en pecat greu i
així han perdut la gràcia baptismal i han ferit la comunió eclesial. Els pares de l’Es-
glésia presenten aquest sagrament del perdó com «la segona taula de salvació des-
prés del naufragi que és la pèrdua de la gràcia».

Els evangelis ens diuen que Jesús perdonava els pecats a persones en concret, tot
dient-los: «Els teus pecats et són perdonats.» Aquesta fou la seva principal missió,
perquè és el nostre salvador. El cristià d’avui, i de sempre, necessita el sagrament
de la reconciliació perquè és pecador. Sant Ambròs diu que l’Església «posseeix l’ai-
gua i les llàgrimes, és a dir, l’aigua del baptisme i les llàgrimes de la penitència».
La victòria sobre el pecat que Crist ens ha donat, l’Església la manifesta, en primer
lloc, per mitjà del sagrament del baptisme, i després pel sagrament de la penitència.

Però avui sorgeixen un conjunt de preguntes davant d’aquest sagrament: Per què la
confessió personal íntegra és un element essencial d’aquest sagrament? Per què con-
fessar-se davant un home? Per què no podem obtenir el perdó dels pecats directament
de Déu?

No podem oblidar que l’íntima conversió de cor s’exterioritza per la confessió feta a
l’Església. La relació conversió-confessió és d’importància capital per a la com-
prensió del sagrament de la reconciliació en la seva estructura fonamental. Els cris-
tians no podem oblidar la «mediació de l’Església» per tal que Déu perdoni els nos-
tres pecats. El Senyor ressuscitat digué als seus apòstols: «Rebeu l’Esperit Sant; als
qui perdonareu els pecats els seran perdonats; als qui els retindreu els seran retin-
guts.» La mediació de l’Església és volguda positivament per Jesucrist i forma part
de la seva pedagogia salvífica.

El Catecisme de l’Església catòlica afirma que «la confessió dels pecats, fins i tot
des d’un punt de vista simplement humà, ens allibera i facilita la nostra reconciliació
amb els altres». Per la confessió la persona mira cara a cara els pecats de què s’ha fet
culpable, n’accepta la responsabilitat i així s’obre novament a Déu i a la comunió de
l’Església. 

Per tal d’obtenir el perdó de Déu cal recórrer al sacerdot, el qual, com a ministre del
sagrament, no és un home qualsevol, perquè personifica Jesucrist mateix. El bisbe sant
Pacià, ja en el segle IV, donava aquesta raó: «Tu dius que només Déu pot perdonar. Sí,
només Déu, però el que fa per mitjà dels sacerdots ho fa Ell pel seu poder.»

D’acord amb el manament de l’Església, «qualsevol fidel arribat a l’edat de la dis-
creció té l’obligació de confessar els pecats greus dels quals té consciència almenys
una vegada a l’any». El Concili Vaticà II afirma que «el sagrament de la penitèn-
cia és de molta utilitat per a fomentar la vida cristiana». L’eficàcia d’aquest sagra-
ment consisteix a restablir-nos en la gràcia de Déu i a unir-nos a Ell en una supre-
ma amistat.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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El sacerdot, apòstol per voler de Déu (22/03/09)

Aquests mesos de febrer i març l’arxidiòcesi de Barcelona ha viscut amb joia l’or-
denació de tres preveres i de dos diaques. És motiu per donar-ne gràcies a Déu, ja que
la vocació sacerdotal és un do del Senyor. Aquesta bona collita és una manifestació
del seu amor envers la nostra Església diocesana. 

Potser ningú com el profeta Jeremies ha descrit millor la vocació. Ho va fer amb aques-
tes paraules inspirades: «Abans que et modelés en les entranyes de la mare» —diu el
Senyor— «ja et vaig conèixer, i abans de néixer, ja et vaig consagrar i et vaig fer pro-
feta destinat a les nacions.» En la vocació sacerdotal tot és gratuïtat d’amor. L’elec-
ció és una preferència per a realitzar una missió. «Tu aniràs a trobar tothom qui jo et
diré» —continuà dient el Senyor a Jeremies— «i els diràs allò que et manaré». El «sa-
cerdot és apòstol per voler de Déu», com diu el lema del Dia del Seminari d’enguany.

El Senyor continua cridant joves a un servei eclesial més generós en el ministeri pres-
biteral, per presidir, servir i animar les comunitats parroquials, els moviments i les
institucions eclesials. I avui, com sempre, hi ha joves que escolten la crida de Jesús,
deixen el que tenen i el segueixen amb joia i il·lusió, com feren els Apòstols de Jesu-
crist. Així ho han fet aquests cinc joves dels nostres pobles i ciutats que seran orde-
nats diaques i preveres.

Cadascun d’aquests joves té la seva història d’amor amb Jesús. Un dia sentiren la cri-
da del Senyor i li donaren una resposta generosa. S’ha escrit que la vocació consis-
teix en això tan senzill com heroic: tenir consciència que la situació espiritual del nos-
tre món necessita sacerdots. Déu els necessita. Només cal posseir unes normals
qualitats intel·lectuals i físiques i dir sí a la crida del Senyor. La vocació sacerdotal
depèn de la generositat més que d’altres factors.

Aquests cinc joves són molt feliços. Feia anys que esperaven aquest moment de l’or-
denació per esdevenir sacerdots o diaques. Així m’ho han manifestat en moltes oca-
sions. Són feliços perquè estimen Jesús i els germans, i perquè han acollit la vocació
que Déu tenia pensada per a cadascun d’ells des de tota l’eternitat.

Joan Pau II ens ha dit que «la manca de sacerdots és la tristesa de cada Església
diocesana». Humanament parlant, la realitat de les nostres diòcesis, especialment de
l’occident europeu, amb un nombre insuficient de sacerdots és preocupant. Tanma-
teix sabem —com digué el bisbe màrtir sant Fructuós— que «Déu no us deixarà sen-
se pastor». Cal demanar-ho especialment amb la pregària.

Invito els esposos cristians que preguin Déu demanant vocacions sacerdotals i, si és
la seva voluntat, que cridi algun dels seus fills per a aquesta vocació. Us puc asse-
gurar que els pares que han rebut el do i la benedicció de Déu de tenir un fill sacer-
dot no han perdut mai l’amor del fill, perquè el sacerdoci és eminentment una voca-
ció d’amor, de generositat i de fidelitat.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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L’avortament és més que una qüestió religiosa (22/03/09) 

La festa de l’Anunciació a Maria, el proper 25 de març, quan la fe cristiana celebra
que el Fill de Déu assumí la naturalesa humana en les entranyes virginals de Santa
Maria, és un moment molt propici per reflexionar sobre el valor de la vida humana
des dels inicis de la seva concepció en el si matern. En aquest dia l’Església catòli-
ca es proposa reiterar la seva coneguda posició sobre la defensa de la intangibilitat
de la vida humana des del moment de la seva concepció fins al seu terme, i contra
l’avortament provocat.

Tanmateix, crec que hem de ser conscients que l’avortament no és sols una qüestió
religiosa. Així ho han posat en relleu més d’un miler d’intel·lectuals i científics de
primera fila, que han subscrit un manifest en defensa de la vida humana des de la se-
va concepció. Aquests científics i intel·lectuals no entren en qüestions religioses, si-
nó que responen a la pregunta de quan comença la vida humana a partir dels seus co-
neixements tècnics, analitzats i comprovats sense recórrer a arguments confessionals. 

És un argument molt sospitós intentar desautoritzar el debat científic vinculant la de-
fensa de la vida humana amb posicions confessionals, clericals o —com s’acostu-
ma a dir— «ideològiques», un terme sota el qual s’intenta esquivar un debat cientí-
fic i també de caràcter jurídic, perquè allò que hi ha en joc és ni més ni menys que
el dret a la vida, reconegut expressament també en la nostra Constitució.

El dret primer i més fonamental de tots els drets humans és el dret a la vida. La inter-
rupció voluntària de la vida humana en les seves primeres fases de desenvolupament
suposa una clara injustícia i una greu violació d’aquest dret fonamental. Tal com
digué el cardenal Tarsicio Bertone, en el curs de la conferència que pronuncià durant
la seva recent visita al nostre país, «no pot existir un ordre social o estatal just si no
es respecta la justícia, i la justícia tan sols es pot assolir amb un respecte previ dels
drets humans i de la dignitat natural de cada home, de cada persona humana, amb in-
dependència de la fase de la seva vida en què es trobi».

En aquesta conferència, el cardenal Bertone subratllava el fet que «els drets hu-
mans són anteriors i superiors a tots els drets positius». Per això, «estan per damunt
de la política i també per damunt de l’Estat, per la qual cosa són veritablement su-
pranacionals i cap majoria o minoria política pot canviar els drets dels qui són més
vulnerables dins la nostra societat».

L’Església sap que no està pas sola en la seva defensa de la vida. Apel·lant a la recta
raó, espera que siguin moltes les persones que comparteixin l’opció que, en aquesta
greu qüestió d’ètica i de civilització, el camí a seguir és el de protegir aquells que han
de néixer i ajudar els seus progenitors, en especial les seves mares. Les futures gene-
racions ens jutjaran sobre això. I fóra just que, en bona salut democràtica, una qüestió
de tanta envergadura no es decidís sense atendre tots els sectors de la nostra societat.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona 
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Quaresma, temps de pregària (29/03/09)

La quaresma invita a pregar. La pregària és estar amb qui saps que t’estima, rela-
cionar-te amb Déu. Quantes persones hi ha, avui, que hagin experimentat el senti-
ment de la presència de Déu? L’home del nostre temps a Occident és força materia-
lista, i amb prou feines li queda el gust per la riquesa interior que constitueix la
consciència de la seva pròpia identitat.

Els nostres ulls només veuen el que es palpa, el que pot mesurar-se, el que és
possible comprovar experimentalment. Saint Exupéry deia que «el que és essen-
cial és invisible als ulls». Fàcilment els diners, la voluptuositat, l’ambició, l’èxit,
maten en nosaltres la percepció del misteri que ens envolta des que naixem fins que
morim.

Per això l’oració no és fàcil per als homes i dones d’avui. Tanmateix la recomanació
de Jesús és ben clara i categòrica: «Convé pregar sempre i sense defallir», i també
aquesta: «Vetlleu i pregueu, per no caure en cap temptació; l’esperit prou és a punt,
però la carn és feble.»

Per fonamentar la necessitat que tots els cristians tenen de pregar, cal pensar en les
nostres relacions interpersonals amb Déu com en «relacions d’amor». L’amor etern,
infinit i gratuït que Déu ens té a cadascun de nosaltres ha conquistat el nostre cor, i
la nostra resposta és una resposta d’amor a Déu. Les nostres relacions amb Déu són
les relacions entre l’estimat i l’estimada.

Els cristians han de trobar cada dia uns moments generosos de silenci, d’estar amb
el Senyor, per poder viure el do de la «pietat» que dóna l’Esperit Sant. Déu parla
en el silenci. La pregària, com una estona dedicada explícitament a Déu, dóna un to
a la vida de cada dia. Cal entrar a la cambra íntima del cor i tancar la porta, com en-
senya Jesús en l’Evangeli. Llavors, ens diu el Senyor, «prega al teu Pare que està en
el secret i t’ho recompensarà».

La pregària diària personal ajuda a entendre i a viure millor la pregària litúrgica.
Per això el Concili Vaticà II ens fa aquest advertiment: «La participació en la sagra-
da litúrgia no inclou tota la vida espiritual. En efecte, el cristià, cridat a pregar en co-
mú, ha d’entrar també en la seva estança per pregar el Pare en secret».

Sant Joan Crisòstom, en el segle IV, ensenyà als cristians del seu temps com po-
dien aconseguir això que modernament anomenem «la dimensió contemplativa de
la vida cristiana». Els deia: «No hi ha res millor que l’oració i el col·loqui amb Déu
per posar-nos en contacte immediat amb Ell. Llavors és quan el nostre esperit és
il·luminat per la seva llum inefable». I encara afegia el sant: «Em refereixo a aque-
lla oració que no es fa de rutina, sinó de cor; que no queda circumscrita a uns mo-
ments determinats, sinó que es prolonga sense parar nit i dia». En el fons, aques-
ta oració pressuposa, com a element imprescindible, el diàleg amb Déu i el seu
record.

03 Prelat Gen març'09  8/5/09  12:23  Página 181



182 [34] març - BAB 149 (2009)

La tradició de l’Església ens proposa alguns ritmes de pregària destinats a alimen-
tar la pregària contínua. Alguns són diaris: la pregària del matí i del vespre, d’abans
i de després dels àpats, la litúrgia de les Hores. El diumenge, centrat en l’eucaristia,
és santificat principalment per la pregària. El cicle de l’any litúrgic i les seves grans
festes són els ritmes fonamentals de la vida de pregària dels cristians. La quaresma
n’és un temps fort.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Mitjans de comunicació social - Notes de premsa

El cardenal Martínez Sistach dirigirà una recés per a les religioses

El proper diumenge, 8 de març, segon diumenge de Quaresma, el cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach, dirigirà un recés per a religioses, de les 10.15 hores fins a les 17 hores,
a la Casa d’Exercicis de Sant Ignasi (c/ Carrasco i Formiguera 22). Les que vulguin
quedar-se a dinar han de trucar al telèfon 93 205 81 34.

Barcelona, 4 de març de 2009

El cardenal Martínez Sistach s’ha reunit amb els consiliaris de les
Germandats i Confraries de l’Arquebisbat

El matí d’avui, al Palau Episcopal, el cardenal Lluís Martínez Sistach, s’ha reunit
amb els consiliaris de les Germandats i Confraries de l’Arquebisbat de Barcelona.
Han participat en la reunió: Mn. Gregori Manso, delegat diocesà de Germandats i
Confraries i deu consiliaris que representaven 21 d’aquestes associacions.

El tema estudiat en la reunió ha estat la formació i l’espiritualitat dels membres
d’aquests col·lectius i la col·laboració a la pastoral parroquial i diocesana. S’ha fet
també un ampli canvi d’impressions sobre la situació d’aquestes associacions i sobre
l’experiència de la funció dels consiliaris.

El cardenal va agrair als consiliaris el treball que realitzen en el si de les Confraries
i Germandats, per tal de fomentar la formació i l’espiritualitat dels seus membres. 

Finalment, s’ha pres l’acord que el cardenal es reunirà dues vegades cada any amb el
col·lectiu dels consiliaris d’aquestes associacions. Una serà a l’inici de curs —per
programar les activitats— i la segona servirà per fer una revisió de les activitats
portades a terme.

Barcelona, 10 de març de 2009
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El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez i Sistach
visita l’Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, per parlar dels efectes de
la crisi en les persones que s’adrecen a les parròquies i a Càritas

Arran de la situació generada per la crisi, les parròquies de la ciutat de Barcelona i
els punts d’atenció de Càritas han vist augmentar considerablement en els darrers me-
sos les demandes d’ajuda per a cobrir necessitats bàsiques, respecte del mateix pe-
ríode de 2008.

Amb l’objectiu de parlar del tema i tractar d’oferir una resposta coordinada i eficient
a les persones que es troben en greu dificultat, el Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Lluís Martínez i Sistach, President de Càritas Diocesana a Barcelona, ha visitat l’Al-
calde de la Ciutat, Jordi Hereu.

La reunió s’ha celebrat avui, divendres, 13 de març, a dos quarts de 6 de la tarda. 

En la trobada s’han tractat temes relatius al treball en xarxa i a la desitjable coordina-
ció entre els serveis de les entitats cristianes i els serveis socials de l’Ajuntament, es-
pecialment pel que té a veure amb ajuts econòmics per a cobrir necessitats bàsiques
d’alimentació, lloguer i relloguers i beques de menjador. També s’han tractat temes rela-
tius a la formació laboral i als plans ocupacionals que les entitats cristianes duen a terme.

Han participat en la reunió, el Segon Tinent d’Alcalde i Responsable de l’Àrea de
Acció Social i Ciutadania, Ricard Gomà, i el director de Càritas Diocesana de Bar-
celona, Jordi Roglà. 

Barcelona, 13 de març de 2009

Ordenació de dos diaques al Seminari Conciliar de Barcelona

Presidí la celebració el cardenal Lluís Martínez Sistach

El passat diumenge, 22 de març, es va celebrar a la diòcesi de Barcelona, el dia del
Seminari, que cada any s’escau en un diumenge proper a la festivitat de Sant Josep.
Amb motiu d’aquesta diada, el cardenal Martínez Sistach, presidí l’ordenació de dos
diaques alumnes del Seminari Conciliar que en els propers mesos seran ordenats
sacerdots. Són Mn. Ignasi Torrent Portabella i Mn. Jordi Patiño Morales.

Mn. Ignasi Torrent és una vocació tardana, que entrà al Seminari als 59 anys. Ac-
tualment col·labora pastoralment a la parròquia de la Mare de Déu de la Llum, a
l’Hospitalet de Llobregat. Mn. Jordi Patiño procedeix d’Amèrica Llatina i té 30 anys,
col·labora a la parròquia de Sant Josep de Badalona.

Pronuncià l’homilia el cardenal Martínez Sistach, en la qual va fer una crida als nom-
brosos joves presents a l’acte. Els va invitar a preguntar-se si Déu els crida al mi-
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nisteri sacerdotal. «Tot jove cristià —va dir—, almenys una vegada a la vida, ha de
preguntar-se si Déu el crida al sacerdoci».

Amb motiu del dia del Seminari, aquesta institució diocesana va celebrar el passat
diumenge una jornada de portes obertes durant la tarda. La jornada es va cloure amb
una eucaristia amb vetlla de pregària per les vocacions, presidida pel nou bisbe au-
xiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull Anglada, que va voler fer la seva pri-
mera activitat pastoral després de la seva ordenació episcopal, el dissabte al matí, pre-
cisament en aquesta institució tan important per al futur de la vida cristiana entre
nosaltres.

Barcelona, 23 de març de 2009

El Cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, visita els alcaldes
de Badalona i Tiana

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, visita els alcaldes
de Badalona i Tiana i planteja fórmules de col·laboració en l’ajuda a les persones
que, pels efectes de la crisi, s’adrecen a les parròquies i a Càrites.

En el marc de la visita pastoral que realitza a l’arxiprestat de Badalona Nord, ahir di-
mecres dia 25 de març, al matí, a la Casa d’Exercicis de les Franciscanes dels Sagrats
Cors a Tiana, el Sr. Cardenal, es va reunir amb els preveres i diaques de l’Arxipres-
tat de Badalona Nord. 

A la tarda, acompanyat per mossèn Salvador Bacardit, vicari episcopal, mossèn Jau-
me Aymar, arxiprest, i mossèn Joan Ballús, rector de la parròquia, fou rebut a la plaça
de l’ajuntament per l’Alcalde de la Vila, Emili Muñoz, i pels Tinents d’Alcalde Srs.
Enric Nolis i Ferran Pascual. La visita va discorre amb gran cordialitat. Van con-
templar les pintures d’Àlvar Suñol que hi ha a la Sala de Plens, i després va mante-
nir una reunió al despatx de l’alcaldia. Per finalitzar l’acte, el Sr. Cardenal va signar
el llibre d’honor de l’Ajuntament, dedicant-hi aquestes paraules: «Agraeixo moltís-
sim al Sr. Alcalde i regidors l’acolliment que m’han atorgat amb motiu de la Visita
Pastoral a aquesta estimada Vila de Tiana, tot desitjant que la bellesa dels seus pa-
ratges i la bondat de les seves persones siguin sempre una expressió de la riquesa es-
piritual, social i cultural de tots els qui gaudeixen vivint en aquests paratges». Tot se-
guit el Sr. Cardenal i els seus acompanyants van visitar la Cartoixa de Montalegre.

A Badalona, el Sr. Cardenal fou rebut al despatx de l’alcalde, Sr. Jordi Serra, i des-
prés, fou conduït al saló de plens, on l’esperaven la pràctica totalitat del consistori i
els representants dels mitjans de comunicació. El Sr. Cardenal va signar al llibre
d’honor de l’Ajuntament i, tot seguit, va adreçar unes paraules als assistents en què
va dir que pel fet de ser arquebisbe de Barcelona se sentia també de Badalona, que és
«la tercera ciutat de Catalunya en nombre d’habitants». Va manifestar l’agraïment
envers els polítics pel seu servei a la ciutat i a la societat, i es va referir a la necessi-

03 Prelat Gen març'09  8/5/09  12:23  Página 184



BAB 149 (2009) - març [37] 185

tat de preservar les arrels cristianes i també la necessària cooperació del municipi
amb els agents pastorals. En uns moments en què «a Càritas gairebé s’han triplicat
les peticions», el Sr. Cardenal va expressar la necessitat de trobar fórmules de coo-
peració entre l’Ajuntament i les càritas parroquials, «tot el que sigui treball conjunt
redundarà en bé de les persones», va dir. L’Alcalde va respondre agraint al Sr. Car-
denal les seves paraules i també la tasca que «cada vegada més fa l’Església per man-
tenir la cohesió social a Badalona - una ciutat gran i complexa - en aquests moments
difícils, per tal que cada persona pugui continuar endavant». El Sr. Cardenal va agrair
també personalment a l’Alcalde la decisió del consistori de dedicar una plaça al
bisbe Joan Carrera, tan vinculat a Badalona. 

Barcelona, 26 de març de 2009

03 Prelat Gen març'09  8/5/09  12:23  Página 185



186 [38] març - BAB 149 (2009)

Secretaria General

Ordes Sagrats

Conferí l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe Metropo-
lità de Barcelona, el dia 22 de març de 2009, a la Capella del Seminari Conciliar de
Barcelona,

Diaconat:
Jorge Alexander Patiño Morales
Ignasi Torrent Portabella

Nomenaments parroquials

Mn. Jorge Alexander Patiño Morales, diaca adscrit a la parròquia de Sant Josep de
Badalona.

Mn. Ignasi Torrent Portabella, diaca adscrit a la parròquia de la Mare de Déu de la
Llum de l’Hospitalet de Llobregat.

Nomenaments no parroquials

Mons. Sebastià Taltavull Anglada, perquè tingui cura dels diaques permanents de
l’Arxidiòcesi.

Mn. Miquel Bada Elias, Consiliari de l’associació VIDA CREIXENT.

P. Francesc Casañas Galofré, cmf, consiliari de la Pontificia y Real Hermandad y Co-
fradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de
la Esperanza Macarena.

Fundació Privada CASA DE FAMÍLIA SANT JOSEP ORIOL. Nomenament del pa-
tronat:
Sr. Carles Farré Puig 
Sr. Joan Casamor Ribas 
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Sr. Manuel Isnard Plens 
Sra. Elisa Piqueras Fos 
Sra. Montserrat Oliveras Clerch 
Sr. Ramon Garriga Latre
Sr. Josep Santiveri Soler 
Sr. Ferran Jornet Anson
Sr. Alfonso Hernández Moreno

Fundació Escola Cristiana de Catalunya: renovació per quatre anys dels patrons:
Sra. M. Concepció Aguilar de Grandes,
Sr. Joan Bassas Arnau 
Sra. Montserrat Coy Robert

Fundació Catarineu, nomenament del Patronat:
Rvd. Sr. Josep M. Turull Garriga, President nat en virtut del càrrec de Rector del Se-
minari Conciliar 
Rvd. Sr. Francesc Prieto Rodríguez 
Sr. Ramon Batlle Tomàs

Sra. Mercè Morer Vidal, Presidenta de l’Adoració Nocturna Femenina (ANFE) Sec-
ció de Barcelona.

Carta: Indicacions per la celebració 
de la Missa Crismal

Als preveres, diaques i pares provincials religiosos de l’Arquebisbat

Benvolguts, Déu vos guard.

El Sr. Cardenal Arquebisbe envia una carta a tot el presbiteri convocant a la missa
crismal de dimarts sant, i en aquesta mateixa carta invita a compartir un àpat fra-
tern. 

L’Arquebisbat ens obsequia, amb molt de gust, amb aquest dinar i us prego de tenir
presents les indicacions següents, amb vista a l’organització:

—El dinar serà a les dues del migdia del dimarts sant dia 7 d’abril vinent al Semi-
nari Conciliar;

—És del tot necessari fer la inscripció a la Secretaria General de l’Arquebisbat tru-
cant per telèfon o bé enviant un comunicat per correu electrònic, abans del di-
vendres 3 d’abril (tel. 932 701 012, a.e.: aarias@arqbcn.cat).
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—A partir de dos quarts de dues del dia 7 hi haurà un punt d’acollida al Seminari
on podreu recollir el resguard del dinar.

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev., Secretari general i Canceller

Barcelona, 13 de març de 2009

In Pace Christi

Mn. Josep Maria Ambrós Rigol

Va morir a l’edat de 87 anys, el dia 21 de març de 2009, a l’Hospital de Puerta de
Hierro de Madrid, Mn. Josep Maria Ambrós Rigol. Va néixer a Corbera de Llobregat
(Barcelona) el 14 de desembre de 1922. Va ingressar a l’Aspirantat de la German-
dat dels Operaris Diocesans l’any 1945, després d’haver estudiat Humanitats, Filoso-
fia i Teologia en el Seminari Conciliar de Barcelona. A Salamanca va acabar els es-
tudis teològics i es llicencià en Teologia. Posteriorment als Estats Units va fer dos
màsters: un en Educació (Màster of Arts)a Fairfield University de Connecticut (1967);
i un altre en Filologia espanyola a Saint John’s University de New York (1970). Re-
bé l’ordenació sacerdotal, e1 21 de desembre de 1946 a Salamanca. 

Va exercir al Seminari Pontifici de Tarragona com a prefecte (1947 a 1949); en el Se-
minari major de Valladolid, també com a prefecte, el curs 1949-1950; en el Semi-
nari major de Barcelona de 1950 a 1956 com a vicerector; de 1956 a 1961 va ser rec-
tor i professor de l’Aspirantat menor de Tortosa; en l’Aspirantat menor de Salamanca
(1961 a 1963) com a professor i a més realitzà els cursos pel doctorat a la Universi-
tat Pontifícia de Salamanca. 

L’any 1963, va ser destinat als Estats Units. Va ser Director espiritual i professor
del Seminari Holy Apostles de Cromwell, de l’Aspirantat de Washington i del Sol
Vocational Institute, de 1976 a 1993 va ser Director de l’Apostolat hispà de la diò-
cesi d’Arlington. El curs 1993-1994 va ser novament Director de l’Aspirantado de
Washington. De 1994 a 2000 va ser director espiritual de l’Aspirantado de Washing-
ton. L’any 2000 va ser destinat a la Llar «Mossèn Sol» de Tortosa; i el 2003 a la Llar
«Mossèn Sol» de Majadahonda (Madrid). 

Mn. Ambrós va formar a Barcelona una generació de seminaristes dedicats al perio-
disme, tant escrit com radiofònic, iniciant les cèlebres «Campanyes pro Seminari»
d’àmbit nacional, per incrementar les vocacions sacerdotals. 

Mn. Josep Maria Ambrós va ser un sacerdot intel·ligent, cordial, que sabia acollir, es-
coltar i descobrir les aptituds capdals dels seminaristes; sacerdot de gran bondat, sem-
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pre atent per solucionar els problemes dels aspirants al sacerdoci i a tots quants s’a-
costaven a ell. Que el Senyor li hagi donat el premi de la vida eterna, per tot el bé que
féu als futurs pastors com a formador del Seminari de Barcelona.

Religioses difuntes

La Gna. Purificación Gascón Cardona (Filomena), carmelita teresa de Sant Josep,
va morir el 14 de març de 2009, als 87 anys d’edat i 58 de vida religiosa.

La Gna. Maria del Carmel (Maria) Castellana i Prat, benedictina del Monestir de Sant
Pere de les Puel·les, va morir el 26 de març de 2009, als 88 anys i 60 de vida religiosa.
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Organismes diocesans

Seminari Conciliar

Carta del Sr. Rector sobre el Dia del Seminari a les parròquies i
comunitats religioses

Barcelona, 3 de març de 2009

Benvolgut Sr. Rector, benvolguda comunitat

Enguany el Dia del Seminari s’emmarca dins de l’any paulí. Per això el lema és
«Apòstol per voler de Déu.» Aquesta és la consciència que tenia clarament Pau i
aquesta és també la consciència que tenen clarament els actuals seminaristes que se
senten cridats a ser preveres diocesans. No ho són pel seu voler, sinó pel voler de
Déu. I el voler de Déu ha d’arribar a ser també voler del qui és cridat. Llavors, en
aquesta tasca conjunta, hom experimenta que la voluntat de Déu és la més allibera-
dora.

En aquest Dia del Seminari d’enguany, no podem oblidar la tasca de Mn. Eusebi
Mansilla, que va morir el passat dia 21 d febrer. Ell es va dedicar de manera incan-
sable a cercar els recursos que el Seminari necessitava i, amb la intercessió sobretot
de la Mare de Déu i l’ajut de molts amics i benefactors, va fer possible que no faltés res
imprescindible als seminaristes. Ell també fou un apòstol incansable de les vocacions
des del Centre d’Acolliment de les Vocacions Sacerdotals i des de l’acompanyament
personal d’un bon grup de seminaristes. Confiem molt en la seva intercessió per tal
que no ens manquin ni les vocacions presbiterals ni els recursos per a la seva forma-
ció.

En aquesta tramesa us enviem el material necessari per a la celebració del Dia de Se-
minari:

—Cartells i Estampes del Dia del Seminari en català i castellà
—Sobres per a la col·lecta del dia del seminari
—Butlletes de Subscripció al Seminari
—Full de pregàries i monicions per a l’eucaristia del dia 22 de març
—Cartell i fulls de la jornada de portes obertes del Seminari el dissabte 21 de març

Enguany us convidem d’una manera especial a l’eucaristia i vetlla de pregària per les
vocacions, ja que serà el primer acte diocesà que presidirà el nou bisbe auxiliar de
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Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull. És un signe de la importància de les voca-
cions per a la diòcesi i per a ell mateix. Serà una oportunitat de saludar-lo personal-
ment amb més calma que al matí i també la possibilitat que especialment els joves
puguin tenir un primer contacte amb ell.

També us convidem a l’ordenació diaconal dels seminaristes de Barcelona Ignasi Tor-
rent i Jordi A. Patiño que tindrà lloc el diumenge, 22 de març, a les 7 de la tarda a la
Capella de Seminari. Us anunciem, també, la propera ordenació presbiteral del dia-
ca de Sant Feliu de Llobregat Mn. Agustí Roig que tindrà lloc el diumenge, 19 d’a-
bril a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès.

Us oferim també la possibilitat que un seminarista o un formador de l’equip puguin
fer un testimoni vocacional a la vostra comunitat o en algun grup de joves o en algu-
na escola de la vostra demarcació. Només cal que ens ho demaneu.

Aquest curs hem publicat el llibre «Josep Casas Ros. La força del dia a dia», obra de
Mn. Agustí Roig. Els preveres que encara no el tingueu, en podeu passar a recollir un
exemplar a la secretaria del Seminari. El testimoni d’aquest seminarista màrtir pot
ser-nos útil de cara a presentar la vocació presbiteral.

Ben cordialment,

Mn. Josep M. Turull,
rector del Seminari Conciliar de Barcelona

Barcelona, 3 de març de 2009

Benvolguda comunitat,

Enguany el Dia del Seminari s’emmarca dins de l’any paulí. Per això el lema és
«Apòstol per voler de Déu.» Aquesta és la consciència que tenia clarament Pau i
aquesta és també la consciència que tenen clarament els actuals seminaristes que se
senten cridats a ser preveres diocesans. No ho són pel seu voler, sinó pel voler de Déu.
I el voler de Déu ha d’arribar a ser també voler del qui és cridat. Llavors, en aquesta
tasca conjunta, hom experimenta que la voluntat de Déu és la més alliberadora.

En aquest Dia del Seminari d’enguany, no podem oblidar la tasca de Mn. Eusebi Man-
silla, que va morir el passat dia 21 d febrer. Ell es va dedicar de manera incansable a
cercar els recursos que el Seminari necessitava i, amb la intercessió sobretot de la Ma-
re de Déu i l’ajut de molts amics i benefactors, va fer possible que no faltés res impres-
cindible als seminaristes. Ell també fou un apòstol incansable de les vocacions des
del Centre d’Acolliment de les Vocacions Sacerdotals i des de l’acompanyament per-
sonal d’un bon grup de seminaristes. Confiem molt en la seva intercessió per tal que
no ens manquin ni les vocacions presbiterals ni els recursos per a la seva formació.
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En aquesta tramesa us enviem el material necessari per a la celebració del Dia de Se-
minari:

—Cartells i Estampes del Dia del Seminari en català i castellà
—Sobres per a la col·lecta del dia del seminari
—Butlletes de Subscripció al Seminari
—Full de pregàries i monicions per a l’eucaristia del dia 22 de març
—Cartell i fulls de la jornada de portes obertes del Seminari el dissabte 21 de març

Enguany us convidem d’una manera especial a l’eucaristia i vetlla de pregària per les
vocacions, ja que serà el primer acte diocesà que presidirà el nou bisbe auxiliar de
Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull. És un signe de la importància de les vocacions
per a la diòcesi i per a ell mateix. Serà una oportunitat de saludar-lo personalment
amb més calma que al matí i també la possibilitat que especialment els joves pu-
guin tenir un primer contacte amb ell.

També us convidem a l’ordenació diaconal dels seminaristes de Barcelona Ignasi Tor-
rent i Jordi A. Patiño que tindrà lloc el diumenge, 22 de març, a les 7 de la tarda a la
Capella de Seminari. Us anunciem, també, la propera ordenació presbiteral del dia-
ca de Sant Feliu de Llobregat Mn. Agustí Roig que tindrà lloc el diumenge, 19 d’a-
bril a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès.

Us oferim també la possibilitat que un seminarista o un formador de l’equip puguin
fer un testimoni vocacional a la vostra comunitat o en algun grup de joves o en algu-
na escola de la vostra demarcació. Només cal que ens ho demaneu.

Aquest curs hem publicat el llibre «Josep Casas Ros. La força del dia a dia», obra de
Mn. Agustí Roig. Els preveres que encara no el tingueu, en podeu passar a recollir un
exemplar a la secretaria del Seminari. El testimoni d’aquest seminarista màrtir pot
ser-nos útil de cara a presentar la vocació presbiteral.

Ben cordialment,

Mn. Josep M. Turull,
rector del Seminari Conciliar de Barcelona
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Crònica

Presentació de l’Informe sobre la tasca social
dels religiosos i religioses a Catalunya

El dilluns dia 2 de març de 2009, al saló d’actes del Palau de la Generalitat, es va pre-
sentar l’estudi titulat «Al servei de servir», que detalla la tasca social realitzada pels
instituts de vida consagrada i les societats de vida apostòlica a Catalunya i destaca
l’atenció diversa i àmplia que realitzen en el camp de l’assistència i la promoció so-
cial. L’estudi presenta més de 700 serveis en els quals els religiosos i les religioses
treballen, de forma voluntària, en aquests camps: immigració, sensibilització, inser-
ció, beneficència, salut, geriatria, educació, sense sostre, etc.

Presidí l’acte el conseller de Presidència, Sr. Josep Lluís Carod Rovira, i a l’acte hi
va assistir el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach; Mons. Jaume
Pujol, Arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconen-
se (CET); Mons. Joan-Enric Vives, bisbe d’Urgell i secretari de la CET; Mons. Romà
Casanova, bisbe de Vic i encarregat de les relacions amb els religiosos i religioses en
el si de la CET. També era present a l’acte Mons. Joan Godayol, bisbe emèrit d’Aya-
viri (Perú), resident a Barcelona i religiós de la Congregació Salesiana. També hi as-
sistiren la germana Cristina Martínez, presidenta de la URC, i el germà Lluís Serra,
secretari general de la URC, amb molts altres membres dels instituts de vida religiosa
i les societats de vida apostòlica. 

Inicià les intervencions la Dra. Montserrat Coll, directora general d’Afers Religio-
sos, que explicà el sentit de l’encàrrec fet a l’ISOR. «El resultat de la recerca —va
dir— mostra un panorama esplèndid de dedicació i efectivitat en favor de noves opor-
tunitats de moltes persones i en favor del futur dels altres. Les actuacions dels reli-
giosos i religioses, fonamentalment anònimes i desinteressades, formen en silenci
una autèntica xarxa d’espais de profunda humanitat».

Seguí la presentació de l’estudi el catedràtic de Sociologia a la UAB Dr. Joan Es-
truch, que és també el director del centre d’Investigacions en Sociologia de la Reli-
gió (ISOR), entitat que realitzà l’estudi per encàrrec de la Direcció General d’Afers
Religiosos i de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). A continuació del Dr. Es-
truch, varen intervenir la germana Cristina Martínez, presidenta de la URC, el Sr.
Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, i la consellera d’Acció Social i Ciu-
tadania de la Generalitat, Carme Capdevila. Tancà l’acte, al qual assistí un nombrós
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públic format sobretot per religioses i religiosos, el vicepresident del Govern, Josep
Lluís Carod-Rovira.

El Dr. Estruch, després de presentar el treball realitzat per l’ISOR, va dir que «la
feina del col·lectiu de religiosos de Catalunya és enorme i valuosíssima. Com es-
crivia Clara Fons en un preciós article publicat fa uns mesos a la revista Dialogal,
“dia rere dia, centenars de religiosos i religioses catòlics treballen desinteressa-
dament per millorar la quotidianitat del proïsme. Són homes i dones que mai no
han vist la seva activitat com el seu futur, sinó com el futur dels altres. Avui aques-
ta tasca és menys visible i menys vistosa. No diré que amagada, però sí summa-
ment discreta”».

«Molt sovint he dit —afirmà també el Dr. Estruch—, i ho repeteixo avui aquí, que si
hi ha globalment un col·lectiu del qual es pot afirmar que es va prendre seriosament
el Concili Vaticà II, aquest col·lectiu és el dels religiosos. La recepció positiva del Va-
ticà II va implicar, per a tots els instituts de vida consagrada, un esforç molt notable
de reflexió, de renovació i de canvi. De tots aquest canvis provocats en la vostra vi-
da religiosa pel Concili Vaticà II, n’hi ha un que voldria destacar aquí, que és el
d’aquesta discreció, d’aquesta relativa invisibilitat: en definitiva, el de la vostra mo-
dalitat de presència en el món».

El Dr. Estruch acabà la seva presentació amb aquestes paraules. «Hi sou, i tant com
hi sou! Sou públicament presents en la societat catalana, però amb una presència dis-
creta, sense estridències, sense confondre la presència amb l’exhibicionisme. Res-
pecteu, i sou respectats. I avui, des de les instàncies governamentals d’aquest país, la
vostra feina és reconeguda i és agraïda».

La germana Cristina Martínez, presidenta de la URC, va dir que aquest estudi era un
repte per als religiosos i religioses «per realitzar millor la nostra presència, la nostra
feina, però més encara per assenyalar amb la nostra acció la direcció indefugible: l’a-
tenció als pobres i als exclosos. El nostre servei de servir el fem des del coneixement
dels drets i la dignitat de tota persona, i perquè creiem que és urgent humanitzar la
humanitat practicant la proximitat.

Va seguir la intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe, que publiquem íntegrament
en la secció del Prelat diocesà (en aquest mateix número del BAB).

Carme Capdevila, consellera d’Acció Social i Ciutadania, va destacar la «lliçó fantàs-
tica» que ofereixen els religiosos i religioses en un temps de crisi com l’actual. «Amb
la vostra feina, ens recordeu que hi ha una altra manera de fer les coses, propera
a la gent, que ofereix ajuda sense demanar res a canvi, de forma altruista, però tam-
bé amb voluntat de transformar les situacions de vulnerabilitat».

En el seu parlament de cloenda de l’acte, Josep Lluís Carod-Rovira agraí, en nom del
Govern de la Generalitat, «l’enorme i impressionat tasca de promoció social que duen
a terme els religiosos/es a Catalunya. Des del Govern hem cregut que era un acte de
justícia que la societat catalana sabés que, de manera desinteressada, per amor al
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proïsme, molts homes i dones, des de les seves conviccions religioses, vinculats en
aquest cas als ordres religiosos catòlics, duen a terme una tasca en favor de les per-
sones més desfavorides. Reconèixer aquesta activitat és una manera d’expressar
que ens sentim orgullosos que al nostre país hi hagi gent que es lliuri de manera tan
evident i desinteressada a resoldre els problemes i les necessitats dels altres. Gràcies
per la feina que heu fet —va acabar dient—, per la que esteu fent i sobretot per la que
esperem que continueu fent en el futur. Catalunya us ho reconeix!».

Celebració del 50è Aniversari de Mans Unides 
a Montserrat

El dissabte 28 de març els voluntaris de les delegacions de Mans Unides amb seu a
Catalunya van celebrar el 50è aniversari. Un dia gris i plujós no va desanimar les gai-
rebé 700 persones que van participar d’aquesta celebració, en representació de tots
els voluntaris que al llarg de mig segle han treballat per la solidaritat.

Als porxos de la plaça de Santa Maria, les presidentes de les delegacions catalanes
de Mans Unides donaven la benvinguda i lliuraven els fulards i xapes que distingi-
rien el grup d’altres pelegrins. Va ser un moment amb nombroses mostres d’alegria
pel fet de retrobar-se amb tanta gent coneguda i amiga. Les salutacions i abraçades
van ocupar una bona estona.

L’eucaristia va estar presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona i concelebrada
pel Pare Abat de Montserrat i gairebé la totalitat dels bisbes de Catalunya, a més a
més d’un bon nombre de preveres que acompanyaven els voluntaris, en un gest cla-
rament de suport i reconeixement al treball de Mans Unides.

Mons. Martínez Sistach va recordar en l’homilia els trets identificatius de Mans Uni-
des: lluita contra la fam, no sols de pa, sinó també de cultura i de Déu; conscienciar
la societat sobre aquest fet i cercar recursos per a finançar projectes de desenvolu-
pament. També digué que «quan els cristians volen agrair alguna cosa a Déu, sovint
ho fan a través de la seva mare, lògic, per tant, que aquesta celebració tingui lloc al
santuari de la Mare de Déu de Montserrat». Després comentà l’evangeli de les noces
de Canà, tot fent un paral·lelisme entre l’actitud de la Mare de Déu i Mans Unides.
Entre altres coses, digué:

• «Maria va acceptar la invitació a un fet social. Els cristians estan presents en la
societat i les seves institucions, per a impregnar-les de l’amor de Déu».

• «La presència de Maria a les noces va ser una presència atenta a tot el que suc-
ceïa al seu voltant. Mans Unides està atenta a les necessitats del món». 

• «La presència de Maria va ser una presència solidària, igual que fa Mans Unides
que se solidaritza amb els pobres del món sense cap mena de discriminació per
raó de raça, llengua…».
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En acabar l’Eucaristia, els voluntaris es van congregar a la plaça. La pluja, genero-
sa en aquell moment, va dificultar una mica l’acte, però tot i així, es va continuar amb
el programa previst. Maria Balart, delegada de Tortosa, amb veu forta i clara, amb
convenciment i entusiasme, va llegir el manifest que fa 50 anys, les dones d’Acció
Catòlica llançaven al món «Declarem la guerra a la fam», que els participants a la
trobada van escoltar aixoplugats amb paraigües, impermeables i sota el porxos de
la plaça, i que van corroborar amb un fort aplaudiment. Després de la lectura del ma-
nifest, Montserrat Graner de la delegació de Sabadell va explicar que la Cobla Con-
temporània ha compost una sardana titulada Mans Unides, que es va presentar el diu-
menge 29 a la Plaça Marcet de Sabadell.

Tampoc l’Esbart Dansaire «L’Om de Llanars del Ripollès» es va fer enrere pel mal
temps, i soportant la pluja va ballar unes bellíssimes danses. 

Tot seguit, en una gran sala dels baixos del restaurant on més tard va tenir lloc el dinar,
la germana benedictina Teresa Forcades, va pronunciar una conferència magistral so-
ta el títol «Tot és relatiu menys Déu i els pobres». Abans, Rosa Pradas, delegada de Bar-
celona, es va adreçar als assistents en un capítol d’agraïment a moltes persones, però
sobretot als voluntaris de Mans Unides, paraules que van ésser interrompudes una i al-
tra vegada, per forts aplaudiments. Seguidament es va llegir la carta que el bisbe Pere
Casaldàliga va enviar per l’esdeveniment, i per últim, Begoña de Burgos, presidenta
nacional de Mans Unides, va saludar i felicitar els assistents per la tasca realitzada. 

Durant l’exposició de la seva conferència, la Gna. Teresa, en un to molt agradable i
proper, i amb un llenguatge clar, va captivar l’auditori que omplia la sala de gom a
gom. Va destacar la predilecció de Déu pels pobres, va recordar amb xifres i exem-
ples prou clars la magnitud de la pobresa avui dia, i va explicar que el problema de
la fam al món «no és un problema de recursos, sinó de voluntat política, atès que es
produeixen recursos suficients perquè tothom estigui ben alimentat». El públic as-
sistent va aplaudir amb entusiasme la conferència, així com les respostes que va do-
nar a les preguntes que li van formular.

L’acte va acabar després de dinar, amb unes paraules d’agraïment per part de la presi-
denta nacional de Mans Unides. Per últim, Pilar Menéndez, delegada de Lleida, va co-
municar que la Paeria ha concedit la Medalla de la Ciutat a Mans Unides de Lleida, en
el seu 50è aniversari, i que els serà lliurada en el transcurs de la Festa Major d’enguany.

Aquesta celebració va ser un dia de festa per a Mans Unides i de gran satisfacció per
part dels voluntaris, pels 50 anys de solidaritat i lluita contra la fam al món. Però,
també, d’una gran preocupació, perquè la pobresa, la fam i la manca d’oportunitats
creix dia rere dia. Per això la gran festa de Mans Unides esdevindrà el dia en què, so-
lemnement, es proclami la seva dissolució perquè ja no siguin necessaris els seus ser-
veis. Aquell dia en què els governs de torn dels diferents països hagin dotat els seus
països de les infraestructures necessàries perquè els seus ciutadans puguin gaudir d’u-
na vida digna. Però, mentre arriba aquest dia tant desitjat, Mans Unides continuarà
treballant i, lògicament, complint anys de solidaritat. 

Conxita López Torres
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Informació

Comunicat de la Plataforma d’Entitats cristianes
amb els Immigrants sobre l’Avantprojecte 

de Llei Orgànica sobre Drets i llibertats 
dels Estrangers a Espanya

Davant l’aprovació per part del Govern d’un projecte de Reforma de la Llei sobre Drets
i llibertats dels Estrangers a Espanya (Llei d’Estrangeria), les entitats cristianes sota-
signants volen unir les seves veus i fer públic el seu rebuig a alguns articles d’aquest text.

Un cop més, les propostes legislatives enfoquen el tema de les migracions com un
àmbit a regular amb normes restrictives i sancionadores. Obliden novament que
els/les immigrants són persones, amb somnis, amb il·lusions i amb famílies que en
depenen. Que han estat i poden seguir essent font de riquesa per al nostre país, tan
humanament, com cultural i econòmica.

Més concretament, ens preocupen greument aquests aspectes del text:

1. Risc que aflorin actituds de xenofòbia. L’avantprojecte de Llei es debat en el
context d’una crisi financera i econòmica de gravíssimes repercussions socials i la-
borals que està afectant ja de ple els sectors més vulnerables. En aquest context, en
les capes més febles de la societat, l’equilibri social és fràgil. I hi ha el risc que
aflorin actituds de xenofòbia i racisme. És oportú aquest moment per a retallar enca-
ra més els «drets» de la població immigrada? D’assenyalar-la un cop més com a es-
trangera? Quants anys han de passar per tal que la persona que prové d’un altre país
sigui ciutadana de ple dret?

2. Allargament del període màxim d’internament. És precisament sobre la con-
dició d’immigració irregular que l’avantprojecte de Llei pretén donar un nou gir, en
la línia de duresa que Espanya ha decidit adoptar a instàncies europees. Recordem
que, amb motiu del debat, el juny de 2008, sobre la Directiva Europea de Retorn
d’immigrants, les Esglésies i entitats cristianes europees ja van mostrar «la seva pro-
funda preocupació pel creixent ús de la detenció administrativa d’immigrants (fins
a 18 mesos d’internament) a l’espera de ser expulsats, en molts països d’Europa».
Ara, a l’Estat Espanyol, l’Avantprojecte de Llei recull aquest augment (passar de
40 dies a 60) i amplia els supòsits d’internament, limitant així el dret fonamental a la
llibertat i vulnerant la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 13).
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3. Prohibició i penalització de la solidaritat humana. A més, introdueix un ele-
ment greu —i èticament inadmissible— en castigar l’ajuda humanitària (moral-
ment legítima, cristianament imprescindible) que particulars o entitats prestin a una
persona immigrada en situació irregular i sense recursos. Les nostres entitats i mol-
tes d’altres, atenen cada dia centenars de persones en aquesta situació. També casti-
ga l’empadronament d’un estranger en un domicili no habitual. Constatem que
aquesta situació es dona freqüentment en persones sense llar, forçades a tenir una
adreça si volen ser considerades ciutadanes a efectes administratius. 

4. Restriccions al dret a viure en família. Constatem que l’enduriment que plan-
teja l’avantprojecte de Llei Orgànica d’Estrangeria no es limita només a l’àmbit san-
cionador, sinó que va més enllà i afecta facetes tan fonamentals per a les persones
com és el dret a reagrupar els propis pares, que a partir d’ara hauran de tenir més de
65 anys. La reagrupació només es podrà fer si el fill porta més de 5 anys de residèn-
cia regular a Espanya, quan la normativa europea estableix que al fill no se li podrà
exigir més de 2 anys de residència regular. 

5. Limitacions al dret a l’educació. D’altra banda, tot i que en alguns aspectes,
aquest avantprojecte millora el contingut de la Llei actual, arran de les diverses
sentències del Tribunal Constitucional que van declarar inconstitucional alguns
dels seus articles, no incorpora correctament el que ha dit l’Alt Tribunal sobre deter-
minats drets de tots els immigrants, com és el d’educació, que l’Avantprojecte limi-
ta a tots els menors de 18 anys i als majors d’aquesta edat que tinguin residència re-
gular a Espanya. 

6. Tracte incorrecte als menors d’edat. Aquest avantprojecte també ignora tota
la legislació, nacional i internacional, referent als infants, i considera els menors im-
migrants no acompanyats com a estrangers, molt per sobre de la seva condició de me-
nors, que, segons sentències del Tribunal Constitucional, és la que ha de prevaler.
A més, el projecte no estableix les mesures necessàries per tal que els menors es-
trangers disposin d’una adequada defensa i representació legal per tal de vetllar
pels seus interessos en tots els procediments administratius i davant dels tribunals.

En conseqüència, les entitats cristianes que acollim persones procedents de països
estrangers rebutgem sense pal·liatius els articles citats d’aquest avantprojecte i ma-
nifestem que no acatarem unes normes que contradiguin principis ètics fonamen-
tals o que vulnerin els drets humans reconeguts en el Dret Internacional i en la nos-
tra pròpia Constitució. 

Barcelona, 20 de març de 2009

La Plataforma està formada per les següents entitats:

ACO, ASSOCIACIÓN SOCIAL ESTE-OESTE, CÀRITAS, CINTRA-BENALLAR,
CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME,
DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE
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PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA
CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURIS-
TES RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CON-
VIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, PASTORAL AMB IM-
MIGRANTS (PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE
CATALUNYA (URC), BAYT-AL-THAQAFA.
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