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Prelat

Decrets

DECRET 07/11 - Barcelona, 4 d’abril de 2011

Considerant la conveniència d’actualitzar les percepcions econòmiques dels preve-
res i diaques, segons les possibilitats del Fons comú diocesà, organisme creat a l’Ar-
quebisbat de Barcelona el 26 d’octubre de 1979;

D’acord amb els cànons 281 i 1274 del Codi de dret canònic, i havent realitzat les
consultes oportunes;

PEL PRESENT decret disposem que aquest any, amb efecte des del primer de gener
de 2011, d’acord amb les normes diocesanes sobre la retribució dels preveres i dia-
ques vigents a l’arxidiòcesi, i segons acord amb els bisbes de les diòcesis de la Pro-
víncia Eclesiàstica de Barcelona, sigui augmentat el valor del punt en un 2,5% (dos
i mig per cent).

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET - Barcelona, 18 d’abril de 2011

Ateses les conclusions formulades pel delegat episcopal, Rvd. Dr. Francesc Xavier
Bastida Canal —vicari judicial emèrit de l’Arxidiòcesi de Barcelona— i pels dos as-
sessors, Rvd. Llic. Joan Benito Tolsau —vicari judicial de l’Arxidiòcesi de Barcelo-
na— i Rvd. Llic. Ramon Batlle Tomàs —membre del Tribunal Eclesiàstic de l’Arxi-
diòcesi de Barcelona—, en el procediment administratiu seguit d’acord amb el que
estableix el c. 1341 del Codi de Dret Canònic, segons les quals el Rvd. Manuel
Pousa Engroñat no ha incorregut en la censura d’excomunió latae sententiae esta-
blerta pel c. 1398, per no haver concorregut en la intenció de procurar l’avortament
i per no haver tingut complicitat principal en els avortaments totalment decidits i por-
tats a terme per dues joves en situació econòmica molt precària, i atès l’escrit del se-
cretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, de 15 d’octubre de 2009, en el
qual s’afirma, sobre els mateixos fets, que «aquest Dicasteri, després d’haver exami-
nat les respostes transmeses, considera que el Rvd. Pousa no sembla haver incorre-
gut en cap pena canònica»,

PEL PRESENT DECRET, es declara que l’esmentat sacerdot no ha incorregut en
la censura d’excomunió latae sententiae. D’acord amb el dret, s’imposa al Rvd. Ma-
nuel Pousa Engroñat que el Rvd. Salvador Bacardit Fígols —vicari episcopal i de-
legat episcopal de Càritas Diocesana de Barcelona— l’assessori i l’acompanyi en
el seu treball ministerial i social, que haurà de realitzar el seu servei als pobres i mar-
ginats d’acord sempre amb el Magisteri i la Doctrina Social de l’Església i respec-
tant tota vida humana des de la seva concepció fins a la mort natural, i que s’abstin-
gui de fer declaracions públiques.

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, pvre.
Secretari general i Canceller
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Cartes

Carta sobre la revisió de l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà i els
suggeriments per al nou Pla Pastoral

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

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

El Pla Pastoral Diocesà 2009-2011, està arribant a la seva conclusió; és el moment
de donar-ne gràcies a Déu per les tasques realitzades i els fruits del nostre treball.
També és l’ocasió de fer balanç del Pla Pastoral que conclou i començar a pensar
en un de nou que vindrà a continuació.

Amb aquesta finalitat us demano que vulgueu treballar en els Consells pastorals ar-
xiprestals i parroquials, el següent qüestionari per revisar com hem aplicat el Pla Pas-
toral que acaba i per suggerir objectius, pel nou Pla Pastoral que hem d’elaborar.

Qüestionari:
1. Quina valoració feu de les iniciatives realitzades a la parròquia, comunitat, arxi-

prestat, moviment, escola, etc., en l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà 2009-11?
En què ha ajudat l’aplicació del Pla a la vida de la comunitat?

2. Quins objectius proposaríeu pel nou Pla Pastoral Diocesà?
3. Altres suggeriments.

En la primera part de la meva Carta Pastoral Anuncieu a tothom l’Evangeli, de 24 de
setembre de 2009, us vaig parlar de la necessitat urgent de realitzar un treball molt
evangelitzador. Penso que aquesta és encara avui una necessitat ben actual. Convin-
dria que els objectius que suggerireu tinguin molt present aquesta urgència per por-
tar a terme la nova evangelització.

Les respostes les podeu enviar a la Secretaria General de l’Arquebisbat per correu
postal (c/ Bisbe, 5, 08002 Barcelona), per fax (932 701 303), o per correu electrò-
nic (secgral@arqbcn.cat) no més tard del 31 de maig.
Us prego també que envieu en suport digital qualsevol material relacionat amb el Pla
Pastoral Diocesà 2009-2011 «Anuncieu a tothom l’Evangeli», fotografies de troba-
des, celebracions, powerpoints, materials de treball, CDs o DVDs, etc.

Us agraeixo molt la vostra col·laboració. Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Barcelona, 18 d’abril de 2011
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Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’acte de presentació del document dels bisbes de Catalunya «Al
servei del nostre poble». Facultat de Teologia de Catalunya, 6 d’a-
bril de 2011

Han passat ja vint-i-cinc anys del document dels bisbes de Catalunya, «Arrels cris-
tianes de Catalunya» i ens ha semblat convenient oferir un altre document per tal
d’actualitzar alguns continguts d’aquell document a la llum de la realitat social i re-
ligiosa del nostre poble després d’aquests vint-i-cinc anys. Tots som conscients dels
canvis que hi ha hagut i hi ha al nostre país des de l’any 1985. L’anunci de l’Evange-
li i el servei de l’Església s’han d’encarnar a cada lloc i en cada moment. No po-
dem oblidar que la Salvació de Jesucrist s’ha realitzat i es realitza en el temps i, per
tant, en la història. Déu es fa present i ens salva en la història de la Salvació.

Un nou document de l’episcopat català ha estat possible perquè els bisbes de Cata-
lunya portem més de 40 anys reunint-nos i treballant junts, des d’immediatament des-
prés del Concili Vaticà II, i tinc el goig d’haver participat en aquestes reunions des
dels seus orígens.

Els bisbes de Catalunya hem publicat el document «Al servei del nostre poble» el
proppassat 21 de gener d’aquest any. És, com es diu, al mateix inici del document,
una commemoració dels vint-i-cinc anys del document de l’episcopat català «Arrels
cristianes de Catalunya». És interessant explicitar el triple anunci que volgueren
transmetre els bisbes amb aquell document. En primer lloc, l’afirmació i el reconei-
xement dels elements que identifiquen el nostre poble; en segon lloc, la constatació
de la presència fecunda de la fe cristiana i de l’Església al llarg de tota la història del
país, contribuint decisivament a la configuració de la seva realitat; i en tercer lloc,
la manifestació del compromís de l’Església a continuar servint Catalunya en la se-
va realitat religiosa i social de finals del segle XX.

I si és veritat que l’any 1985 ja hi havia canvis profunds, socials i culturals, que s’ha-
vien produït en els últims anys, també som conscients dels que s’han produït en el
nostre país durant aquest darrer quart de segle. Amb aquest document que presentem,
els bisbes desitgem oferir un servei al nostre poble, identificant uns canvis substan-
cials que s’han donat en la nostra realitat que configuren una situació nova i que exi-
geixen noves formes d’evangelització i de creixement de la presència i de l’acció pas-
toral de l’Església en les nostres terres. 

Els bisbes hem tingut una intenció i una actitud en l’elaboració d’aquest document
que cal posar en relleu. Com a pastors de l’Església manifestem el nostre profund
amor pel país i ens posem al seu servei perquè sentim la urgència d’anunciar-li la per-
sona de Jesucrist i el seu Regne, que són per a nosaltres el tresor més gran que tenim.
Joan Pau II, en la seva exhortació apostòlica sobre Europa ja posà en relleu aquesta
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actitud que hem de tenir els cristians envers el nostre continent europeu, ja que no-
més nosaltres —els cristians— podem anunciar Jesucrist i, com diu el Sant Pare Be-
net XVI en la seva primera encíclica Déu és amor, «No es comença a ser cristià per
una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una
Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva»1. Ens
mou l’amor a Jesucrist i l’amor als homes i dones del nostre poble. I aquest amor ens
urgeix a evangelitzar, a anunciar la Bona Nova de l’Evangeli, a propiciar un encon-
tre personal amb Jesucrist als nostres germans que ens envolten. El nostre és un do-
cument evangelitzador. El nostre magisteri evangelitza i mou a l’evangelització.
Aquesta fou la finalitat del Concili Provincial Tarraconense de 1995. 

L’Església —deia Pau VI— existeix per a evangelitzar. Per això els bisbes de Cata-
lunya tornem a pensar en la nostra Església, inserida en la història i en el present
del poble català, moguts per una nova evangelització que, com diu Benet XVI, «hi
ha regions del món en les quals l’Evangeli ha arrelat des de fa molt de temps, donant
lloc a una veritable tradició cristiana, però on en els últims segles el procés de secu-
larització ha produït una greu crisi del sentit de la fe cristiana i de la pertinença a l’Es-
glésia... Caldrà promoure una renovada evangelització... per tornar a proposar la
perenne veritat de l’Evangeli de Crist»2.

Reconèixer les arrels cristianes de Catalunya és reconèixer la veritat i fer justícia.
La nostra identitat està afaiçonada de cristianisme. El nostre poble no s’explicaria
sense aquestes arrels cristianes, i en el document s’afirma que la fe cristiana ha con-
tribuït decisivament a la configuració de la identitat catalana. La recent visita del
Sant Pare Benet XVI a Barcelona amb la dedicació de la basílica de la Sagrada Fa-
mília, ens ha permès de redescobrir un gran testimoni contemporani de la fecundi-
tat d’aquestes arrels. Es tracta d’Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar.
Com ens va dir el Papa, «Gaudí va voler unir la inspiració que li arribava dels tres
grans llibres...: la natura, la Sagrada Escriptura i la litúrgia». Estem profunda-
ment agraïts al papa Benet XVI que, tot explicant la simbologia de l’obra mestra
de Gaudí, ens hagi recordat de nou la centralitat de Jesucrist en la vida de l’Es-
glésia i del món. Penso que aquesta visita, aquest esdeveniment històric per la pre-
sència del successor de Pere i pel seu missatge, ha posat en relleu el servei cons-
tant de l’Església al nostre poble, i el Papa ens ha demanat que continuem realitzant
aquest preuat servei.

Què hem fet fonamentalment els bisbes en aquest document que presentem? Com
hem posat en pràctica aquella intenció i actitud de pastors abans esmentada? Hem re-
afirmat la validesa i l’actualitat del missatge d’aquell document publicat ara fa 25
anys. Per això l’hem adjuntat com un annex. I alhora desitgem que la fe cristiana pu-
gui continuar essent a Catalunya una veritable font de vida, que fecundi la nostra so-
cietat en el context cultural i socioeconòmic actual. Per això hem il·luminat amb la
fe cristiana alguns reptes actuals.
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Parlem de reptes, però en rigor podríem parlar de signes dels temps, que és una ex-
pressió que va posar com a categoria teològica el Concili Vaticà II, pensant sobretot
en l’encíclica Pacem in terris, de Joan XXIII, publicada entre la 1a i 2a sessió del
Concili Vaticà II, on el Papa parlava de «característiques del nostre temps».

En el fons d’aquests reptes hi ha una qüestió antropològica. Es tracta de tenir una
concepció adequada de la naturalesa de la persona humana. Penso que molts proble-
mes que tenim plantejats avui en el món, obeeixen a una concepció antropològica
que no té en compte o no valora degudament un desenvolupament i realització inte-
gral de la persona. Considero que els continguts de la doctrina social de l’Església
poden contribuir eficaçment en la deguda valoració del que és i del que ha de realit-
zar la persona humana. L’Església ha transmès aquests principis per mitjà d’un
«humanisme», fruit d’una síntesi fecunda entre fe i cultura, que amb el temps ha ama-
rat més i més la nostra societat. 

¿I quins són els reptes actuals, els signes dels temps d’avui, que hem escollit com a
més rellevants i incisius i que il·luminen amb els continguts de la fe cristiana? Són
qüestions que interessen i preocupen l’home d’avui i que configuren la nostra convi-
vència social incidint en la realització integral de les persones i del país.

En el document parlem de reptes que són vuit signes dels temps en la nostra societat ca-
talana i oferim uns punts de reflexió a la llum de la fe i de la doctrina social de l’Es-
glésia, per anar a parar al signe total que és Crist en l’Església. Per això el document po-
sa en relleu la figura del Senyor, com Gaudí el posà en la basílica de la Sagrada Família.

Pensem en la consolidació de la democràcia participativa, perquè avui es dóna la
indiferència respecte a la cosa pública, la no participació i la deixadesa. És a dir, un
pessimisme o un passotisme. A la vegada es constata un greu oblit i una desvincu-
lació dels fonaments ètics que fan possible una democràcia viva i estable, gover-
nant amb criteris positivistes i pragmàtics.

Pensem també en el clima polític i cultural laïcista, quan en la configuració del
pensament cristià i en la nostra Constitució s’estableix una laïcitat positiva i oberta,
seguint aquelles paraules programàtiques de Jesús i que han esdevingut patrimoni de
la humanitat: «Doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu», que dei-
xa clara la distinció entre l’esfera pública i l’esfera religiosa, reconeixent plena-
ment la llibertat religiosa i la funció positiva de la religió en la vida pública. La fe
té una dimensió pública.

El problema fonamental del laïcisme que exclou de l’àmbit públic la religió consis-
teix en el fet que es tracta d’una concepció de la vida social que pensa i desitja or-
ganitzar una societat que no existeix, que no és la societat real. La fe o la increença
són objecte d’una opció que els ciutadans han de realitzar en la societat. L’Estat és
laic, però la societat no és laica, sinó pluralista en relació amb el fet religiós.

Hi ha també la diversitat de valors, d’estils de vida i de creences. El pluralisme
també religiós, intensificat amb motiu de la immigració. Cal evitar el sincretisme i el
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relativisme mitjançant un coneixement i valoració de la nostra identitat cristiana, evi-
tant el rebuig de tot el que és nou o diferent o l’acceptació indiscriminada de tot ai-
xò. Partint de la nostra pròpia identitat podem dialogar amb els altres i el diàleg pot
ser fecund. És el que ha fet sempre Catalunya, país de marca o de pas de moltes
cultures i ètnies diferents, acollint i incorporant al nostre projecte de poble i oferint
als altres les nostres riqueses espirituals i culturals.

Penso que la basílica de la Sagrada Família, per la munió de visitants d’arreu del
món, pot realitzar aquest servei d’oferir i acollir. Pot fer com del que parla Benet
XVI, l’atri dels gentils, amb aquestes paraules: «Crec que l’Església hauria d’obrir
avui una espècie d’atri dels gentils on els homes puguin entrar en contacte d’alguna
manera amb Déu sense conèixer-lo i abans que hagin trobat l’accés al seu misteri,
al servei del qual està la vida interna de l’Església. Al diàleg amb les religions s’ha
d’afegir avui sobretot el diàleg amb aquells per a qui la religió és quelcom d’estrany,
per a qui Déu és desconegut i que, malgrat això, no voldrien estar simplement sen-
se Déu, sinó acostar-s’hi almenys com a Desconegut»3.

Cal parlar també de la globalització que és un fenomen ambivalent —depèn de l’ús
que se’n faci—, però que pot produir la dissolució de la pròpia identitat en catego-
ries i estils uniformadors i despersonalitzadors, imposats per una cultura dominant
transversal que no coneix fronteres. 

Un altre repte és la immigració que tenim actualment, que demana garantir els drets
dels nouvinguts i també ajudar-los a integrar-se en la nostra cultura i en la nostra
societat sense que perdin les seves peculiaritats pròpies i legítimes. 

Repte punyent i dolorós és la crisi econòmica que fa patir a moltíssimes persones per
no dir a tothom. Això demana lluitar contra el frau, el fre a l’enriquiment fàcil i in-
just i promoure la creació de nous llocs de treball i que augmenti la solidaritat. Aquí
demanem portar una vida virtuosa amb austeritat, justícia i solidaritat, amb una re-
distribució més justa de la riquesa, promovent activitats econòmiques productives i
respectuoses amb la dignitat de la persona que és el centre de l’economia.

Penso que davant la punyent realitat de gairebé cinc milions d’aturats, aquesta és una
qüestió d’Estat, i cal que tots els partits polítics, sindicats, patronal i institucions re-
ligioses s’uneixin per trobar resposta. Això no és qüestió dels partits, de parts, sinó
de tots.

Un altre signe dels temps és la família i l’educació. La família és el nucli primari i
fonamental de la societat. Comunitat íntima de vida i amor. Niu natural on s’acull
la vida com a do de Déu fruit de l’amor dels esposos. Es fa una crida a una major
fecunditat generosa. A la família li correspon originàriament la missió, el dret i el
deure de l’educació. Tot sistema educatiu contribueix a crear un model d’ésser humà
determinat i en l’educació cristiana el model és Jesús mateix. Es valora molt l’esco-
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la com a institució de la transmissió de la cultura i de l’educació en llibertat. L’en-
senyament de la religió és un element fonamental per a promoure el coneixement i
la llibertat dels alumnes davant les grans preguntes que sempre estan presents en la
seva vida. 

Un altre repte és l’equilibri ecològic amenaçat. Què diem? Com Benet XVI, la fe
en un Déu creador ens permet assumir el deure de respectar la natura i les seves
lleis i alhora fer-ne un ús responsable creant cultura al servei de tots, en solidaritat
també amb les generacions futures. 

Els bisbes ens hem inspirat en els missatges que ens ha deixat Benet XVI en la
seva recent visita a Barcelona. I hem volgut sobretot invitar a viure i proclamar l’E-
vangeli de l’esperança. I ho hem fet amb una clara intenció: treballar per oferir el
millor i més positiu servei que la fe dóna al món secular, és a dir, la urgència d’a-
nunciar-li la persona de Jesucrist i el seu Regne, que són per a nosaltres el tresor
més gran que tenim.

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa crismal, S.E. Catedral, 19 d’abril de 2011

Celebrem amb molta joia la Missa Crismal en la nostra estimada catedral de Barce-
lona. Ens hi hem aplegat els membres del presbiteri diocesà i els altres fidels del
poble de Déu per celebrar junts el misteri de la mort i de la resurrecció de Jesucrist.
Amb aquesta assemblea litúrgica posem en relleu la comunió eclesial de la nostra Es-
glésia diocesana i la fraternitat sacramental que hi ha entre tots els qui hem rebut l’or-
denació sacerdotal. 

Aquests dies especialment tots tenim molt present Terra Santa i ens sentim molt units
amb la comunitat cristiana que viu en aquell indret i que sofreix el seu particular cal-
vari. Per això, com a expressió de la comunió i de la comunicació cristiana de béns,
us prego que el Divendres Sant les vostres comunitats s’uneixin a l’Església Mare de
Jerusalem en la pregària i amb la col·lecta ben generosa. 

Per la unció de l’Esperit Sant, els sacerdots som segellats amb un caràcter especial
que ens configura a Crist Sacerdot fins al punt que podem obrar en nom de Crist Cap
(cf. Presbyterorum ordinis, 2). Els sacerdots participem d’una manera molt singular
de la missió de Jesucrist. Som cristians amb els altres fidels; però, per a ells, sacer-
dots i pastors. Per això, amb les mateixes paraules del prefaci d’aquesta missa cris-
mal, demanarem al Pare del cel que nosaltres, sacerdots, moguts per la caritat pas-
toral, anem al davant del poble, l’alimentem amb la paraula i el refem amb els
sagraments. I que, donant la vida per Déu i pels germans, ens esforcem a conformar-
nos a la imatge de Crist i, amb fermesa, donem testimoni d’amor i de fidelitat. 

No és pas possible ser sacerdot de Jesucrist en la seva Església sense compartir el zel
del Bon Pastor. Perquè Ell cerca les ovelles, les coneix i les estima, voldria aplegar-
les totes en un sol ramat sense que no en manqués cap. L’ànsia missionera i el treball
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evangelitzador són de tots els temps —d’ahir, d’avui i de sempre— i han d’emplenar
el cor i la vida de tots els bons sacerdots. 

El nostre Pla Pastoral demana una actitud evangelitzadora de fons que ha d’orientar to-
ta l’activitat diocesana. El missatge que ens ha deixat el papa Benet XVI en la seva en-
tranyable i inoblidable visita apostòlica a Barcelona per dedicar la basílica de la Sagra-
da Família ens encoratja a treballar per la nova evangelització. En l’homilia de la
dedicació d’aquesta joia gaudiniana, el Papa ens ha dit que «l’Església no té consistèn-
cia per si mateixa, ja que està cridada a ser signe i instrument de Crist». Certament,
l’Església existeix per evangelitzar, és a dir, per anunciar l’Evangeli de Jesús a tothom. 

Tots sabem i experimentem que la tasca evangelitzadora és difícil i complexa. Exis-
teix en la nostra cultura un relativisme pel que fa a les veritats i als valors apresos i
rebuts de generacions anteriors i arrelats en l’Evangeli. Un subjectivisme foll ha
envaït les consciències, de manera que es fa difícil per a la gent d’avui acceptar les
veritats proposades per l’Església. En la pràctica la religió autèntica s’ha convertit en
un fenomen de minories. Els bisbes de Catalunya hem dit recentment que «ens cal
a tots els fidels assumir plenament que la nostra situació, en aquest començament del
segle XXI, és de missió» (Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, febrer
de 2007, n. 8). 

El camí de l’evangelització no pot ser el d’una adaptació inquieta i barroera a les exi-
gències múltiples i contradictòries del món d’avui, ni tampoc un replegament de l’es-
perit que s’espanta i es tanca davant els corrents ideològics del nostre temps. Ens cal
la fe; però una fe ferma, decidida, centrada primàriament en Jesucrist, font del nos-
tre caràcter sacerdotal. En Ell, el Bon Pastor, cal que reposem i a Ell cal que ens ad-
herim íntimament amb certesa i confiança. Sant Pau recomana al seu deixeble Timo-
teu: «Tingues present Jesucrist, del llinatge de David, ressuscitat d’entre els morts»
(2Tim 2,8). Per això l’apòstol podia demanar-li: «Tu, doncs, fill meu, sigues fort en
la gràcia que has rebut de Crist Jesús» (Ib 2,1), perquè el Senyor no ens ha pas donat
«un esperit de timidesa, sinó de fortalesa, de caritat i d’amonestació» (Ib 1,7). 

Les dificultats del camí d’una autèntica evangelització no han de ser mai obstacle per
l’esperança. El papa Benet XVI ens ha regalat una encíclica sobre aquesta virtut teo-
logal perquè som salvats en l’esperança. El Senyor ressuscitat ens demana, com ho
féu als apòstols, que calem les xarxes, malgrat ens hi hàgim escarrassat tota la nit i
no hàgim pescat res. Potser estem una mica cansats i desanimats pels resultats visi-
bles del nostre ministeri. Però, cal confiar en el Senyor; no en dubtem, la pesca està
ben assegurada. El sentit de missió projecta les nostres comunitats cristianes cap en-
davant. 

Uns pelegrins a Jerusalem per a la Pasqua digueren a Felip: «Volem veure Jesús» (Jn
12,21). Com aquells pelegrins de fa dos mil anys, homes i dones del nostre temps,
potser no sempre conscientment, ens demanen a nosaltres sacerdots i a tots els
creients no sols «parlar» de Crist, sinó en certa manera fer-los «veure» Jesús. ¿I no
és potser tasca de l’Església reflectir la llum de Crist en cada època de la història i
fer resplendir també el seu rostre davant les generacions del nou mil·lenni que vivim?
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Amb tot, benvolguts, el nostre testimoniatge seria insuportablement pobre si no
fóssim els primers contempladors del rostre de Jesús. I tots ens podem preguntar: ¿No
hi hauria, a la nostra terra, més salabror cristiana, si fóssim, de debò, sal que sala?
Els bisbes de Catalunya en parlar de l’increença i de crisi de fe, invitàvem a fer-nos
aquesta pregunta: Preguntem-nos quina part de responsabilitat hi tenim nosaltres (cf.
Ibid. N. 8, c). 

L’Església es planteja avui la mateixa pregunta adreçada a Pere a Jerusalem, imme-
diatament després del seu discurs de la Pentecosta: «Què hem de fer germans?» (Ac
2,37). Ens ho preguntem amb confiat optimisme, encara que sense menysvalorar
els problemes. No ens satisfà la ingènua convicció que hi hagi una fórmula màgica
per als grans reptes del nostre temps. No serà una fórmula el que ens salvarà, sinó
una Persona i la certesa que el Senyor ens infon: «Jo sóc amb vosaltres dia rere dia
fins a la fi del món» (Mt 28,20). 

El programa és el recollit en l’Evangeli i la Tradició viva de l’Església. Se centra, en
definitiva, en Jesucrist mateix, a qui cal conèixer, estimar i imitar, per viure en ell la
vida trinitària, i transformar amb ell la història fins al seu acompliment en la Jeru-
salem celestial. És un programa que demana tenir en compte el temps i la cultura per
a un veritable diàleg i comunicació eficaç. 

El papa Benet XVI, en l’acte de comiat a l’aeroport de Barcelona, ens va marcar un
programa amb aquestes paraules: «A Barcelona he tingut el gran goig de dedicar la
Basílica de la Sagrada Família, que Gaudí va concebre com una lloança en pedra a
Déu, i he visitat també una significativa institució eclesial de caràcter benèfico-so-
cial. Són com dos símbols en la Barcelona d’avui de la fecunditat d’aquesta matei-
xa fe, que va marcar també les entranyes d’aquest poble i que, a través de la caritat
i de la bellesa del misteri de Déu, contribueix a crear una societat més digna de l’ho-
me. En efecte, la bellesa, la caritat i l’amor de Déu porten l’home a viure en el món
amb esperança». 

Fent-me ressò dels sentiments dels membres de les vostres comunitats parroquials i
institucions eclesials que serviu, desitjo agrair a tots els sacerdots de la diòcesi tot
el que heu fet i feu. Penso en el treball que dueu a terme cada dia: un treball sovint
amagat que, per més que no surt a les primeres pàgines, fa avançar el regne de Déu
en les consciències. Us expresso la meva admiració per aquest ministeri discret, cons-
tant i creatiu, encara que de vegades quedi marcat per les llàgrimes de l’ànima que
només Déu veu i «recull en el seu odre». Un ministeri molt més digne d’estimació
com més provat estigui per les dificultats d’un ambient secularitzat que exposa l’ac-
ció del sacerdot a la insídia del cansament i del desànim. Ho sabeu molt bé: aquest
afany quotidià és molt preuat als ulls de Déu. 

Ara, benvolguts sacerdots, renovareu amb joia i confiança les promeses sacerdotals
que féreu el dia de la vostra ordenació i ens unirem a l’acció de gràcies dels sacer-
dots que celebrem enguany les noces d’or i d’argent sacerdotals i dels diaques que ce-
lebren les seves noces d’argent d’ordenació. La consciència de ser ministre de Jesu-
crist comporta també la consciència agraïda i joiosa d’una gràcia singular rebuda del
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Senyor: la gràcia d’haver estat escollit gratuïtament per Jesucrist com a «instrument
viu» de l’obra de la salvació. Aquesta elecció demostra l’amor de Jesucrist als sacer-
dots. Per tot això, hem de desitjar que el Senyor comuniqui aquesta mateixa elecció a
joves perquè un dia puguin esdevenir sacerdots i membres del nostre presbiteri dio-
cesà. La nostra pregària i la de les comunitats parroquials per les vocacions sacerdo-
tals és avui ben urgent. Us invito, benvolguts, que sensibilitzeu les vostres comuni-
tats en la pastoral vocacional per tal que el Senyor enviï treballadors a la seva vinya. 

Tenim també avui un record eucarístic pels missioners i missioneres de la nostra
Església diocesana i d’arreu que es lliuren a l’anunci de l’Evangeli amb una fideli-
tat sovint heroica i fan que les nostres comunitats siguin més missioneres i evange-
litzadores, especialment quan celebren l’Eucaristia, en fer-se present i operant l’Es-
glésia una, santa catòlica i apostòlica.

Paraules d’agraïment del Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arque-
bisbe de Barcelona, en la celebració de les noces d’or i argent sacer-
dotals i de les noces d’argent diaconals al final de la Missa Crismal.
Santa Església Basílica Catedral de Barcelona. 19 d’abril de 2011

En nom de tots els sacerdots i diaques que celebrem les noces d’or i d’argent de la
nostra ordenació, em plau agrair a l’arxidiòcesi aquest obsequi que hem rebut i que
expressa l’afecte dels preveres i dels fidels i la pregària de tots. 

Tanmateix el nostre agraïment va dirigit a Déu Nostre Senyor que ens va donar la
preuada vocació i l’ordenació sacerdotal i diaconal i ens ha assistit sempre en l’exer-
cici del nostre ministeri. I va dirigit també a la nostra Santa Mare Església en la
qual hem rebut el ministeri i l’exercim. El nostre agraïment ve molt motivat perquè
som molt conscients que hem rebut aquest do meravellós immerescudament i mal-
grat les nostres petiteses i infidelitats. Ha estat un autèntic do. 

Segurament que cadascú de nosaltres durant aquest any del nostre aniversari farem
una reflexió i com una pel·lícula en la nostra memòria que reproduirà les escenes
de les meravelles que Déu ha fet en nosaltres i a través del nostre ministeri en mol-
tíssimes persones i institucions. La pel·lícula quedarà curta, incompleta, perquè no
podem pas veure tots els fruits de l’exercici del nostre ministeri. Tanmateix el balanç
que tots podem fer és molt positiu i això enriqueix la nostra autoestima i ens fa pren-
dre renovada consciència de la importància del ministeri sacerdotal i diaconal. Po-
dem dir que si tornéssim a néixer tornaríem a voler ser diaques i sacerdots. 

Aquest any és un any jubilar per a nosaltres i el cor s’omple de jubilo, de joia. Si és
veritat que en rebre l’ordenació el nostre cor i el nostre esperit s’ompliren de joia i
de felicitat —tots ho recordem prou bé—, en aquests aniversaris vivim una joia més
madura, profunda i enriquida pels anys de la nostra vida que hem esmerçat al servei
de l’Evangeli, de l’Església i dels germans. És un any jubilar per a les comunitats que
estimem i servim perquè aquests aniversaris els ajudaran a valorar més i més el sacer-
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doci ministerial i el diaconat, s’uniran a la nostra acció de gràcies a Déu i la celebra-
ció jubilar es convertirà en una constant pregària per a les vocacions sacerdotals. 

Pensant amb els meus germans de curs, ordenats l’any 1961, vénen a la meva memò-
ria uns records cabdals que segurament els compartim tots els companys i que em
plau anunciar sintèticament. 

Va marcar molt el nostre curs l’encíclica de Pius XII, Fidei donum, de 1957, donant-
nos un esperit i un dinamisme missioner. El Papa digué que així com els països rics
han d’ajudar els països pobres, de la mateixa manera les Esglésies diocesanes amb
bon nombre de sacerdots i de mitjans han d’ajudar les Esglésies necessitades. I de 36
que vàrem ser ordenats, gairebé la meitat anaren a ajudar a diòcesis de Xile: Copia-
pó, Antisogasta, Calama, Santiago, etc. I també a Camerun, a la diòcesi de Duala.
Mn. Olivé s’hi va quedar i Mn. Jorba hi ha tornat i encara hi està. 

Rebérem el sacerdoci a les vigílies de la celebració del Concili Vaticà II. Els nos-
tres primers anys de ministeri estigueren marcats per la celebració del Concili i
després ens va correspondre anar aplicant els documents conciliars en la nostra ac-
tivitat pastoral. Podem dir que això ha estat un do especial de Déu i també que ha
marcat el nostre ministeri i la nostra espiritualitat. Penso que en els anys de semina-
ri esperàvem l’alenada fresca del Concili Vaticà II. 

Des dels inicis de la nostra formació sacerdotal i des dels primers anys del nostre mi-
nisteri, desitjàrem rebre i viure una autèntica espiritualitat pròpia del sacerdot dioce-
sà, centrada en Jesús Bon Pastor, en el si de l’Església diocesana, com a cooperadors
immediats del bisbe diocesà i pastors de les comunitats que el Senyor ens confiava.
Necessitàvem aquesta espiritualitat que troba en l’exercici del ministeri sacerdotal la
font de la santedat. 

Els anys del Seminari eren d’estudi i de formació, i poguérem fer poc servei pasto-
ral a les parròquies. Tanmateix, des dels primers moments de l’exercici del nostre mi-
nisteri ens vam lliurar plenament a tots i a tot el que trobàvem en les parròquies. Ens
sentíem «paratus ad omnia» i malgrat no conèixer moltes de les realitats pastorals les
vam servir preparant-nos-hi amb il·lusió. 

Des de l’any 1961 han passat 50 anys i han succeït moltíssimes coses en l’Església
i en el nostre país. Quantes coses han canviat! Ens ha calgut un treball i un esforç d’a-
daptació a les noves realitats, discernint el que era essencial i el que era accidental.
No sempre ha estat fàcil. Fracassos i èxits, encisos i desencisos. Alguns germans
del curs han deixat el ministeri. Tanmateix, amb l’ajut del Senyor, la pregària, la for-
mació permanent, l’espiritualitat de bons pastors, la disponibilitat a servir la diòcesi
acceptant els canvis parroquials, etc., hem pogut continuar servint les comunitats i
malgrat l’edat que ja tenim, penso que conservem el cor jove perquè és el Senyor qui
alegra la nostra joventut. 

Els nostres germans que enguany celebreu les vostres noces d’argent d’ordenació sa-
cerdotal sou per a nosaltres la continuïtat del ministeri en l’Església diocesana i mal-
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grat la diferència d’edat treballem en equip i ens complementem. El ministeri que
heu rebut, l’heu exercit molts anys en el pontificat del Servent de Déu, el papa Joan
Pau II, que serà beatificat el proper dia 1 de maig, en temps de democràcia en el nos-
tre país i en una societat força secularitzada i pluralista. Fills d’una altra època res-
pecte dels qui celebrem les noces d’or, potser disposeu de més recursos per exercir
el ministeri sacerdotal enmig d’aquest món que ha anat canviant amb un ritme ac-
celerat. 

I els vint-i-cinc anys de l’ordenació dels diaques que avui rebeu l’homenatge posen
en relleu un fruit preuat del Concili Vaticà II i ens recorden que Barcelona va ser la
primera diòcesi del país en instaurar, per iniciativa de l’estimat cardenal Jubany, el
diaconat permanent. És un ministeri ordenat que enriqueix l’Església, després de la
restauració conciliar amb la vostra presència i el vostre ministeri de servei als pobres,
a l’anunci de la Paraula i a la celebració de la fe. 

En nom de tots els sacerdots i diaques que celebrem el nostre any jubilar, em plau do-
nar-vos gràcies benvolguts preveres, diaques, religiosos, religioses i laics per la
vostra pregària i pel treball que realitzeu complementant i ajudant el ministeri dels
que celebrem els cinquanta anys d’ordenació presbiteral, els vint-i-cinc anys d’orde-
nació presbiteral i els vint-i-cinc anys d’ordenació diaconal. 

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Cena del Senyor, Catedral de Barcelona, 21 d’abril de 2011

Aquest vespre Sant celebrem la Cena del Senyor. Amb un goig profund i un sincer
agraïment commemorem avui la institució de l’Eucaristia i del sacerdoci ministerial.
Ho hem escoltat amb joia en la proclamació de la Paraula de Déu, que ens ha fet
palesa un cop més la unitat entre l’Antic i el Nou Testament en la història de la Sal-
vació.

Jesús va voler celebrar el sopar pasqual amb els seus deixebles. Podríem pensar que
Maria, la Mare de Jesús, també va participar en aquella celebració pasqual. La lectu-
ra del llibre de l’Èxode ens ha explicat en què va consistir el primer sopar pasqual del
poble d’Israel a punt de ser alliberat per Déu de l’esclavitud d’Egipte. I en aquest
context de sopar pasqual que els jueus commemoraven anualment, Jesús va voler ce-
lebrar el Sant Sopar, curull de continguts de la salvació del Senyor i per això la litúr-
gia posa en aquest Sant Sopar l’inici del Tridu Pasqual: la passió, mort i resurrecció
de Jesús.

Aquell Sopar pasqual d’Egipte tal com hem escoltat fou una manifestació clara i po-
tent de l’amor de Déu envers el seu poble. I si des de l’Encarnació del Fill de Déu
la vida i obra de Jesús fou una manifestació molt preuada del seu amor, en iniciar el
sopar pasqual al Cenacle, el fragment de l’evangeli ens ha dit que Jesús «que havia
estimat els seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava». Perquè en
el Sant Sopar Jesús ens deixà el seu Cos i la seva Sang, instituí el sacerdoci minis-
terial perquè poguéssim celebrar sempre i arreu l’Eucaristia i el seu lliurament in-
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cruent comportava ja el seu lliurament cruent en la creu del Divendres Sant i la seva
resurrecció del Diumenge de Pasqua.

El Sant Pare Benet XVI, en el segon volum del seu llibre «Jesús de Natzaret», ens
diu que «partint de l’Última Cena i de la resurrecció, podem afirmar que la creu és
l’extrema radicalització de l’amor incondicional de Déu, amor en el qual, malgrat to-
tes les negacions per part dels homes, Jesús es lliura, pren sobre seu el “no” dels
homes, per atreure’ls d’aquesta manera al seu “sí” (cf. 2Co 1,19)» (p. 148).

Jesús va preparar els apòstols per rebre l’Eucaristia i el ministeri, ja que a l’inici del
Sant Sopar els va donar un exemple de l’amor i del servei als germans, rentant-los
els peus. I davant de l’estranyesa dels deixebles, els va dir: «Enteneu això que us aca-
bo de fer? Vosaltres em dieu “Mestre” i “Senyor”, i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc.
Si, doncs, jo, que sóc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us
ho heu de fer els uns als altres» (Jo 13,14-15). Aquest exemple de Jesús era una apli-
cació més del manament nou d’estimar-nos els uns als altres que ens deixà en el ser-
mó del Sant Sopar. Tot això, reitero, és una adequada preparació per celebrar els cris-
tians l’Eucaristia.

L’apòstol Pau ens ha exposat avui la institució de l’Eucaristia, oferint-nos, ens diu,
«aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres i que ve del Senyor»
i que ho situa en la nit que Jesús havia de ser entregat. Jesús ens estimà fins a l’ex-
trem i no ens deixà només la seva Paraula, sinó que també es lliurà totalment, donant-
nos el seu Cos i la seva Sang, i morint en creu en el Calvari. Què més podia fer el
Senyor per manifestar-nos el seu amor? No podem dubtar mai del seu amor sigui qui-
na sigui la nostra vida. Ell ens dóna el seu Cos i la seva Sang presents en l’Eucaris-
tia sota les espècies del pa i del vi, perquè tinguem vida abundant de fills i filles de
Déu i perquè no estiguem mai sols, ja que el Senyor ens ha dit que qui menja el
meu Cos i beu la meva Sang està en mi i jo en ell.

Jesús en instituir l’Eucaristia digué als apòstols aquestes paraules: «Feu-ho per cele-
brar el meu memorial». Per això, el Senyor instituí el sagrament de l’Orde, el sacer-
doci ministerial, perquè es pogués fer això que Jesús va fer en el Sant Sopar cons-
tantment i arreu. I amb les paraules de Jesús hi trobem també la seva invitació i el seu
manament a participar en la celebració de la missa, que l’Església ha establert joio-
sament que la celebrem cada diumenge, el dia de la resurrecció de Jesús, i les solem-
nitats més importants de la nostra salvació.

L’apòstol Pau diu que Jesús instituint l’Eucaristia va partir el pa. La fracció del pa és
una expressió que des dels inicis de l’Església significa l’Eucaristia, ja que Jesús va
lliurar la seva vida per amor. Per això l’Eucaristia ha estat sempre íntimament unida
a la fracció del pa material, a la comunicació cristiana dels nostres béns espirituals i
materials amb els germans.

En este sentido, el Santo Padre Benedicto XVI afirma que «la fracción del pan y el
repartir —el acto de atención amorosa por aquel que necesita de mí— es por tanto
una dimensión intrínseca de la Eucaristía misma». Y el Papa continua afirmando en
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su libro sobre «Jesús de Nazaret», «Cáritas, la preocupación por el otro, no es un se-
gundo sector del cristianismo junto al culto, sino que está enraizada precisamente en
el culto y forma parte de él. En la Eucaristía, en la “fracción del pan”, la dimensión
horizontal y la vertical están inseparablemente unidas. En ambas afirmaciones sobre
el dar gracias y el compartir, que se encuentran en el comienzo de la narración de la
institución de la Eucaristía, queda clara la naturaleza del nuevo culto fundado por
Cristo en la Última Cena, en la cruz y en la resurrección: con ello, el antiguo culto
del templo queda abolido y, al mismo tiempo, es llevado a su complemento» (p. 155).
Hoy, ante la gran crisis económica que vivimos, esta conexión entre la Eucaristía y
el amor fraterno es aún más exigente y urgente.

Celebramos la Cena del Señor. Demos gracias al Señor por habernos mostrado has-
ta qué punto nos ama. De nuestro corazón surge una acción de gracias por la Euca-
ristía, por la muerte y la resurrección del Señor y por habernos dado el don del sacra-
mento del Orden.

Us demano a tots que us uniu a la meva acció de gràcies pels cinquanta anys de sacer-
dot que celebro aquest any juntament amb altres germans del mateix curs. Us invito a
donar gràcies a Déu pels sacerdots de la nostra Església de Barcelona, per la seva vi-
da i el seu ministeri constant i generós. I us prego que ens unim avui i sempre dema-
nant a l’amo dels sembrats, al Senyor, que ens doni molts i sants sacerdots.

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la celebració de la Mort del Senyor, Catedral de Barcelona, 22
d’abril de 2011

Amb actitud de fe i d’amor hem escoltat la Paraula de Déu que ens ajuda a unir-nos
a Jesús en la seva passió i mort. El servent de Jahvé descrit per Isaïes, alguns segles
abans, és una relació viva i emotiva de la Passió del Senyor. L’autor de la carta als
Hebreus, escrita pocs anys després de la mort de Jesús, ens ha presentat el Senyor en
una oració plena de respecte a la voluntat del Pare. La Passió segons l’Evangeli de
Joan ens presenta el Crist sofrent però vencedor de la mort, reflex de Déu Pare, mo-
del de l’home, Rei de l’univers. 

El Divendres Sant contemplem Jesús crucificat, com la màxima manifestació de l’a-
mor de Déu. Exposo breument unes reflexions a la llum del que hem escoltat en la
Paraula revelada. 

Primera reflexió: Jesús crucificat ens manifesta la manera de ser d’un Déu que ha
volgut compartir fins al final el que significa ser home. Ha volgut experimentar no
només la traïció, un procés injust, humiliacions i tortures, sinó també la tristesa
mortal, l’infern del cor humà abatut, i sobretot, el silenci misteriós i desconcertant
de Déu, el seu Pare, Aquest davallament de Jesús a l’abisme amagat del dolor hu-
mà és l’últim pas que neix de la lògica i de la dinàmica del misteri de l’Encarna-
ció.
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Jesús crucificat sap què hi ha de sofriment en la nostra vida perquè ho ha experi-
mentat en la seva carn. I ho ha experimentat perquè ha volgut encarnar-se fins a les
últimes conseqüències. Ell ha passat davant nostre per tal que nosaltres tinguem
coratge a portar la pròpia creu i perquè puguem entendre millor el seu sentit re-
demptor.

Segona reflexió: Jesús crucificat ens manifesta la manera de ser d’un Déu que ha vol-
gut fer-se i mostrar-se no només home, sinó home dèbil. Un Déu que no respon al
mal amb el mal, a la força amb la força. I és precisament la seva mansuetud la que
arrenca per sempre a la violència la seva victòria definitiva. És la seva debilitat la
que venç radicalment i definitiva la força del mal que opera en la història humana.
Per nosaltres es féu dèbil per enfortir-nos amb la seva debilitat.

Tercera reflexió: Jesús crucificat apareix als nostres ulls com un creient total, Jesús
model de la nostra fe, que atemorit per la terrible mort que l’espera experimenta
una noble repugnància instintiva a morir i un saludable impuls instintiu a viure. El
seu crit és oració que accepta d’antuvi la voluntat de Déu Pare. És una pregària que
transforma el desig vital de Jesús i el madura i modela plenament segons la volun-
tat del Pare. Així és sempre la pregària del cristià quan és autèntica. Tots els creients
en Jesús podem dir que si el Senyor pregà a la creu, els deixebles podem pregar en
qualsevol circumstància per difícil i inhumana que sigui.

Quarta reflexió: Jesús crucificat es carrega damunt seu el dolor del món. La cru-
cifixió de Jesús es perllonga en tots els home i dones que, de diferents maneres,
són crucificats en la història. En la creu de Crist el dolor i la mort s’abracen amb
l’amor i la vida. La creu ens fa entendre el veritable sentit del dolor i del sofriment
que acompanyen la vida dels homes. Davant del misteri punyent del mal, la con-
templació de Jesucrist clavat a la creu dóna llum per poder entendre amb clare-
dat i profunditat aquest dolorós misteri. Per això la creu de Jesús és el vertader ar-
bre de la vida. No acabà tot el Divendres Sant. Arribà tot seguit la Pasqua de
Resurrecció.

Finalmente, Jesús, Dios y hombre, murió en la cruz y resucitó para la salvación de
toda la humanidad. Por esto, el Viernes Santo hacemos la plegaria universal por la
salvación y santidad de todos los hombres y mujeres de la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, esta tarde del Viernes Santo todos estamos de al-
guna manera presentes en Jerusalén, en el Calvario. Pensamos en el conflicto aún no
solucionado entre judíos y palestinos en Tierra Santa. Todos sufren, especialmente
las comunidades cristianas. Ellas necesitan nuestra oración, pero también nuestra
ayuda económica. Cuando nos acerquemos a besar a Jesús en la cruz hagamos nues-
tra aportación generosa para ayudar a los cristianos de Tierra Santa que hacen pre-
sente la Iglesia en la tierra en que Jesús nació, vivió, murió y resucitó.
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Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Vetlla Pasqual, Catedral de Barcelona, 23 d’abril de 2011

Quina nit joiosa, germans! Quina nit més lluminosa per a les nostres vides i per a
l’Església i pel món! Hem escoltat i estem celebrant aquesta bona notícia que omple
de goig els nostres cors i les nostres vides: El Senyor Jesús ha ressuscitat! Sí, real-
ment ha ressuscitat!

En cada celebració jueva del sopar pasqual, els infants pregunten sobre el sentit del
que se celebra, commemorant aquell alliberament de l’esclavitud d’Egipte. Si els pe-
tits de la nostra assemblea litúrgica preguntessin sobre el sentit de la Vetlla Pascual,
tots portem aquesta resposta en el nostre cor de cristians: Déu ens ha alliberat de l’es-
clavatge del pecat, enviant el seu Fill, el qual, com anyell pasqual, va morir a la
creu i va ressuscitar per a fer-nos fills i filles de Déu. I per això la família dels fills de
Déu ens reunim en aquesta nit santa per celebrar-ho joiosament.

Tota la revelació divina troba el seu zenit en la mort i la resurrecció del Senyor. En
aquesta vetlla hem escoltat les lectures de l’Antic i del Nou Testament i totes tenen
el seu compliment en el misteri pasqual que commemorem.

Senyor Jesús, hem entès a la llum de la fe la teva mort en creu com expressió del
teu amor sense límits i del teu desig d’identificació amb cada home i amb cada do-
na, en el sofriment i en la creu. Quin consol trobem, Senyor, per la teva amorosa pro-
ximitat a les nostres vides havent assumit la nostra naturalesa i havent parat el teu ta-
bernacle entre nosaltres!

Senyor, la teva resurrecció esdevé per a tots els homes i dones del món un sòlid
motiu d’esperança i de victòria. El teu amor és més fort que la mort. El teu amor ha
vençut el pecat i totes les seves conseqüències en el món: el pecat, el dolor i la mort.
El teu amor ha transformat les nostres llàgrimes en un somriure capaç d’il·luminar
els cors humans enmig dels dubtes, pors i tristeses.

L’anunci joiós de la resurrecció de Jesús és el missatge central del cristianisme que
il·lumina i transforma la realitat del nostre món i el contingut de la nostra pròpia vi-
da. La resurrecció de Crist ha posat un límit al mal en el món. El cristianisme no
admet que hi hagi un equilibri entre el mal i el bé; la victòria correspon al bé. La re-
surrecció de Crist s’obre camí enmig del món —respectant sempre la llibertat huma-
na com a do preuat que Déu ens ha regalat— i amb la nostra col·laboració va portant
la creació a la seva plenitud i va edificant l’Església.

La iniciació cristiana ens ha unit íntimament a Jesucrist i Déu ens ressuscitarà i
gaudirem de la vida eterna en comunió de vida i de goig amb la Trinitat santa. Aques-
ta és l’afirmació central del cristianisme, aquesta és la principal novetat que ens ha
portat el Senyor i això és el que hem d’anunciar els cristians als homes i dones d’a-
vui. Creats a imatge i semblança de Déu, ell, que és etern, ha posat en nosaltres la lla-
vor de l’eternitat. Volem transcendir el lloc i el temps, volem viure per sempre com
Déu el nostre creador.
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Quan parlem de la resurrecció de Jesús podem preguntar-nos com hem de viure
aquesta veritat i aquest esdeveniment. Els cristians hem de saber viure en el món, usar
i gaudir de les coses sense oblidar que som cridats a ser ciutadans del cel, candidats
a la vida eterna amb Déu. Avui ens ho ha recordat l’apòstol Pau: «Ja que hem ressus-
citat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a
la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra». Per això, ben-
volguts, hem de viure sense adorar les coses d’aquest món, sense posar el cor en els
béns de la terra.

Nosaltres creiem que Jesús ha ressuscitat i és Vivent, perquè fiant-nos dels Apòstols,
testimonis oculars del Crist ressuscitat, hem acceptat el missatge pasqual i amb la fe
hem pogut comprovar la seva veritat. Crist viu en cadascun dels batejats perquè amb
ell hem estat sepultats i hem ressuscitat a una nova vida. Els cristians som testimonis
de la resurrecció de Jesús perquè la nostra vida cristiana fidel a Déu i solidària dels
germans, dóna testimoni que Crist viu, ja que aquest estil de vida dels cristians només
s’explica per la presència de Crist ressuscitat en la vida dels seus deixebles. 

Aquell qui viu, Jesús ressuscitat, torna certament entre els seus en l’Eucaristia i la se-
va presència és font constant d’alegria pasqual. Nosaltres, per mitjà de l’Eucaristia,
ens acostem amb dolcesa i amb una gran joia a Crist Nostre Senyor ressuscitat d’en-
tre els morts; i, en tant que podem, l’estrenyem ben fortament, conscients que ell ens
ha dit que qui menja el seu cos i beu la seva sang està en nosaltres i nosaltres en ell,
i també perquè esperem d’arribar a participar plenament de la seva resurrecció per
a tota l’eternitat.

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la celebració litúrgica de Tèrcia amb motiu de Sant Jordi, patró
de Catalunya, a la capella del Palau de la Generalitat de Catalunya,
el 23 d’abril de 2011, Dissabte Sant

Aquest any la nostra celebració de Sant Jordi, patró de Catalunya i titular d’aquesta
entranyable i històrica capella del Palau de la Generalitat de Catalunya, té unes ca-
racterístiques litúrgiques especials per haver-se retardat molt la Setmana Santa i ser
avui Dissabte Sant.

La nostra pregària litúrgica no pot ser com és obvi la celebració de l’Eucaristia. Com-
memoràvem ahir la mort del Senyor i avui commemorem la seva sepultura i esperem
la Vetlla Pasqual aquesta nit amb l’exultant anunci de la resurrecció de Jesús.

La litúrgia de l’Església ens invita aquest dia sant al silenci. El pare de l’Església, au-
tor de l’homilia que hem escoltat, parla d’un gran silenci a la terra, un gran silenci i
solitud. Jesús anuncià la Bona Nova de l’Evangeli durant tres anys de la seva vida
pública, va passar pel món fent el bé, guarint moltes malalties i va ressuscitar morts
i després dels esdeveniments de Jerusalem, la seva passió i la seva mort, va callar, va
fer silenci. Fou sepultat. Tot havia acabat. Fracàs rotund aparent. La Paraula, el
Verb que creà l’univers, fou sepultada. 
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En la vida de cadascú de nosaltres, i diria que potser encara més en la vida dels po-
lítics, es fa present el Dissabte Sant, la mort, el sepulcre, el silenci. És a dir, el fracàs.
Tot o gairebé tot sembla que ha estat inútil, s’ha perdut. Tanmateix en la nostra vida
això no és pas veritat, com no ho va ser en el nostre Salvador. 

El Dissabte Sant fou en Jesús una conseqüència del misteri de l’Encarnació. Déu ens
ha volgut salvar encarnant-se, prenent una naturalesa humana en tot igual a la nostra
menys en el pecat. Déu, sense deixar de ser Déu, s’ha fet com un de nosaltres. I per
això tastà la mort —i quina mort més cruent i dolorosa— i també la sepultura com
qualsevol mortal.

Jesús, el Déu encarnat que recorria els camins de Palestina i predicava la Bona
Nova, ha callat. Ni se’l veia, ni se’l sentia. Dissabte Sant. La terra queda en un gran
silenci i solitud. Déu que havia parat la seva tenda de campanya entre els homes, es-
tà en el sepulcre. I aquest gran silenci de Déu es fa avui molt present en la terra, per-
què en les nostres societats —especialment de l’occident europeu— hi ha molts ho-
mes i moltes dones que viuen com si Déu no existís. El gran silenci de Déu, no
perquè Déu no continuï encarnant-se, apropant-se per cercar i parlar a tot home i to-
ta dona. Però el brogit, el neguit, l’estrès, la competitivitat, el consumisme, el rela-
tivisme, tot això fa que hi hagi molts homes i moltes dones que no sentin la veu de
Déu.

El Sant Pare Benet XVI en la seva inoblidable visita apostòlica a Barcelona, el 6 i 7
del darrer mes de novembre, visita que ha estat autènticament històrica pel nostre
país, dedicant la bellíssima Basílica de la Sagrada Família i visitant l’Obra del Nen
Déu, ens digué que «és una tragèdia que a Europa, sobretot en el segle XIX, s’afirmés
i es divulgués la convicció que Déu és l’antagonista de l’home i l’enemic de la seva
llibertat». Viure com si Déu no existís porta greus i doloroses conseqüències a les
persones i a la societat. Per això, el Papa ens digué: «deixeu-me que proclami des
d’aquí la glòria de l’home, que adverteixi de les amenaces a la seva dignitat per l’es-
poliació dels seus valors i riqueses originàries, per la marginació o la mort infligida
als més dèbils i pobres... L’Europa de la ciència i de les tecnologies, l’Europa de la
civilització i de la cultura, ha de ser alhora l’Europa oberta a la transcendència i a
la fraternitat entre els continents, al Déu viu i vertader des de l’home viu i vertader».
I el Papa continua dient-nos: «Això és el que l’Església desitja aportar a Europa (per
tant, també a Catalunya): vetllar per Déu i vetllar per l’home, des de la comprensió
que d’ambdós se’ns ofereix en Jesucrist».

El Dissabte Sant no fou la mort de Déu. Déu és etern i immortal. El Dissabte Sant va
portar a la humanitat el Diumenge de Pasqua. La mort es convertí en vida, el silenci
en paraula. El Dissabte Sant i el Diumenge de Pasqua inspiraren al nostre estimat An-
toni Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar, el projecte d’aquesta joia única al
món que és la Basílica de la Sagrada Família, de la qual el Papa digué «hem dedi-
cat aquest espai Sagrat a Déu, que se’ns ha revelat i lliurat en Crist per ser definiti-
vament Déu amb els homes. La Paraula revelada, la humanitat de Crist i la seva Es-
glésia són tres expressions màximes de la manifestació i lliurament de Déu als
homes».
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El Dissabte Sant, silenci de Déu que ens deixa orfes i sense esperança, ens porta al
Diumenge de Pasqua, al Jesús vivent, present i actuant enmig nostre. Així, Benet XVI
a la Sagrada Família ens ha manifestat la joiosa tasca que tenim avui i que consisteix
en «mostrar a tots que Déu és Déu de pau i no de violència, de llibertat i no de co-
acció, de concòrdia i no de discòrdia». En aquest sentit, el Papa continua dient-nos
«penso que la dedicació d’aquest temple de la Sagrada Família, en una època en què
l’home pretén edificar la seva vida a l’esquena de Déu, com si ja no tingués res a dir-
li, resulta un fet de gran significat. Gaudí, amb la seva obra, ens mostra que Déu és
la veritable mesura de l’home, que el secret de l’autèntica originalitat rau, com deia
ell, a tornar a l’origen, que és Déu».

El Dissabte Sant i el Diumenge de Pasqua afaiçonaren la vida i santedat el nostre es-
timat patró Sant Jordi i han fet també els homes i dones de Catalunya des de l’inici
del seu ja celebrat mil·leni d’existència. La nostra història està amarada de cristianis-
me. Aquesta és la nostra identitat que hem de conèixer, estimar i valorar. A l’Obra
del Nen Déu, el Papa ens ha dit que a Catalunya l’evangeli «ha impulsat molts fills
de l’Església a dedicar les seves vides a l’ensenyament, la beneficència o la cura dels
malalts i discapacitats. Inspirats en el seu exemple —diu encara el Papa—, us dema-
no que continueu socorrent els més petits i necessitats, donant-los el millor de vosal-
tres mateixos».

I ja al peu de l’avió, el Sant Pare ens va dir aquestes entranyables paraules pel nostre
present i el nostre futur arrelades en la nostra història, tot parlant de la dedicació de
la Basílica de la Sagrada Família i de la visita al Nen Déu: «Són com dos símbols
en la Barcelona d’avui de la fecunditat d’aquesta meteixa fe, que va marcar també
les entranyes d’aquest poble i que, a través de la caritat i de la bellesa del misteri de
Déu, contribueix a crear una societat més digne de l’home. En efecte, la bellesa, la
santedat i l’amor de Déu porten l’home a viure en el món amb esperança».

Homilia del Sr. cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach en la missa de Pasqua, Catedral de Barcelona, 24 d’a-
bril de 2011 

L’Església exulta d’alegria. Del cor dels cristians brolla l’al·leluia de la resurrecció
de Jesucrist. Avui és Pasqua. Avui és el dia del Senyor per antonomàsia. Avui Jesús,
el Fill de Déu encarnat, després de la seva mort per tots nosaltres, ha sorgit vivent del
sepulcre: ha ressuscitat!

La Pasqua de Jesús és el punt culminant de la història. És alhora la clau per interpre-
tar el sentit de la vida. No hi ha un ritme binari després de la resurrecció del Se-
nyor: vida-mort, sinó un ritme ternari: vida-mort-més vida. Morim per a viure en ple-
nitud, eternament, per sempre. Ens ho ha recordat avui sant Pau en al segona lectura:
«Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu, juntament amb el Crist;
quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb
Ell plens de glòria.»
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Pasqua és el «pas» de Déu alliberador enmig nostre. És el pas de la mort a la vida.
La Vetlla Pasqual no és una simple commemoració històrica de la resurrecció del
Crist. La resurrecció del Senyor és inseparable de la nostra. I això vol dir que no sols
estem cridats a una nova vida després de la mort corporal, sinó que ara, a partir del
baptisme que rebérem, hem de portar una vida nova de donació i d’estimació sem-
blant a la de Jesucrist. Sant Joan ens ha dit: «Nosaltres sabem que hem passat de mort
a vida perquè estimem els germans. La fosca es retira i apunta la llum veritable.
Els qui estimen els germans viuen en la llum, i res no els fa ensopegar». És compren-
sible, doncs, que la Pasqua sigui la festa més adient per a la celebració del baptis-
me. La benedicció solemne de l’aigua i la renovació de les promeses baptismals re-
corden el lligam d’aquest sagrament, tant amb les grans meravelles acomplertes per
Déu a través de la història com amb aquelles altres, menys sorolloses però no menys
admirables, que fa en el cor de cadascú.

Pasqua és novetat. Per això, com una figura de la pasqua del Crist, els jueus en el seu
sopar pasqual menjaren pa sense llevat. Pasqua ens dóna la nova i eterna aliança de
Déu amb la humanitat. Sant Pau ens demana que ens netegem bé del llevat que érem
abans perquè siguem una nova pasta, i afegeix: «Celebrem Pasqua cada dia, no amb
el llevat que érem abans, el llevat de la dolenteria i de la malícia, sinó amb pans sen-
se fermentar vivint amb sinceritat i veritat». I això perquè hem ressuscitat —pel bap-
tisme— juntament amb el Crist i, per tant, hem de cercar allò que és de dalt, on hi ha
el Crist, no allò que és de la terra.

Pasqua és la festa de les festes dels cristians. Tanmateix aquesta festa la celebrem ca-
da diumenge. El Concili Vaticà II ens recorda que «l’Església, seguint una tradició
apostòlica que té el seu origen en el mateix dia de la resurrecció de Crist, celebra el
misteri pasqual cada vuit dies, el dia anomenat amb raó dominica o dia del Senyor»
(SC 106). Per això cada diumenge els cristians celebrem el misteri pasqual i s’ac-
tualitzen i s’enriqueixen en cadascú de nosaltres i en les comunitats cristianes els
dons de la salvació de Crist, les gràcies del baptisme i la flama de l’Esperit Sant
que el Salvador del món ens lliura. Som un poble que ha nascut de la Pasqua, som un
poble pasqual, un poble que troba la seva identitat més pregona quan celebra la fes-
ta del misteri pasqual, l’Eucaristia. La identitat d’aquest dia, el diumenge, ha de ser
salvaguardada i sobretot profundament viscuda.

Las palabras de Pedro en el fragmento de la primera lectura que hemos escuchado
han de marcar nuestra nueva vida pascual. Refiriéndose a Jesús, el Apóstol nos dice:
«Hablo de Jesús de Nazaret. Ya sabéis como Dios lo consagró ungiéndolo con el Es-
píritu Santo y con poder, como pasó por el mundo haciendo el bien y dando la salud
a todos los que estaban bajo la dominación del diablo». Por el bautismo todos noso-
tros también hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para que pasemos por el mun-
do haciendo siempre el bien. Hemos de ser testigos de la resurrección de Cristo.
Nuestro mundo necesita auténticos testigos que con su propia vida, principalmente
con sus obras, anuncien la Buena Nueva de la presencia de Cristo resucitado en
medio de la comunidad cristiana y de la sociedad. Todos nosotros ungidos por el Es-
píritu experimentamos la fuerza de la resurrección de Jesús que se manifiesta en una
caridad discreta y generosa, un sagrado respeto para cada persona como imagen de
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Dios que es, un trabajo perseverante para construir una sociedad más justa y frater-
nal, una atención preferencial para los pobres y una esperanza cierta de vida delan-
te de los signos de dolor y de muerte.

Resuenan hoy en tono de aleluya las palabras del ángel a las mujeres: «¿Por qué bus-
cáis entre los muertos aquel que vive? No está aquí, ha resucitado». También Pe-
dro y Juan fueron al sepulcro, aquel domingo por la mañana, y lo encontraron vacío.
El descubrimiento del sepulcro vacío por los apóstoles fue el primer paso hacia el re-
conocimiento del hecho de la resurrección del Señor. Juan «vio y creyó». Como dice
el Catecismo de la Iglesia Católica, «esto supone que Juan comprobó, en la realidad
del sepulcro vacío, que la ausencia del cuerpo de Jesús no se debía a ninguna ac-
ción humana y que Jesús no había retornado simplemente a una vida terrenal, como
en el caso de Lázaro».

Amb el cor ple de joia cantem amb la seqüència pasqual, tot iniciant avui amb les
vespres el joiós temps pasqual:

«Jesús ressuscitat,
sou, d’entre els morts, Senyor,
Monarca vencedor;
tingueu-nos pietat.» Amén.

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, a la Basílica de
Montserrat, 27 d’abril de 2011

En la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat ens hem aplegat en el seu entra-
nyable santuari per celebrar l’Eucaristia dintre de l’octava de Pasqua. Portem en el
nostre cor la joia de la resurrecció del Senyor que la volem viure sempre però espe-
cialment en els cinquanta dies del temps pasqual. Ens unim íntimament en aquesta so-
lemnitat de la nostra estimada Patrona a la joia i la felicitat que va tenir la Mare del
nostre Salvador en rebre la visita del Fill de les seves entranyes virginals ressuscitat.

La Mare de Déu de Montserrat és la patrona de Catalunya. Els cristians del nostre
país hem d’estimar Catalunya com a part i forma de l’amor al proïsme. Es tracta de
la solidaritat bàsica amb les persones del nostre entorn, no només en la seva dimen-
sió individual, sinó també en la seva dimensió social, com la família, el país, etc. El
nostre amor a Catalunya ens porta a voler oferir-li el millor que nosaltres tenim i allò
que només nosaltres cristians podem donar-li. I podem aplicar-nos amb tota propie-
tat aquestes paraules que el servent de Déu Joan Pau II ens va dir als cristians respec-
te d’Europa: «L’Església ha d’oferir a Europa el bé més preciós i que ningú més no
pot donar-li: la fe en Jesucrist, font de l’esperança que no defrauda, do que és a l’o-
rigen de la unitat espiritual i cultural dels pobles europeus i que encara avui i en el
futur pot ser una contribució essencial al seu desenvolupament i a la seva integració»
(E.E. n. 18). La font de l’esperança, per a Catalunya i el món sencer, és Crist. L’Es-
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glésia està present a casa nostra amb el mateix anunci de sempre, que constitueix el
seu únic tresor: Jesucrist és el Senyor i la Salvació no es troba en ningú més que en
Ell (cf. Ac 4,12).

La realitat religiosa i cultural del nostre país, com la de la nostra Europa occidental,
pot incloure’s entre aquelles regions del món que Benet XVI ha dit que «l’Evangeli
ha arrelat des de fa molt de temps, donant lloc a una veritable tradició cristiana, pe-
rò en els últims segles —per dinàmiques complexes— el procés de secularització ha
produït una greu crisi del sentit de la fe cristiana i de la pertinença a l’Església» (Ho-
milia, 28/06/2010).

En aquest sentit, els bisbes de Catalunya, en un document de l’any 2007, dèiem que
«la nostra societat es va situant globalment fora de la vida de l’Església i també, en
formes i graus diversos, de la fe en Jesucrist» (Creure en l’evangeli i anunciar-lo amb
nou ardor, n. 4). Segurament que una part d’aquesta crisi religiosa no fa més que evi-
denciar la poca consistència del que semblava una vivència religiosa àmpliament ma-
joritària. Estem davant d’un allunyament cada vegada més radical de la fe i de l’an-
tropologia cristiana. Per això, els bisbes de Catalunya hem dit que cal a tots els fidels
assumir plenament que la nostra situació, en aquest començament del segle XXI, és
de missió (cf. n. 8). El sentit de la missió encomanada per Jesús projecta les nostres
comunitats cristianes cap endavant.

Tenim el repte de l’evangelització ací i arreu. Benet XVI, a més de crear un nou di-
casteri a la Cúria Romana, —el «Consell Pontifici per a la promoció de la nova evan-
gelització—, ha escollit com a tema de la propera Assemblea General Ordinària del
Sínode Episcopal de l’any 2012, La nova evangelització per a la transmissió de la
fe cristiana». 

En la visita de Maria a la seva parenta Elisabet hi podem veure com un paradigma de
portar Jesús als germans. Elisabet plena de l’Esperit Sant en sentir la salutació de Ma-
ria li digué: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entra-
nyes ¿qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me?». Aquella visi-
ta plena d’amor i servicialitat motivà la primera proclamació feta per Elisabet que
Maria era la Mare del Messies, del Fill de Déu (cf. R.M., n. 12).

El Sant Pare Benet XVI en la seva inoblidable visita apostòlica a Barcelona, els
dies 6 i 7 del darrer mes de novembre, visita que ha estat autènticament històrica per
a la nostra Església i pel nostre país, tot explicant la simbologia de la Basílica de la
Sagrada Família, ens ha recordat de nou la centralitat de Jesucrist en la vida de
l’Església i del món. Recordem que ens va dir: «El Senyor Jesús és la pedra que su-
porta el pes del món, que manté la cohesió de l’Església i que recull en unitat final
totes les conquestes de la humanitat... L’Església no té consistència per si mateixa,
està cridada a ser signe i instrument de Crist» (Homilia, 7/11/2010).

El Papa ens digué també que «és una tragèdia que a Europa, sobretot en el segle XIX,
s’afirmés i es divulgués la convicció que Déu és l’antagonista de l’home i l’enemic
de la seva llibertat». Això ha anat portant a les nostres societats que hi hagi moltes
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persones que viuen com si Déu no existís, amb totes les conseqüències negatives i
doloroses per a les persones i per a la mateixa societat.

Benet XVI a la Sagrada Família ens ha manifestat la joiosa tasca evangelitzadora que
tenim avui els cristians a Catalunya i que consisteix en «mostrar a tots que Déu és Déu
de pau i no de violència, de llibertat i no de coacció, de concòrdia i no de discòrdia».
En aquest sentit, el Papa continua dient-nos: «Penso que la dedicació d’aquest tem-
ple de la Sagrada Família, en una època en què l’home pretén edificar la seva vida a
l’esquena de Déu, com si ja no tingués res a dir-li, resulta un fet de gran significat. Gau-
dí, amb la seva obra, ens mostra que Déu és la veritable mesura de l’home, que el se-
cret de l’autèntica originalitat rau, com deia ell, a tornar a l’origen, que és Déu».

Els bisbes de Catalunya —en el recent document Al servei del nostre poble, amb mo-
tiu dels vint-i-cinc anys del document Arrels cristianes de Catalunya— com a pas-
tors de l’Església manifestem el nostre profund amor pel país i ens posem al seu ser-
vei perquè sentim la urgència d’anunciar-li la persona de Jesucrist i el seu Regne, que
són per a nosaltres el tresor més gran que tenim (cf. n. 4). A més de ratificar i conti-
nuar el que aleshores els nostres germans bisbes oferíem en aquell document a la co-
munitat catòlica i a tota la societat catalana, els bisbes desitgem que la fe cristiana
pugui continuar essent per a Catalunya una veritable font de vida que fecundi amb
nou vigor la societat catalana en el context cultural i socioeconòmic actual.

La nostra història està amarada de cristianisme. A l’Obra del Nen Déu, el Papa digué
que a Catalunya l’Evangeli «ha impulsat molts fills de l’Església a dedicar les seves vi-
des a l’ensenyament, a la beneficència o a la cura dels malalts o discapacitats. Inspirats
en el seu exemple —diu encara el Papa— us demano que continueu socorrent els més
petits i necessitats, donant-los el millor de vosaltres mateixos». És l’actitud i actuació
de Maria que en assabentar-se que la seva cosina Elisabet esperava un fill anà decidi-
dament a la muntanya a ajudar-la durant tres mesos fins que Elisabet tingué el fill.

En el treball d’anunciar l’Evangeli amb nou ardor a la nostra societat catalana —tas-
ca que joiosament Jesús ens confia a tots els cristians— Benet XVI al peu de l’avió
ens va dir aquestes entranyables paraules que il·luminen el nostre present i el nostre
futur arrelades en la nostra pròpia història. Tot parlant de la dedicació de la Basílica
de la Sagrada Família i de la visita a l’Obra del Nen Déu, ens va dir: «Són com dos
símbols en la Barcelona d’avui de la fecunditat d’aquesta mateixa fe, que va marcar
també les entranyes d’aquest poble i que, a través de la caritat i de la bellesa del mis-
teri de Déu, contribueix a crear una societat més digna de l’home. En efecte, la be-
llesa, la santedat i l’amor de Déu porten l’home a viure en el món amb esperança».

Als peus de la Mare de Déu de Montserrat, en nom de tots els homes i dones de Ca-
talunya, li dirigeixo aquesta súplica del Virolai:

«Rosa d’abril, morena de la serra,
de Montserrat estel:
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.» 
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Paraula i Vida

La beatificació de Joan Pau II (3/04/2011)

El pròxim 1 de maig, a Roma, serà beatificat el papa Joan Pau II en una cerimònia
que presidirà Benet XVI, el qual durant molts anys va ser un proper col·laborador seu
com a prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. La beatificació coinci-
dirà amb el segon diumenge de Pasqua, anomenat també «de la Divina Misericòr-
dia», nom donat pel mateix Joan Pau II, que va dedicar a la misericòrdia de Déu
una de les seves encícliques, la titulada Dives in misericordia. 

En el missatge de Quaresma de l’any 2005, la Quaresma anterior al seu traspàs, Joan
Pau II deia el que segueix: «Cada any, la Quaresma ens proposa un temps propici per
intensificar l’oració i la penitència i per obrir el cor a l’acollida dòcil de la voluntat
divina. Ella ens invita a recórrer un itinerari espiritual que ens prepara a reviure el
gran misteri de la mort i resurrecció de Jesucrist».

Aquest misteri, el Sant Pare el va viure sobretot en ocasió de la seva darrera malaltia
i es va evidenciar en les emotives paraules que va dir als que l’envoltaven en aquells
moments de sofriment: «Deixeu-me anar a la casa del Pare».

La beatificació d’un Sant Pare que gairebé tots hem conegut i hem seguit en el seu
llarg pontificat, té la conseqüència de fer-nos la santedat més propera. El reconeixe-
ment de la santedat, en aquest cas, no recau sobre persones llunyanes en el temps,
que coneixem gràcies a la història i a les seves biografies. Aquesta beatificació ens
posa davant dels ulls un exemple de santedat d’un Sant Pare que ha estat contempo-
rani nostre, a qui hem vist i que en certa manera tots —gràcies sobretot als mitjans
de comunicació— podem dir que hem conviscut amb ell.

És bo que la santedat se’ns faci propera, perquè la santedat és el tresor de l’Església
i, com va dir el Concili Vaticà II, és la vocació de tots els cristians, sigui quin sigui el
seu estat de vida dins de l’Església. Amb el testimoniatge dels sants es manifesta la
mateixa santedat de l’Església i es continua l’obra de la salvació. Els sants i les san-
tes són veritables testimonis de la fe i sempre han estat font i origen de renovació
en els moments més difícils.

Cal donar gràcies a Déu per la qualitat dels darrers pontífexs de l’Església catòlica.
Pel que fa a Joan Pau II, cal agrair tot allò que va fer dintre i fora de l’Església en el
seu pontificat de vint-i-set anys de duració, que ha estat un dels més llargs de la his-
tòria de l’Església. En el seu servei al món d’avui, cal remarcar la seva aportació a la
caiguda del Mur de Berlín i tot el que aquest fet significà per a la unitat de l’Europa
Oriental i Occidental. I també la seva defensa de la pau, de la dignitat de cada perso-
na humana i del respecte als drets humans.

La nostra Arxidiòcesi de Barcelona ha estat sempre present en els grans esdeveni-
ments de l’Església celebrats a Roma. Aquesta presència ja ha esdevingut una cons-

BAB 151 (2011) - abril [25] 275



tant en la nostra història religiosa. Per això, amb motiu de la propera beatificació de
Joan Pau II, la nostra Arxidiòcesi ha organitzat un pelegrinatge a Roma que tindré el
goig de presidir i en el qual us invito a participar. La nostra presència a Roma en
aquesta ocasió serà una expressió d’agraïment a Joan Pau II, que visità Barcelona
l’any 1982, i també a Benet XVI, que ens ha visitat recentment.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

El sagrament del perdó (10/04/2011)

La crida a la penitència i l’anunci del perdó dels pecats és un dels grans temes de la pre-
dicació de Jesús i dels apòstols. Això ja fou preparat per Joan Baptista, que predicava
un baptisme com a signe de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Jesús reiterà la
seva missió d’anunciar a totes les nacions «la conversió a Déu pel perdó dels pecats».

Això no es pot oblidar, perquè fóra trair l’Evangeli. És Déu mateix qui, en Jesu-
crist, ha situat el moment del perdó en la vida de totes les persones. Joan Pau II re-
cordava que «en el sagrament de la reconciliació cada home pot experimentar d’u-
na manera singular la misericòrdia, és a dir, l’amor que és més fort que el pecat».
És ben significatiu que, per a la seva beatificació, Benet XVI hagi escollit precisa-
ment el segon diumenge de Pasqua, festa que Joan Pau II va voler que fos també
designada com a «diumenge de la Divina Misericòrdia», un atribut de Déu al qual ell
era especialment sensible, com ho demostra la seva encíclica titulada Déu, ric en mi-
sericòrdia.

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 ai-
xí han perdut la gràcia baptismal i han ferit la comunió eclesial. Els pares de l’Esglé-
sia presenten aquest sagrament del perdó com «la segona taula de salvació després
del naufragi que és la pèrdua de la gràcia».

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 reconcilia-
ció amb els altres». Per la confessió, «l’Església 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 co-
munió de l’Església».

Benet XVI ha centrat el seu missatge per a la Quaresma d’aquest any en la relació
entre aquest temps litúrgic i el sagrament del baptisme i ens recorda que aquest temps
és una invitació per dur a terme una conversió profunda de la nostra vida, a deixar-
nos transformar per l’acció de l’Esperit Sant, com sant Pau al camí de Damasc,
obrint-nos a la caritat de Crist. «El període quaresmal —ens diu Benet XVI— és el
moment favorable per reconèixer la nostra debilitat; acollir, amb una revisió de vi-
da sincera, la gràcia renovadora del sagrament de la penitència i caminar amb deci-
sió cap a Crist».
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Em sembla molt significativa —especialment per a aquesta última etapa de la Qua-
resma— aquesta invitació a obrir-nos al perdó de Crist i a renovar-nos interiorment.
Per això, invito els cristians, en aquests dies quaresmals i de preparació immediata
per a la celebració de la Pasqua, a rebre aquest sagrament del perdó de Déu per la
confessió dels propis pecats.

Durant el temps quaresmal hem d’acollir la gràcia que Déu dóna en el moment del
baptisme i que s’ofereix en el sagrament del perdó, com a «segona taula de salvació».
Això ajudarà la conversió per tal de seguir Crist d’una manera cada vegada més ge-
nerosa i autèntica i així ser dignes d’obtenir la vida eterna.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El Diumenge de Rams i els joves (17/04/2011)

En la celebració del Diumenge de Rams tenen un protagonisme especial els infants
i els joves; els primers sobretot amb la benedicció de la palma, recordant aquells in-
fants que varen aclamar Jesús en la seva entrada a Jerusalem.

Jesús es va negar a tota temptativa de fer-lo un rei temporal, però en aquest diu-
menge veiem com prepara els detalls de la seva entrada messiànica a la ciutat de Da-
vid. Jesús és aclamat com a «fill de David». Hosanna vol dir salva!, dóna la salva-
ció! El Salvador entra a la seva ciutat muntat sobre un pollí, signe que no ve a
conquerir-la amb l’astúcia o la violència, sinó amb la humilitat i amb l’ofrena de
si mateix. Jesús puja a Jerusalem per darrera vegada disposat a morir-hi i acomplir
així la «nova i definitiva Aliança per vosaltres i per tots els homes en remissió dels
pecats».

Per això, el Diumenge de Rams ens mostra que els primers súbdits del seu regne són
els infants, els joves i els pobres de Déu, que l’aclamen. La seva aclamació «beneït
el qui ve en nom del Senyor», inspirada en el llibre dels Salms, l’Església l’ha feta
seva en el Sanctus de la litúrgia eucarística per obrir el memorial de la Pasqua del
Senyor.

«L’entrada de Jesús a Jerusalem —diu el Catecisme de l’Església Catòlica— mani-
festa la vinguda del Regne que el Rei Messies va realitzar per la Pasqua de la seva
mort i resurrecció. Amb aquesta celebració del Diumenge de Rams, la litúrgia de
l’Església obre la Setmana Santa.»

Desitjo dirigir una paraula d’invitació a tots els catòlics de la diòcesi a unir-se a les
parròquies i altres comunitats cristianes en aquests dies de tanta significació per als
cristians. Les comunitats cristianes sempre resten obertes per acollir els qui s’hi
acosten per participar en les celebracions de la fe. Però d’una manera ben espe-
cial ho estan en aquests dies, amb el desig de rebre els anomenats practicants oca-
sionals.
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La meva segona invitació va dirigida als joves. Aquests, com he dit, estan especial-
ment presents en la celebració del Diumenge de Rams. Joan Pau II els va voler do-
nar un protagonisme especial amb la institució de la Jornada Mundial de la Joventut,
que coincideix amb el Diumenge de Rams els anys en els quals aquesta Jornada se
celebra a les Esglésies locals. 

Aquest any, però, toca celebrar la Jornada Mundial, que serà presidida pel Sant Pa-
re a Madrid del 16 al 21 del proper agost i que té com a lema aquestes paraules de
la Carta de sant Pau als colossencs: «Arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe»
(cf. Col 2,7). Ja des d’ara invito els joves cristians de la diòcesi a unir-se a aquesta
Jornada Mundial entorn del Sant Pare, en què la nostra diòcesi es farà ben present.

A més, del 12 al 15 d’agost, els joves visitaran moltes diòcesis del país. Són les ano-
menades «Jornades a les diòcesis», que són una oportunitat de coneixement mutu i
d’agermanament entre els joves de diversos països. La nostra diòcesi té previst aco-
llir prop de 15.000 joves de tot el món, però sobretot de les diòcesis franceses de Pa-
rís i Marsella, de Colònia i Milà, que han escollit Barcelona com a primera etapa de
la seva participació a la Jornada Mundial de Madrid. La Delegació diocesana de Pas-
toral de Joventut ja treballa per tal d’organitzar una bona acollida per a tots. I de-
mano i agraeixo totes les formes de col·laboració que els diocesans —adults i joves—
puguin aportar per al bon acolliment d’aquests joves que ens visitaran.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Pasqua, la «festa de les festes» (24/04/2011)

La resurrecció de Jesús és l’esdeveniment central de la història de la salvació. La creu
i la mort de Jesucrist el portaren a la seva resurrecció. Per això, la Pasqua és la pri-
mera i principal de totes les festes cristianes de l’any.

Tota la Quaresma és un camí cap a la Pasqua, de la qual Benet XVI diu que és «la
festa més joiosa i solemne de tot l’any litúrgic». El Catecisme de l’Església Catòli-
ca abunda en aquesta valoració quan diu que la Pasqua no és simplement una festa
entre altres: és la «festa de les festes», «la solemnitat de les solemnitats», així com
l’Eucaristia és el sagrament dels sagraments. Sant Atanasi l’anomena «el Gran Diu-
menge», com la Setmana Santa és anomenada a l’Orient la «Gran Setmana».

A partir del Tridu Pasqual, com de la seva font de llum, el temps nou de la Resurrec-
ció omple tot l’any litúrgic amb la seva claror. El misteri de la Resurrecció, en el qual
el Crist ha vençut la mort, penetra el nostre temps vell amb la seva energia podero-
sa fins que tot li sigui sotmès.

Que Crist ha ressuscitat significa que existeix la força que pot crear justícia i que de fet
crea justícia. Aquest és el sentit de l’expressió «aquest és el dia en què ha obrat el
Senyor». És a dir, com diu Benet XVI, «Déu Pare ha fet justícia a l’amor immolat del
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seu Fill fins a la Creu. Per això, el missatge de la Resurrecció no és tan sols un himne
a Déu, sinó també un himne al poder del seu amor, i per això un himne a l’home, a la
terra i a la matèria. Tot és salvat. Déu no deixa que cap part de la seva creació caigui si-
lenciosament en el pretèrit». Per això, la resurrecció dels morts forma part del contin-
gut de la fe cristiana. La Pasqua ens diu que el projecte de Déu per a una nova huma-
nitat ja està iniciat i està en gestació, i que es complirà. Hem estat salvats: in spe salvi,
«en esperança hem estat salvats», que és el títol de la segona encíclica de Benet XVI.

Si aquesta és la centralitat de la festa de Pasqua en tota l’espiritualitat cristiana i en l’any
litúrgic, seria molt desitjable que tots els cristians celebréssim aquesta festa el mateix dia.

Al Concili de Nicea (de l’any 325) totes les Esglésies es posaren d’acord perquè la Pas-
qua cristiana fos celebrada el diumenge següent a la lluna plena (14 del mes de Nissan)
després de l’equinocci de primavera. La reforma del calendari a Occident —el calenda-
ri anomenat gregorià pel nom del papa Gregori XIII— introduí un desfasament d’uns
quants dies amb el calendari oriental. I aquesta és la raó de la diferència en la data de la
celebració. Tanmateix, les Esglésies occidentals i orientals busquen actualment un acord
a fi d’arribar una altra vegada a celebrar el mateix dia la Resurrecció del Senyor.

Davant la Pasqua d’aquest any de gràcia de 2011, malgrat tants sofriments com veiem en
la nostra societat, sobretot a causa de la greu i persistent crisi econòmica i les amenaces
a la pau entre els pobles, els cristians, amb humilitat però també amb plena confiança en
Déu, som invitats a donar raó de la nostra esperança, que no és altra que el missatge de
la Resurrecció del Crist. Els nostres germans, els cristians d’Orient, el dia de Pasqua se
saluden amb aquestes paraules: «Crist ha ressuscitat! Veritablement ha ressuscitat!»

Desitjo per a tots una santa i joiosa Pasqua de Resurrecció!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

El Cardenal de Barcelona assistirà el diumenge a l’ordenació del
nou bisbe d’Alguer, a Sardenya

El cardenal té previst retornar a Barcelona el mateix diumenge al vespre

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, té previst assistir el
proper diumenge 3 d’abril a l’ordenació episcopal de Mons. Mauro Maria Morfino,
bisbe electe de la diòcesi d’Alguer-Bossa. La cerimònia se celebrarà a dos quarts
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de cinc de la tarda a la Plaça de la Pau de la ciutat d’Alguer. Presidirà la cerimònia
el cardenal Secretari d’Estat, cardenal Tarsicio Bertone, que pertany a la Congrega-
ció salesiana com el nou bisbe. 

El cardenal Martínez Sistach ha estat invitat a aquesta cerimònia per raó dels vincles
històrics i religiosos entre l’illa de Sardenya i Barcelona. Com es recordarà, l’Alguer
és la ciutat sarda en què encara es conserva l’ús del català.

El cardenal té previst retornar a Barcelona el mateix diumenge al vespre, perquè el di-
lluns dia 4 té previst presidir els actes de la visita pastoral a l’arxiprestat de la Catedral.
A dos quarts de dotze del matí, a la basílica de Sant Maria del Mar, el rector de la qual,
Mn. Ignasi Mora, és l’arxiprest de la catedral, es reunirà amb els sacerdots i diaques,
amb els qual també compartirà el dinar. A la tarda, mantindrà una entrevista personal
amb cada un dels sacerdots i diaques que realitzen el seu servei en aquest arxiprestat.
El mateix dilluns 4 d’abril, a un quart de nou del vespre i a Santa Maria del Mar té pre-
vist reunir-se amb els membres del consell pastoral i altres col·laboradors de les parrò-
quies de l’arxiprestat. La missa de cloenda de tots els actes de la visita pastoral està
prevista per al diumenge 15 de maig al vespre a la basílica de la Mercè.

Barcelona, 1 d’abril de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

El Dr. Martínez Sistach ha rebut el representant del Patriarcat de
Moscou a diversos països europeus

El cardenal ha invitat el patriarca de Moscou a visitar Barcelona

Aquest matí el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha re-
but al Palau Episcopal Mons. Néstor Sirotenko, bisbe de Chersonèse i metropolita de
les comunitats dependents del Patriarcat de Moscou i de totes les Rússies a França,
Suïssa, Espanya i Portugal. El prelat de l’Església ortodoxa russa estava acompanyat
de Mons. Jaume Gonzàlez-Agàpito, delegat d’Ecumenisme i Relacions Interreli-
gioses de l’Arquebisbat de Barcelona.

En l’entrevista s’ha parlat de l’evangelització en la societat actual i de l’acolliment
als fidels de l’Església ortodoxa russa, que des de fa anys celebren els seus actes de
culte a la capella del Santíssim de la parròquia de Santa Maria Reina. Ara s’estudia
l’eventualitat de la cessió d’una església per a l’ús d’aquesta comunitat. El cardenal
ha demanat a Mons. Néstor Sirotenko que traslladi al patriarca de Moscou, Sa San-
tedat Ciril I, la seva invitació a visitar la ciutat de Barcelona.

Al final de l’entrevista, en un intercanvi d’obsequis, l’enviat del Patriarcat de Mos-
cou ha ofert al cardenal un díptic amb les icones de Jesús i Maria. El cardenal, per
part seva, ha ofert al seu hoste la Medalla commemorativa de la dedicació per Be-
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net XVI de la basílica de la Sagrada Família i el seu llibre Per revitalitzar la nostra
fe cristiana, publicat amb motiu de la visita del Sant Pare a Barcelona.

Barcelona, 6 d’abril de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

El proper dilluns el Cardenal de Barcelona serà rebut pel Sant Pare

El proper dilluns, dia 11 d’abril, el Sant Pare Benet XVI rebrà en audiència privada
el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, el qual desitja te-
nir l’ocasió de manifestar novament al Sant Pare l’agraïment de la diòcesi per la se-
va recent visita a Barcelona.

Al final d’aquesta audiència, el Sant Pare rebrà també els membres de la comissió or-
ganitzadora del viatge pontifici del proppassat dia 6 i 7 de novembre de 2010 per a
la Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família i la visita a l’Obra diocesana Bene-
ficosocial del Nen Déu. 

Barcelona, 7 d’abril de 2011

BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Eucaristia amb motiu del Diumenge de Rams

Diumenge 17 d’abril de 2011, 12 h

Amb motiu del Diumenge de Rams, l’Emm. Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, presidirà l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Famí-
lia, el diumenge 17 d’abril de 2011, a les 12 h.

Com es pot accedir a la Basílica?

Per poder assistir a la celebració de l’eucaristia, és imprescindible la presentació d’u-
na INVITACIÓ GRATUÏTA, sense la qual no es podrà accedir al temple, atès que
l’aforament és limitat per les exigències establertes per les normes de seguretat.

On es poden obtenir les invitacions?

Les invitacions es lliuraran gratuïtament a la sala de visites de l’edifici del Seminari
Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació, 231.

Quan es poden obtenir les invitacions?

Les invitacions s’han d’obtenir només la setmana abans de la celebració de l’eucaristia.
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Concretament, per a la celebració amb motiu del Diumenge de Rams, es poden ob-
tenir les invitacions els dies i horaris següents:
• dies: de dilluns 11 d’abril a divendres 15 d’abril de 2011
• horari: matins: de 10 a 14 hores / tardes: de 16 a 20 hores

Barcelona, 8 d’abril de 2011

NOTA PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Es prega als mitjans de comunicació que desitgin fer informació sobre aquest ac-
te a la Sagrada Família, del dia 17 d’abril, que vulguin inscriure’s per correu elec-
trònic a la Delegació de mitjans de l’Arquebisbat de Barcelona. El nostre mail
és: encarna@arqbcn.cat.

Els mitjans que prèviament s’hagin inscrit tindran un lloc reservat per a aquest
acte a la Basílica de la Sagrada Família i no necessitaran la invitació que s’ha
preparat per als assistents a l’acte. La porta per la qual podran accedir a la ba-
sílica serà la de Les Escoles.

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

El Sant Pare ha rebut en audiència privada al cardenal Martínez Sistach

El Cardenal, acompanyat d’una delegació de l’Arquebisbat, ha agraït a Benet XVI
la seva recent visita a Barcelona

Aquest matí, a les 11 hores, el Sant Pare Benet XVI ha rebut al Palau Apostòlic del
Vaticà en audiència privada el cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barce-
lona. L’audiència ha tingut una duració de trenta minuts.

Al final de l’audiència el Sant Pare ha rebut, també, els membres de la comissió or-
ganitzadora del viatge pontifici que acompanyen el cardenal en aquesta visita, l’ob-
jecte principal de la qual és agrair-li novament la seva recent visita a Barcelona els
dies 6 i 7 del passat novembre.

El cardenal de Barcelona ha presentat al Sant Pare els seus acompanyants: el bisbe
auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull; el coordinador de la visita a Barce-
lona, P. Enric Puig, S.J.; el vicari episcopal per a la ciutat de Barcelona, mossèn Joan
Galtés; el secretari general de l’Arquebisbat, mossèn Sergi Gordo; el delegat dioce-
sà d’Economia, mossèn Antoni Matabosch; la Sra. Mini Obiols i la Sra. Ma Dolors
Villas, membres de la comissió organitzadora. En representació de la Basílica de la
Sagrada Família eren presents el president delegat del Patronat de la Junta Construc-
tora del temple, Joan Rigol, i l’arquitecte director de les obres, Jordi Bonet. També
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han assistit a l’audiència els secretaris del cardenal, mossèn Alfred Sabaté i mossèn
Robert Barò. 

El cardenal ha informat al Sant Pare del gran ressò que la seva visita ha atorgat al
temple de la Sagrada Família, a la qual s’han incrementat notablement el número
de visitants; de la seva dedicació al culte, a l’evangelització i la catequesi, tant dels
creients com dels no creients que la visiten, talment com si fos un nou «atri dels gen-
tils». El cardenal també ha explicat al Sant Pare els objectius del Pla Pastoral Dioce-
sà i les iniciatives de la diòcesi en ordre a la realització de la Nova Evangelització i
les acciones que es porten a terme en el nostre país en l’àmbit del diàleg entre la fe
i cultura. 

El cardenal ha ofert al Sant Pare un exemplar del llibre «La Sagrada Família, de
temple expiatori a basílica» (Editorial Lunwerg), la segona edició del qual in-
clou documentació literària i gràfica sobre l’acte de la dedicació que presidí Be-
net XVI; la reproducció en bronze, a escala 1:25, del pinacle d’una de les torres
de la façana del Naixement i un volum que reprodueix els segells dedicats a la no-
va basílica.

Barcelona, 11 d’abril de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

El cardenal Martínez Sistach ha presidit avui la missa conventual al
santuari de Montserrat, en la qual ha parlat de l’actual crisi religiosa

En el dia de la festa de la patrona de Catalunya, el cardenal planteja amb realisme
l’allunyament de moltes persones de la fe cristiana. «Estem davant d’un allunyament
cada vegada més radical de la fe», ha dit el cardenal de Barcelona.

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha presidit la mis-
sa conventual de la festa de la Mare de Déu de Montserrat. En aquesta eucaristia, el
cardenal ha concelebrat amb el Pare Abat i amb els monjos de la comunitat benedic-
tina.

El cardenal ha pronunciat una homilia en la qual ha parlat amb molt realisme de la
realitat de missió de l’Església catòlica a Catalunya, a causa de l’allunyament de
molts de la vivència de la fe cristiana. «Segurament que una part d’aquesta crisi re-
ligiosa no fa més que evidenciar la poca consistència del que semblava una vivèn-
cia religiosa àmpliament majoritària. Estem davant d’un allunyament cada vegada
més radical de la fe i de l’antropologia cristiana. Per això, els bisbes de Catalunya
hem dit que cal a tots els fidels assumir plenament que la nostra situació, en aquest
començament del segle XXI, és de missió. El sentit de la missió encomanada per Je-
sús projecta les nostres comunitats cristianes cap endavant».
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El cardenal ha fet referència al recent document dels bisbes catalans «Al servei del
nostre poble», publicat amb motiu dels vint-i-cinc anys del text titulat «Arrels cris-
tianes de Catalunya», i sobre aquest document ha dit: «A més de ratificar i continuar
el que aleshores els nostres germans bisbes oferíem en aquell document a la comu-
nitat catòlica i a tota la societat catalana, els bisbes desitgem que la fe cristiana pu-
gui continuar essent per a Catalunya una veritable font de vida que fecundi amb
nou vigor la societat catalana en el context cultural i socieconòmic actual».

El cardenal de Barcelona ha recordat en la seva homilia diversos passatges de les parau-
les del Papa a Barcelona, i ha acabat dient que Benet XVI al peu de l’avió que el retor-
nava a Roma va dir que la Sagrada Família i l’Obra del Nen Déu «són dos símbols en la
Barcelona d’avui de la fecunditat de la fe cristiana que, a través de la caritat i de la belle-
sa del misteri de Déu, contribueix a crear una societat més digna de l’home. En efecte,
la bellesa, la santedat i l’amor de Déu porten a l’home a viure al món amb esperança».

Barcelona, 27 d’abril de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota informativa

El cardenal Martínez Sistach assistirà a la beatificació de Joan Pau II,
presidint el pelegrinatge diocesà

• Per als membres del pelegrinatge i els altres diocesans presents a Roma el carde-
nal celebrarà una missa a l’església del Gesù, el dissabte a les 17.30 h.

• La diòcesi de Barcelona prepara dos actes en acció de gràcies per la beatificació
i en memòria de Joan Pau II.

El cardenal de Barcelona assistirà el proper diumenge a la beatificació de Joan Pau II
a Roma, presidint el pelegrinatge diocesà. Pels participants en el pelegrinatge i per a
totes les altres persones que es trobin a Roma, el cardenal té previst celebrar l’euca-
ristia el proper dissabte, a les 17.30 hores, a l’església del Gesù, a Roma.

Els pelegrins de Barcelona participaran en els tres actes principals previstos amb mo-
tiu de la beatificació: a la vigília del dissabte dia 30 d’abril al Circo Massino, de les
20 a les 22.30 h; a la missa de beatificació del diumenge 1 de maig, a la Plaça de Sant
Pere presidida pel Sant Pare Benet XVI, a partir de les 10 h, i a la missa d’acció de
gràcies per la beatificació, presidida pel cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Es-
tat, el dilluns dia 2 de maig, a les 10.30 h, a la plaça de Sant Pere del Vaticà.

Actes a Barcelona

El cardenal Camillo Ruini pronunciarà una conferència a Barcelo-
na sobre la figura de Joan Pau II

L’arquebisbat de Barcelona organitza dos actes amb motiu de la beatificació de Joan
Pau II. El dijous 12 de maig, a les 19 hores, a la catedral, se celebrarà l’eucaristia
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d’acció de gràcies per la beatificació, que presidirà el cardenal Martínez Sistach. I el
dimecres 1 de juny, de les 19.30 a les 21 h, a l’aula magna de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya (c. Diputació, 231) tindrà lloc un acte acadèmic dedicat a glossar la
figura de Joan Pau II. En aquest acte pronunciarà una conferència el cardenal Ca-
millo Ruini, expresident de la Conferència Episcopal italiana i que durant molts anys
fou el cardenal vicari de Joan Pau II per a la diòcesi de Roma. El cardenal Ruini ha es-
tat i segueix essent una figura destacada del catolicisme italià. Abans de la intervenció
del cardenal Ruini, quatre professors glossaran breument les aportacions del Pontífex
polonès en els camps de la teologia (Dr. Armand Puig), de la filosofia (Dr. Joan Mar-
tínez Porcell), de la litúrgia (Dr. Jaume González Padrós) i de l’espiritualitat (Dr. Pe-
re Montagut). El cardenal de Barcelona invita tots els diocesans a aquests actes. 

Barcelona, 28 d’abril de 2011

Articles i declaracions

Entrevista pel Diari Avui

1. Sr. Cardenal, després de l’èxit de la visita del papa Benet XVI a casa nostra
ara hem de parlar del seu antecessor, Joan Pau II, que serà beatificat l’1 de
maig. Alguns diuen que aquesta beatificació ha anat massa ràpid. Què opina?

En complir-se els cinc anys de la mort de Joan Pau II, el Sant Pare Benet XVI va ini-
ciar el procés de canonització del Papa Wojtyla, dispensant el termini mínim de
cinc anys després de la mort establert per poder iniciar-se aquests processos. La tra-
mitació ha estat ràpida però s’han seguit plenament tots els tràmits per garantir l’ob-
jectivitat i la veritat. El que ha ajudat molt a la rapidesa ha estat que ja es disposa del
miracle realitzat per la intercessió del servent de Déu Joan Pau II. Normalment les
beatificacions i canonitzacions es retarden molt perquè s’espera la realització d’un
miracle. En el nostre cas, es tracta d’un personatge que hem conegut tots i que en vi-
da ja hi havia moltíssimes persones que el consideraven sant per la vida que portava
i en la seva mort hi hagué una immensa multitud de persones, i moltíssimes eren jo-
ves, per acomiadar el Sant Pare i ja es començà a cridar «Santo subito».

2. Com es prepara des de Barcelona aquesta beatificació. Hi aniran molts fi-
dels a Roma?

La diòcesi ha organitzat una peregrinació mitjançant el setmanari «Catalunya Cris-
tiana», que presideixo. Penso que arribaran a Roma una multitud, uns quants milions
de persones, moltíssimes de Polònia. En aquesta beatificació succeeix quelcom que
no passa en moltes altres. Tots hem conegut a Joan Pau II. Ha visitat Barcelona l’any
1982, ha tingut un pontificat dels més llargs de la història, ha estat present moltíssi-
mes vegades en les pantalles de la televisió i en els altres mitjans, etc. Em va conce-
dir moltes audiències privades. Tot això fa que l’hàgim tractat. I hem conegut la se-
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va santedat, pel seu amor a Déu i als homes i dones de la humanitat que ha servit amb
les seves encícliques, els seus viatges i els seus missatges.

3. Estem a les portes de la Setmana Santa. Com la viurà la ciutat de Barcelona?

Cada any Barcelona viu força la Setmana Santa, ja que si bé molts barcelonins deixen
la ciutat, vénen molts turistes i molts d’ells participen en les celebracions religioses d’a-
questa setmana gran dels cristians. Els misteris de la mort i resurrecció de Jesucrist que
celebrem són autènticament cristians. La passió i la mort del Senyor calen profunda-
ment en el cor de les persones creients encara que no siguin practicants i volen acom-
panyar el Senyor, especialment amb les processons i els viacrucis. Són molts els bar-
celonins que surten de Barcelona i participen en la parròquia del poble on van.

4. Poca gent recorda que la Setmana Santa és una festa religiosa...

Certament que per a molts aquesta setmana són uns dies de vacances i potser són només
això. Però va creixent el nombre de persones que són membres de confraries de Setmana
Santa i força són joves, i creix el nombre de persones que participen en les processons re-
ligioses d’aquests dies sants amb la seva presència silenciosa, respectuosa i devota.

5. Com veu el futur de l’Església en un estat laic?

És quan l’Església es troba més bé, si per Estat laic entenem un Estat no confessio-
nal, que respecta plenament el dret de llibertat religiosa dels ciutadans que exercei-
xen individualment i associats, en privat i en públic. És així com l’Església i les al-
tres religions gaudeixen de la llibertat necessària per realitzar la seva missió. És en
aquest Estat que l’Església disposa de la llibertat per evangelitzar. L’Estat és laic, pe-
rò la societat no pot ser laica, perquè la societat està constituïda per una munió de
persones i unes són creients i d’altres no creients. La nostra Constitució estableix per
Espanya una laïcitat positiva i oberta, en el sentit que l’Estat reconeix el servei que
fan les religions amb les seves aportacions al bé comú de la societat. 

6. No creu que condemnant les xarxes socials, com acaba de fer Mons. Rouco
Varela, l’Església no s’allunya encara més de la societat i dels joves?

Avui vivim immersos en les xarxes socials. Una societat sense la munió de mitjans
de comunicació és inconcebible. I el ritme d’evolució tècnica d’aquests mitjans és
esfereïdor. Avui estem molt comunicats, però això no significa que siguem més
solidaris els uns dels altres i que hagi disminuït la solitud de les persones. És urgent
oferir informació presidida per la veritat. Uns bons mitjans contribueixen a difon-
dre l’evangeli de Jesús. L’Església els necessita.

7. Parlant de joves. En la Jornada Mundial de la Joventut que es farà l’agost
a Madrid, quin paper hi farà l’Església catalana en aquesta trobada?

Els joves de les diòcesis de Catalunya participaran en la Jornada Mundial de la Jo-
ventut els dies 15-22 d’agost. És engrescador per als joves trobar-se més d’un milió
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de joves cristians amb el Sant Pare, avui que el jove cristià en molts ambients ha d’a-
nar a contracorrent. En això d’anar a contracorrent, penso que en el fons hi ha un pro-
blema antropològic en la nostra cultura dominant, ja que és normal que la persona
tingui una dimensió religiosa, transcendent, i que la visqui i manifesti. Els dies pre-
vis a la Jornada, uns seixanta mil joves els passaran a les deu diòcesis catalanes.
Estem preparant l’acollida d’aquests joves i demanem la col·laboració de voluntaris
i famílies i comunitats acollidores. La presència d’aquests joves cristians enriquiran
les nostres ciutats, les faran una mica més joves i més boniques.

8. Com s’està organitzant aquesta Jornada. Quin és el missatge que es vol di-
fondre als joves?

La Jornada Mundial de la Joventut té aquest lema «Edificats i arrelats en Crist, ferms
en la fe». Tres dies abans de rebre el papa Benet XVI a Madrid, els joves participen a
tres catequesis que donen els bisbes i a diversos actes religiosos i culturals. Els actes
centrals que reuneixen tots els joves que vénen d’arreu del món, són la vetlla del dis-
sabte i l’Eucaristia del diumenge presidits aquests actes pel Papa i se celebraran a Cua-
tro Vientos. Es pretén que els joves es preparin abans de la Jornada i en molts casos tor-
nen de la Jornada més animats i es comprometen més en serveis eclesials i socials.

9. L’última assemblea plenària de la CEE va tornar a escollir Rouco Varela com
a president. Ha guanyat el sector més immobilista i conservador de l’Església?

Tant el president com el vicepresident han estat elegits per a un segon trienni. És molt
freqüent que després del primer trienni sigui reelegit un responsable d’un càrrec en
la Conferència Episcopal.

10. Vostè que era a l’executiva de la CEE, ha estat escollit president de la Co-
missió de Litúrgia. Què representa? Pensava accedir a un altre càrrec?

No podia ser elegit de nou per a membre del Comitè Executiu de la Conferència per-
què ja ho he estat dos triennis consecutius i no és possible un nou trienni. Com a car-
denal ja sóc membre de la Comissió Permanent de la Conferència però els bisbes
m’han elegit president de la Comissió Episcopal de Litúrgia, comissió que va presi-
dir el cardenal Jubany i el bisbe Tena. El bisbe auxiliar Taltavull ha estat elegit pre-
sident de la Comissió Episcopal de Pastoral. 

11. Com queda l’Església catalana en l’organigrama de la CEE?

Actualment, en la Comissió Permanent hi són quatre membres de Catalunya que pre-
sidim comissions episcopals. Penso que hi ha una bona representació. Tanmateix el
més important és la participació de tots els bisbes a l’Assemblea Plenària que és l’òr-
gan suprem de la Conferència. I en l’Assemblea hi som tots. 

12. Com veu el seu futur immediat?

El meu futur immediat em porta a continuar treballant al servei d’aquesta estimada
Església de Barcelona en la seva evangelització i en la confecció d’un nou pla pasto-
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ral diocesà, col·laborant en la pastoral de conjunt de les diòcesis de Catalunya, en el
camp de la litúrgia en la Comissió Episcopal que presideixo i en els quatre dicaste-
ris de la cúria romana dels quals en sóc membre.

13. El consideren massa nacionalista a Madrid?

La meva vocació i el meu servei a l’Església i al país és predicar l’Evangeli i encar-
nar-lo en el nostre poble en tota la seva realitat.

14. Els bisbes catalans preparen una nova Pastoral amb motiu del 25è aniver-
sari del document «Arrels Cristianes de Catalunya». En quin sentit es fa aques-
ta pastoral?

Els bisbes de Catalunya hem cregut que calia actualitzar el document «Arrels Cris-
tianes de Catalunya» publicat ara fa vint-i-cinc anys. Per això hem publicat el docu-
ment «Al servei del nostre poble», en el qual es reafirma la validesa i l’actualitat del
missatge d’aquell document i s’il·lumina amb la fe cristiana alguns reptes actuals
del nostre país, com són la consolidació de la democràcia participativa, la laïcitat po-
sitiva, el pluralisme cultural i religiós, la globalització, els fluxos migratoris, la crisi
econòmica, la família i l’educació i l’ecologia. 

15. S’acaba d’editar una Bíblia popular que es vendrà a tan sols 10 euros.
Com veu aquesta iniciativa?

Hem editat la Bíblia interconfessional popular, per tal de facilitar la seva difusió. Es
ven al preu mòdic de 9,95 euros. El dia 30 de març s’ha fet la seva presentació en
un acte molt interessant, exposant un bon nombre de personalitats de la religió i de
la cultura de la nostra societat el seu parer i valoració sobre el llibre de la Bíblia. Tots
digueren continguts molt positius de la Bíblia per a la nostra identitat, cultura, espi-
ritualitat i configuració de la vida personal i social de les persones.

16. La pròxima tardor el Vaticà acollirà una exposició sobre la vida i l’obra
d’Antoni Gaudí pel desig exprés del Consell Pontifici per a la Cultura. Quin va-
lor dóna a aquest?

Sí, dues fundacions, la Joan Maragall i la de la Junta Constructora del Temple de la
Sagrada Família, preparem una important exposició sobre la basílica de la Sagrada
Família al Vaticà, a la sala d’exposicions del «braccio di Carlomagno». Es fa amb es-
treta col·laboració amb el Consell Pontifici per a la Cultura presidit pel cardenal
Ravasi. Serà una presència cultural catalana a Roma a finals d’aquest any, ja que tam-
bé se celebraran concerts i conferències. Intervindrà l’Escolania de Montserrat.

Barcelona, 31 de març de 2011

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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El cardenal Lluís Martínez Sistach anuncia que l’Atri dels gentils se
celebrarà l’any 2012 a Barcelona

Text de les declaracions fetes pel nostre Sr. Cardenal Arquebisbe a la periodista Car-
me Munté i publicades a Catalunya Cristiana del 17 d’abril de 2011, pàg. 23.

Benet XVI ha fet una crida a l’Església a dialogar amb el món de la increença, a pro-
posar en aquesta Europa desencisada i allunyada de Déu una paraula d’esperança, la
bona nova de Jesucrist. L’Atri dels gentils, auspiciat pel Pontifici Consell per a la Cul-
tura de la Santa Seu, es va iniciar oficialment del 24 al 25 de març a París, però ja són
diverses les Esglésies locals que s’han fet seva la proposta.

L’Any 2012 tindrem Atri dels gentils a Barcelona?

Tots estem interessats en l’evangelització. No és una moda. És la finalitat de l’Esglé-
sia, la seva missió específica. I això és avui encara més urgent per la secularització
del nostre occident europeu. I en aquest context, el Sant Pare Benet XVI ha parlat de
l’Atri dels gentils que hem d’oferir avui a molts homes i dones que no tenen fe i
que cerquen, per tal de crear moments de diàleg com els que tenien lloc al famós atri
del temple de Jerusalem. El Papa ho justifica per tal que aquestes persones «puguin
entrar en contacte d’alguna manera amb Déu sense conèixer-lo i abans que hagin tro-
bat l’accés al seu misteri, al servei del qual està la vida interna de l’Església. Al dià-
leg amb les religions s’ha d’afegir avui sobretot el diàleg amb aquells per a qui la re-
ligió és quelcom d’estrany, per a qui Déu és desconegut i que, malgrat això, no
voldrien estar simplement sense Déu, sinó acostar-s’hi, almenys com a Desconegut».
La basílica de la Sagrada Família per a molts visitants d’arreu del món pot ser tam-
bé per als no creients un Atri dels gentils. He parlat amb el cardenal Gianfranco Ra-
vasi, president del Consell Pontifici per a la Cultura, per celebrar aquest espai de dià-
leg entre creients i no creients que vol ser l’Atri dels gentils l’any que ve a Barcelona,
organitzat per l’Arquebisbat amb la col·laboració d’institucions i amb l’esmentat
Consell Pontifici. Serà un esdeveniment important.

Tot i que encara no se’n poden donar gaires detalls, se seguirà el mateix model
plantejat en l’Atri dels gentils de París?

Ara com ara només hi ha voluntat i decisió de celebrar aquest esdeveniment. No es-
tan pensats encara els detalls. Probablement es tindrà en compte el que s’ha fet aquest
mes de març a París. Amb el cardenal Ravasi l’organitzarem adaptant-ho a la nostra
realitat religiosa, cultural i social. El mateix cardenal, parlant del futur de l’Atri dels
gentils, ha dit que caldrà adaptar la proposta a les situacions concretes. L’Atri dels gen-
tils s’ha concebut com un espai d’encontre i de diàleg entorn del tema de la fe, faci-
litant el coneixement mutu entre el món dels creients i el dels no creients. Penso
que a Barcelona, entorn de la bellesa de la Sagrada Família que ha meravellat el món,
s’hauria de centrar fonamentalment entre els artistes i les relacions entre la bellesa i
la fe cristiana. El celebrat a París ha tingut el lema «Il·lustració, religió, raó comu-
na». El cardenal Ravasi ha manifestat que en el futur s’hauran de tractar temes espe-
cífics, com per exemple fe i art. Aquests encontres són un lloc d’acollida, d’escolta,
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de diàleg i de reflexió entre persones de conviccions diferents, però que, com ha dit
Benet XVI als reunits a París, «desitgen un món nou i més lliure, més just i més so-
lidari, més pacífic i més feliç».

L’Atri dels gentils de Barcelona s’obrirà al conjunt de la societat?

El món cultural de Barcelona i de Catalunya serà invitat a participar-hi. Això ens en-
riquirà a tots. Penso en la presentació que aquest mes d’abril hem fet a Barcelona de
la Bíblia interconfessional popular. Diversos representants del món de la cultura,
creients i no creients, vam parlar del que és, significa i representa la Bíblia. Va ser un
acte molt enriquidor per a tots. En aquest sentit, la visita de Benet XVI dedicant la ba-
sílica de la Sagrada Família i visitant l’obra del Nen Déu ha propiciat aquests encon-
tres i diàlegs, ja que s’ha ofert una imatge d’Església que ho ha propiciat encara més.

Així, actualment, es donen unes bones condicions perquè aquesta proposta de
diàleg de l’Església sigui més rebuda i sigui corresposta?

Sí, es donen unes bones condicions per facilitar l’encontre i el diàleg entre creients
i no creients en el camp de la cultura i de l’art. Hi ha contribuït l’esdeveniment de
la dedicació de la Sagrada Família i també l’autenticitat dels mateixos homes i do-
nes de cultura que veuen que els cristians no estan tancats, sinó oberts al diàleg i l’en-
riquiment amb altres realitats culturals. El Papa sàviament ha plantejat que en l’àgo-
ra de la modernitat la fe i la raó es necessiten i no són contradictòries. És més, quan
han caminat juntes han estat font de cultura i han allunyat tant el fanatisme religiós
com l’ateisme dictatorial. Cal establir ponts amb els homes i dones que estan fora de
l’esfera de la cultura cristiana i tenen set d’infinit i busquen l’Absolut.

Quina pot ser l’especificitat pròpia de Barcelona en aquest model de diàleg?

La nostra Església de Barcelona vol ser evangelitzadora i li plau moltíssim organitzar
aquesta nova realitat evangelitzadora pensant en els homes i dones que viuen aquí. Tan-
mateix penso que la basílica de la Sagrada Família, per la seva excepcional bellesa i
la seva riquíssima simbologia religiosa, és per a molts visitants no creients un Atri dels
gentils que els pot predisposar i ajudar a trobar i conèixer Jesucrist. Aquest temple in-
terpel·la els visitants i per això fomenta el diàleg religiós. Potser ens cal aprofitar la
riquíssima i variadíssima realitat dels milions que visiten la nostra ciutat i la nostra Es-
glésia de Barcelona, per oferir la riquesa espiritual i cultural de la nostra identitat ama-
rada de cristianisme i acollir i incorporar tot allò de bo que enriquirà la nostra identi-
tat cristiana. Estem treballant perquè la basílica de la Sagrada Família, a més de la seva
centralitat en el culte litúrgic, estigui també al servei de la catequesi dels creients i de
l’evangelització dels no creients. Estem en rodatge, però hi estem treballant.

Els cristians hem tingut prejudicis a l’hora de dialogar amb el món? De vega-
des, certs sectors de l’Església han tingut por de dialogar?

Això és veritat. Però als cristians el diàleg no ens hauria de fer por. El papa Benet
XVI ens impulsa a dialogar, sense por ni complexos, amb els no creients. I això no
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és pas una nova forma de proselitisme ni tampoc un relativisme que considera que
qualsevol opinió té el mateix pes. Certament que el diàleg demana tenir una forma-
ció religiosa prou àmplia i madura per tal que pugui oferir quelcom i per poder in-
corporar quelcom que sigui compatible amb la pròpia identitat. Els cristians no vo-
lem quedar relegats al Paleolític. Volem dialogar amb els no creients i els indiferents,
perquè estem convençuts que tenim un missatge que els pot interessar. Volem expli-
car a la societat contemporània que la fe i la teologia formen part dels grans corrents
de coneixement i de cultura, i que cada una té el seu propi lloc i la seva dignitat.

El fet mateix del diàleg ja és un èxit en si mateix?

Sí. Establir un diàleg significa relacions interpersonals, conèixer altres persones, ini-
ciar una amistat amb elles i estimar-les. Un gran comunicador de la nostra diòcesi, el
sacerdot Dr. Ramon Cunill, deia que les veritats arriben millor al cap si abans passen
pel cor. 

Quins voldria que fossin els fruits d’aquest diàleg a casa nostra?

Que es pugui conèixer més i millor Jesucrist, Déu i home, i la veritat de la seva Bo-
na Nova que dóna sentit ple a la vida de les persones en aquest món i per sempre.
Desitjo que l’Església ofereixi el tresor més preuat que tenim, que és Jesucrist. De-
sitjo que els diàlegs, l’Atri dels gentils, propiciïn encontres personals amb Jesús als
homes i dones d’avui que cerquen sentit ple a la seva vida.
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Secretaria general

Ordes sagrats
Confereix l’Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, bisbe auxiliar de Barce-
lona, el dissabte, 30 d’abril de 2011, a les 17.30 hores, a l’Església del Sagrat Cor de
Jesús del carrer Casp, 27, de Barcelona.

Presbiterat

ÀLVAR SÀNCHEZ CALVO, sj
EDUARD LÓPEZ HORTELANO, sj

Nomenaments parroquials

01.04.11—Rvd. Sr. Buenaventura Acero Garrido, vicari de la parròquia de Sant Llo-
renç, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

14.04.11—Rvd. Sr. Rafael Vilaplana i Moltó, prevere de la diòcesi d’Oriola-Alacant
i que exerceix el seu ministeri sacerdotal a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb
l’autorització del Sr. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, per al càrrec d’Agent de
Pastoral en el Servei religiós de l’Hospital de l’Esperança, de Barcelona.

19.04.11—Gna. Purificación Torres Lajara, nembre del patronat de la Fundació Es-
cola Cristiana de Catalunya, per quatre anys.
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Els bisbes de Catalunya

«Al servei del nostre poble»

Nou document dels bisbes de Catalunya als 25 anys d’«Arrels cris-
tianes de Catalunya»

Al servei del nostre poble és el títol del document que els Bisbes de Catalunya aca-
ben de fer públic per commemorar els 25 anys d’Arrels cristianes de Catalunya.

Aquest nou document consta d’una introducció, cinc capítols (valoració de la nos-
tra identitat col·lectiva, la contribució del cristianisme i de l’Església, el testimoni
d’Antoni Gaudí i «La Sagrada Família», la fe cristiana i alguns reptes actuals i cri-
da a viure i practicar l’Evangeli de l’esperança) i una conclusió. És publicat a la
col·lecció «Documents del Magisteri», promoguda per la Conferència Episcopal Tar-
raconense, i editada per ed. Claret. Es pot trobar també, en versió catalana i castella-
na, al web www.tarraconense.cat. La revista Catalunya Cristiana el publicarà en el
número 1.643.

En la commemoració dels vint-i-cinc anys del document de l’episcopat català Arrels
cristianes de Catalunya, els bisbes reafirmen la validesa i l’actualitat del seu missat-
ge i destaquen el triple anunci que es volgué transmetre: l’afirmació i el reconeixe-
ment dels elements que identifiquen Catalunya; la constatació de la presència fecun-
da de la fe cristiana i de l’Església al llarg de tota la història catalana i la formulació
del compromís de l’Església a seguir servint la societat catalana, tot reconeixent-ne
els canvis profunds, socials i culturals. Alhora, proposen identificar aquells canvis
substancials que configuren una situació nova i que exigeixen noves formes d’evan-
gelització.

En el primer capítol, titulat «Valoració de la nostra identitat col·lectiva», els bisbes
ratifiquen allò que van proposar els seus germans en el ministeri episcopal ara fa vint-
i-cinc anys, manifesten el seu profund amor pel país i es posen al seu servei perquè
senten la urgència d’anunciar-li la persona de Jesucrist i el seu Regne. Així mateix,
reiteren la crida a projectar aquest amor social en els deures cívics envers les institu-
cions i organismes de govern, així com el compromís d’impregnar d’esperit cristià
tota acció amb projecció social. També reconeixen la personalitat i els trets nacionals
propis de Catalunya i defensen la legitimitat moral de totes les opcions polítiques que
es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i que re-
cerquin amb paciència la pau i la justícia.
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En el segon capítol, «La contribució del cristianisme i de l’Església», afirmen que la
fe cristiana no ha estat per a la nostra història, ni podrà ser-ho mai, un pur sentiment,
ni tampoc una ideologia o un mite, sinó una veritable força transformadora de la per-
sona humana, de la cultura i de la societat.

En el tercer capítol, «El testimoni d’Antoni Gaudí» i «La Sagrada Família», exposen
com la recent visita del Sant Pare a Barcelona per a dedicar la basílica de la Sagra-
da Família, ha permès redescobrir un gran testimoni contemporani de la fecunditat
de les arrels cristianes a la nostra societat catalana, Antoni Gaudí, un artista genial i
un cristià exemplar. Els bisbes recorden les paraules del Sant Pare Benet XVI en l’ho-
milia a la Sagrada Família i li agraeixen que, tot explicant la simbologia de l’obra
mestra de Gaudí, ens hagi recordat de nou la centralitat de Jesucrist en la vida de
l’Església i del món.

En el quart capítol, «La fe cristiana i alguns reptes actuals», desitgen que la fe cris-
tiana pugui continuar essent per a Catalunya una veritable font de vida i reflexionen,
a la llum de l’Evangeli, sobre alguns temes que condicionen i configuren la societat
catalana en aquests inicis de segle XXI, com ara la consolidació de la democràcia par-
ticipativa, la laïcitat positiva, la diversitat de valors, d’estils de vida i de creences, el
fenomen polièdric de la globalització, els fluxos migratoris, la crisi econòmica tan
greu que patim, la família i l’educació i l’equilibri ecològic amenaçat.

En el cinquè capítol, «Crida a viure i practicar l’Evangeli de l’esperança», afir-
men que els cristians estan cridats a viure i proclamar l’Evangeli de l’esperança,
que en aquests moments de crisi econòmica, moral i política ben preocupants, cal
anunciar l’esperança en tots els àmbits d’aquest món. I fan una crida especial als
laics i laiques cristians que tenen el deure i el dret de participar en la vida públi-
ca segons els criteris ètics que dimanen de la seva fe i amb l’esperit propi de l’Es-
glésia.

Els bisbes de Catalunya conclouen afirmant que senten la urgència de revifar les
arrels cristianes de Catalunya i d’impulsar noves iniciatives evangelitzadores, amb
esperit de servei, per al bé del país, de la seva cultura, i sobretot de totes les persones
que hi viuen. Alhora, proposen a tots els cristians un compromís renovat en la vivèn-
cia de la fe, en l’adhesió amorosa a l’Església i en l’anunci constant de la Paraula
de Jesucrist.

La presentació acadèmica del document es farà el dimecres 6 d’abril, a les 12 h, a
la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), a Barcelona, amb les intervencions del
Dr. Armand Puig, degà president de la FTC, el Dr. Francesc Torralba, professor de la
Universitat Ramon Llull, Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, president
de la Conferència Episcopal Tarraconense i vice-gran canceller de la Facultat i el
Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, vice president de la
Conferència Episcopal Tarraconense i gran canceller de la Facultat.

Barcelona, 17 de març de 2011
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Organismes diocesans

Resum dels programes pastorals de les
delegacions, secretariats, comissions i serveis

per al curs 2010-2011

Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

1. Programa habitual

La Delegació intenta per als marins «la llar lluny de la llar» (d’acord amb el lema
de l’Apostolat del Mar Internacional) i per a la comunitat portuària un referent d’as-
sistència humana, amb les vessants social i religiosa. L’Apostolat del Mar, mitjan-
çant el seu centre «Stella Maris», té certament el seu lloc reconegut dins la comuni-
tat portuària de Barcelona.

Accions previstes: residència, visites als vaixells, servei de transport gratuït entre els
vaixells i Stella Maris, Club Stella Maris, Centre dels Drets del Marí, assistència
religiosa amb esperit ecumènic i interreligiós, embarcament de capellans a vaixells
de creuers, activitats esportives, participació en el Grup de Treball de Responsabi-
litat Social Corporativa del Port de Barcelona, participació en activitats de l’Apos-
tolat del Mar en el conjunt d’Espanya i internacional. El delegat de Barcelona és el
coordinador de la International Christian Maritime Association per a la regió del Mar
Mediterrani, Mar Negre i Oient Mitjà.

2. Actes i celebracions 

Destaquem principalment:

• Setembre 2010: participació a l’assemblea anual de la International Chritian Ma-
ritime Association a Penang (Malàisia).

• Novembre 2010: celebració de les XXIII Jornades de la Gent del Mar a Barcelo-
na. Inclou una trobada interreligiosa amb jueus, musulmans i budistes.

• Desembre 2010: lliurament de pessebres als vaixells. Missa del Gall a Stella Ma-
ris.

• Gener 2011: Festa de Reis.
• Febrer 2011: trobada amb capellans d’arreu d’Espanya que participen en el pro-

grama d’emmarcament de capellans als vaixells de creuer.
• Març 2011: celebració de la missa del Dimecres de Cendra.
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• Abril 2011: celebració de la Pasqua.
• Maig 2011: assemblea de l’Apostolat del Mar a Barcelona.
• Juny 2011: assemblea bianual de l’Apostolat del Mar a Espanya.
• Juliol 2011: celebració de la festa de la Mare de Déu del Carme.
• Agost 2011: conferència mundial de la International Christian Association a Ham-

burg (Alemània). 

3. Aspectes relacionats amb el Pla Pastoral Diocesà

3.1. Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu:
• Missa dominical a Stella Maris. Té un especial relleu la Missa del Gall.
• Conferències que Quaresma a Stella Maris.
• Distribució en els vaixells d’uns quaderns d’Advent Nadal i de Quaresma Pasqua

en castellà i en anglès.
• Comentaris a les lectures de la missa dominical (es publiquen al butlletí «Noti-

cias de España» que es distribueix a més de 100 ports de tot el món.
• Benedicció de nous vaixells.
• Embarcament de capellans en els vaixells de creuer.

3.2. Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica
• Solidaritat amb la gent del mar: suport a les tripulacions amb problemes legals i la-

borals.
• Ajuts a mariners i a tripulacions en situació de necessitat. El pressupost per a l’any

2011 és de 4.000 euros. 
• Ser la veu dels mariners davant l’Autoritat portuària, la Capitania del port i altres

organitzacions portuàries.
• L’Apostolat del mar ostenta la secretaria permanent del Comitè de Solidaritat amb

la gent del Mar de Barcelona.

3.3. Participar els immigrants en les comunitats cristianes
• Els mariners no són pròpiament immigrants, són transeünts, bàsicament de paï-

sos del Tercer Món.
• Volem ser acollidors de qualsevol persona, sigui quina sigui la seva cultura, ideo-

logia i religió.
• Si són cristians, els facilitem els llocs on poden celebrar la seva fe.
• El capellà de la comunitat filipina i alguns membres col·laboren amb la nostra tas-

ca d’assistència als mariners. 
• Mantenim una bona relació amb comunitats d’altres religions de Barcelona: mu-

sulmans, jueus i budistes.

Delegació d’Apostolat Seglar

1. Objectius per a aquest curs

La Delegació durant aquest curs 2010-1011 es proposa aquests objectius:
• Avançar en el coneixement mutu dels moviments laïcals, associacions i entitats.
• Créixer en la presència conjunta del laïcat en la diòcesi.
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• Animar a la participació en els esdeveniments de la vida diocesana durant aquest
curs.

• Reflexionar sobre la responsabilitat laïcal en l’Església.

I això tenint en compte els tres objectius del Pla Pastoral Diocesà, sobretot el tercer
objectiu: la participació dels immigrants en les comunitats cristianes.

La programació de la Delegació respon al curs acadèmic que es va iniciar el 22 de
setembre de 2010 en el Seminari de Barcelona, amb un diàleg amb el Sr. Cardenal
Arquebisbe. Com a final de curs, el 28 de maig de 2011 està prevista la jornada de
reflexió d’Apostolat Seglar i la celebració de la Pentecosta. Tema. «La responsabi-
litat laïcal en l’Església avui».

La Delegació d’Apostolat Seglar es coordina amb altres delegacions del bisbat, amb
els delegats d’Apostolat Seglar de la Província Eclesiàstica de Barcelona (PEB),
amb la Comissió Interdiocesana d’Apostolat Seglar i participa a les trobades na-
cionals de delegat d’Apostolat Seglar. Des de la Delegació es participa en totes
aquelles trobades anuals o celebracions extraordinàries dels moviments i grups que
la formen. 

1.1. Consell d’Acció Catòlica
Està compost pels presidents dels onze moviments d’AC, i els delegats de la PEB que
tenen relació amb l’apostolat seglar. 

Els seus objectius per aquest curs són:
• Reforçar el Consell, incentivar la participació dels moviments.
• Implicar l’AC a la vida de la diòcesi i fer créixer els moviments d’adults.
• Compartir la vida dels moviments.

1.2. Fòrum Interdiocesà de les Organitzacions Catòliques d’Adults (FIOCA)
Agrupa un centenar d’entitats interdiocesanes de la PEB. L’assemblea eligeix una
junta que es reuneix cada mes.

Els objectius per aquest curs:
• Créixer en el coneixement i l’articulació dels moviments, associacions i entitats

que constitueixen el FIOCA.
• Reflexionar sobre l’activitat laical en l’Església.
• Renovar la junta tal com s’expressa en els estatuts.

1.3. Comissió Diocesana de Centres Culturals Catòlics
Coordina i ajuda pastoralment els 82 centres que existeixen (16 no parroquials, 66
parroquials). La junta de centres culturals i parroquials, constituïda per membres de
diferents centres, es reuneix mensualment.

Els principals objectius per aquest curs són:
• Estudiar les problemàtiques d’identitat, socioculturals i jurídiques.
• Potenciar una millor articulació de tots.
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1.4. Coordinació d’entitats de la Delegació
Els darrers dos cursos s’ha fet un treball amb representants de tots els responsables
de les organitzacions de la Delegació. L’objectiu és seguir promovent aquestes tro-
bades per portar a terme accions conjuntes. S’ha constituït un petit grup, equip de
col·laboradors, que ajuden a dinamitzar la tasca de la Delegació.

1.5. Jornada d’Apostolat Seglar per a laics, sacerdots i agents pastorals
Se celebren des de fa dotze anys, els darrers anys conjuntament amb les diòcesis de
la PEB. Inicialment foren per a preveres; fa tres anys que es varen obrir als agents
pastorals i als laics.
Tema: «La responsabilitat laïcal en l’Església avui».

Objectius:
• Aprofundir en la realitat interreligiosa i de laïcitat en la qual la fe cristiana i la vi-

da de les comunitats es desenvolupa.
• Fer camí vers una trama laïcal, que ho sigui i que es visualitzi.
• Promoure la participació ben activa dels immigrants en la vida i en l’activitat de

les nostres comunitats cristianes (tercer objectiu del Pla Pastoral Diocesà).
• Promoure la reflexió i formació dels moviments, associacions i entitats de la De-

legació prèviament a la Jornada, recollint-ne les aportacions.

Data: 28 de maig de 2011.

1.6. Dia de l’Acció Catòlica i de l’Apostolat Seglar
Se celebra cada any al voltant de la Pentecosta. Aquest any volem que la celebració
sigui la cloenda de la Jornada d’Apostolat Seglar, per millorar la implicació i la
participació de tots els moviments, associacions entitats.

1.7. Pla Pastoral Diocesà
La Delegació col·laborarà en l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà: «Anuncieu a tot-
hom l’Evangeli» (2009-2011). Participa també en les reunions del Consell Pastoral
Diocesà per anar veient com aplicar les prioritats del Pla.

Servei Diocesà per al Catecumenat

El Catecumenat és el procés ordinari per esdevenir cristià. Ofereix al nou creient un
temps de conversió i de creixement en la fe fins a acompanyar-lo als sagraments de
la iniciació cristiana.

És un procés formatiu sostingut per l’escolta de la Paraula de Déu i la catequesi,
per ritus i celebracions, per exercicis penitencials i per l’acompanyament de la co-
munitat cristiana.

I. El Catecumenat i el Pla Pastoral Diocesà

1. En relació amb el primer objectiu del Pla Pastoral Diocesà «Conèixer, celebrar
i viure la Paraula de Déu», partim de les tres accions que proposa el Pla Pastoral:
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facilitar experiències del primer anunci de l’Evangeli; oferir itineraris d’iniciació cris-
tiana (Trobada personal amb Jesucrist i nova orientació de la vida; importància prio-
ritària de la Paraula de Déu (celebració i vida).

El Servei Diocesà per al Catecumenat concreta aquestes accions bàsiques i les des-
envolupa al llarg de l’itinerari catecumenal d’iniciació cristiana esquemàticament en
aquestes etapes:
• Precatecumenat: temps de l’anunci missioner. Primera presentació de Jesucrist.
• Catecumenat: temps d’assentament i maduresa en la fe.
• Purificació i il·luminació: formació de caràcter espiritual i ascètic com a disposi-

ció immedita a la celebració dels sagraments.
• Sagraments de la iniciació cristiana: Baptisme, Confirmació i Eucaristia.
• Mistagògia: aprofundiment en l’experiència nova dels sagraments rebuts. Esperit

de missió: enviats per donar fruit.

2. En relació amb el segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà «Créixer en la soli-
daritat enmig de la crisi econòmica». Acollida i acompanyament dels catecúmens en
moments de dificultat personal, o bé deguts a situacions per causa de la crisi, ofe-
rint disponibilitat, suport i ajuda.

3. En relació amb el tercer objectiu del Pla Pastoral Diocesà «Participar els immi-
grants en les comunitats cristianes».

• Desenvolupament del caràcter missioner de l’Església.
• Acollida d’immigrants provinents d’altres cultures i religions que desitgen una sin-

cera conversió amb la recepció dels sagraments de la iniciació cristiana.
• Evangelització d’un «món nou».
• Participació i implicació dels immigrants en les comunitats parroquials.

II. Activitats i calendari

1. Primera jornada de formació per a acompanyants de catecúmens. Dissabte 20 de
novembre de 2010, al Seminari Conciliar de Barcelona (10.30 a 13 h). A càrrec
de Mn. Enric Termes, delegat de catequesi de l’arxidiòcesi de Barcelona. 

2. Ritu d’ingrés al catecumenat (infants). Dissabte 27 de novembre de 2010, al Se-
minari Conciliar de Barcelona i a la catedral (de 12 a 18 h).

3. Ritu d’ingrés al catecumenat (adults). Primer diumenge d’Advent, 28 de novem-
bre de 2010, a la catedral.

4. Recés de catecúmens. Diumenge 23 de gener de 2011, a Martí-Codolar (de 10 a
18 h). A càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.

5. Segona jornada de formació per a acompanyants de catecúmens. Dissabte 19 de
febrer de 2011, al Seminari Conciliar de Barcelona (de 10.30 a 13 h). A càrrec
del Sr. Jaume Galobart, delegat per al Catecumenat de la diòcesi de Terrassa.

6. Ritu d’elecció dels catecúmens. Primer diumenge de Quaresma, 13 de març de
2011, a la catedral, presidit pel Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach.

7. Cloenda del temps de mistagògia i celebració del sagrament de la Confirmació.
Dissabte 11 de juny de 2011 (de 18 a 20 h), a la catedral.
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8. Trobades de catequesi i pregària: del setembre fins al juny, els dijous, de 18 a
21 h, organitzades pel Servei Diocesà per al Catecumenat, al Seminari Conciliar
de Barcelona.

Delegació Diocesana de Catequesi

Dos punts de referència:
• Continuació del treball en relació amb el Pla Pastoral Diocesà
• Fer conèixer el catecisme Jesús és el Senyor, destinat a les etapes en què habi-

tualment es realitza la iniciació sagramental dels infants (6-11 anys).

a. Reflexió i seguiment de la realitat de l’acció catequètica

• Buscant els camins que es considerin més adients per respondre-hi.
• Especialment tenint en compte els tres camps d’acció que configuren el Pla Pasto-

ral Diocesà i el seu marc general, evangelitzador i missioner.

b. La formació de catequistes

• Recull i difusió de les diferents activitats de formació de catequistes que es realit-
zen a les parròquies, arxiprestats i zones pastorals.

• Difusió del material de reflexió i formació permanent de catequistes Catequistes-
Catrequesi. Ara i aquí. Elaboració del segon lliurament per al curs vinent.

• Donar resposta a les demandes per organitzar o participar en iniciatives de for-
mació de catequistes.

• Organització de la IX edició de la Setmana Catequètica (11-15, juliol 2011),
conjuntament amb les delegacions de Catequesi de Sant Feliu de Llobregat i
Terrassa.

c. Presentació i instauració del catecisme Jesús és el Senyor

• Presentació del catecisme i dels materials pedagògics i didàctics complementaris
que edita el SIC per encàrrec dels bisbes de la Tarraconense. Disposem de la Guia
per als catequistes i el quadern corresponent a dos anys.

• Continuació del treball d’elaboració dels materials complementaris per al tercer
any de treball.

d. Col·laboració amb altres delegacions i serveis diocesans

• Amb la Delegació de Joventut. Preparació i celebració de la IX Trobada de nois i
noies de l’ESO.

• Amb la Delegació de Pastoral Familiar. Elaboració de materials i programació de
cursets amb temàtiques comparties per ambdues delegacions.

• Amb el Servei Diocesà per al Catecumenat. Trobada i ritu d’ingrés amb els in-
fants no batejats en edat catequètica. Ritu d’elecció dels catecúmens (13/03/
2011).
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e. En el marc del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes
Balears (SIC)

• Participació tant en la formació de catequistes com en l’elaboració de materials ca-
tequètics.

• IV Jornades de formació per a catequistes (12-14/11/2010), a Santa Susanna, bis-
bat de Girona.

• X Jornades Interdiocesanes de Catequesi: 4-6 juliol 2011.

f. Relació i treball amb altres organismes catequètics

• Col·laboració amb les delegacions diocesanes de Catequesi de la PEB.
• Participació en el Consejo Asesor del Secretariado Nacional de Catequesis, de la

CEE.
• Participació en el congrés amb motiu de la presentació de la Bíblia de la CEE i

en les Jornades nacionals de delegats diocesans de Catequesi, organtizades pel Se-
cretariat Nacional de Catequesi de la CEE. 

Delegació Diocesana de Germandats i Confraries

Actes programats durant l’any 2011

1. Mes de gener, dissabte 29: les Germandats i Confraries i la caritat. Reflexió a cà-
rrec de Carme Villalba, de Càritas Diocesana.

2. Mes de febrer, dissabte 19: les Germandats i Confraries, alimentades per la Pa-
raula de Déu. Reflexió a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de
Barcelona. Dies 25, 26 i 27, celebració del V Congrés Català de Confraries de Pe-
nitència, a Mataró.

3. Mes de març, dissabte 11: recés quaresmal i via crucis a la parròquia de Sant
Agustí, de Barcelona, seu de la Confraria del Gran Poder. Dissabte 19: pregó ju-
venil del Consell de Germandats i Confraries, a càrrec del jove Julián Muñoz, de
la Confraria de les Angústies, a la parròquia de Sant Jaume de Barcelona. Dis-
sabte 26: pregó de Setmana Santa, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, a
càrrec de la Sra. Maruja Vilches Trujillo, responsable de l’àrea social del Con-
sejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Concert de banda de música i re-
cepció a l’Ajuntament.

4. Mes de juny, 11 a 13, romeria del Rocío. Diumenge 19: Romeria de la Joventut
a Arbúcies, amb la Confraria de les Santes Alodia i Nunilón.

5. Mes de juliol, dissabte 9: tot el dia, recés i jornada de revisió a Sant Josep de la
Muntanya.

6. Mes de setembre, diumenge 18: celebració de les Glòries de Maria, a la parrò-
quia de Sant Josep Obrer de Sant Boi, seu canònica de la Germandat del Sant
Crist de l’Agonia i de la Mare de Déu dels Dolors.

7. Mes d’octubre, en dates a determinar, convocats pel Departament de Pastoral de
la Conferència Episcopal Espanyola, reunió de delegats diocesans de German-
dats i Confraries, a Zamora.
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8. Mes de novembre, divendres 10: eucaristia en sufragi dels membres difunts de
les Germandats i Confraries, a la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Dissab-
te 26: recés d’Advent.

9. Mes de desembre, dissabte 3: concert de nadales, a la catedral de Sant Feliu de
Llobregat, amb la finalitat de recollir donatius per a Càritas Diocesana. Dijous
8: processó de la Immaculada, des de la basílica de la Mercè fins a la parròquia
de Sant Agustí. Celebració de l’Eucaristia. Dissabte 10: concert de nadales a la
parròquia de Sant Jaume de Barcelona, amb la finalitat de recollir donatius per
a Càritas Diocesana i les llars de Sant Josep de la Muntanya. 

Delegació Diocesana d’Ensenyament

I. Objectius

1. L’objectiu prioritari és l’acompanyament de la Delegació en el treball dels pro-
fessors de religió, tant a través de circulars de contingut tècnic i pastoral, com a
través de trobades periòdiques amb aquest col·lectiu i atenció personalitzada.

2. L’altre objectiu és el de la formació del professorat de primària i de secundària
en forma de cursets i de sessions de reflexió que miren tant a la formació més
general com a la pedagogia de la matèria de religió.

II. Activitats 

Les organitzarà la Delegació tenint en compte aquest any el missatge del Papa en la
seva visita apostòlica a Barcelona i les directrius del Pla Pastoral Diocesà:

1. Curs sobre la Bíblia didàctica. Un recurs per a l’aula. Dijous d’octubre i de no-
vembre.

2. Trobades de formació per als mestres i professors nous.
3. Celebració de Nadal. 20 de desembre (18.30 h). Eucaristia a la cripta de Santa

Eulàlia de la catedral de Barcelona.
4. Reunions d’arxiprestat: trobades de sensibilització per a l’ensenyament de la re-

ligió a quatre arxiprestats de la diòcesi.
5. Campanya de sensibilització per a la preinscripció a les escoles.
6. Reunions periòdiques amb el Deganat de la Universitat de Barcelona.
7. Cinc conferències durant el segon trimestre:

• El ministeri del Papa i el missatge de la visita apostòlica.
• L’autoritat moral del professor i el valor de l’exemple.
• Els joves, l’afectivitat i la sexualitat.
• Immigració a l’escola. Valors: La Bíblia, lpecumenisme i el diàleg inter-

religiós. Dates: 24 de gener, 28 de febrer, 28 de març, 9 i 16 de maig de
2011.

8. V Jornada de mestres i professors de religió catòlica de les diòcesis de Catalu-
nya, 9 d’abril de 2011, a Montserrat.

9. La Delegació participa en les reunions mensuals del SIERC, així com a les Jor-
nades de delegats a Madrid.
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10. El delegat assisteix a diversos actes relacionats amb l’ensenyament de la reli-
gió organitzats per diferents institucions, com la presentació de la Guia per a la
gestió de la diversitat religiosa als centres educatius, celebrada el 20 d’octu-
bre de 2010, i també a la taula rodona sobre «Cómo regular los asuntos religio-
sos hoy», celebrada el 20 d’octubre de 2010.

Delegació Diocesana de Missions

I. Objectius

1. Tant en el Pla Pastoral Diocesà «Anuncieu a tothom l’Evangeli» com en l’exhor-
tació pastoral publicada pel Sr. Cardenal després de la visita del Sant Pare, es
fa evident que la missió de l’Església és l’evangelització, anunciar la vida i el
missatge de Jesucrist, anunciant-la amb la paraula i el testimoni. La Delegació
de Missions té aquest objectiu per a tota la terra. És el màxim repte, perquè és
allò que li dóna sentit.

2. El Treball de la Delegació de Missions està centrat en fer prendre consciència
que tots formem part de la mateixa Església, que té l’encàrrec d’evangelitzar.
Ajudar una Església local que comença en un altre país, col·laborar amb ella per
consolidar la comunitat o els seminaris és ajudar a l’evangelització universal, una
tasca que no podem oblidar mai.

II. Activitats principals

1. Per això, la Delegació cerca de fer prendre consciència entre els laics i els sacer-
dots de la necessitat de compromís en la missió «ad gentes».

2. Es ressalta la dimensió missionera de les eucaristies dominicals, especialment
les que corresponen a les campanyes anuals de les OO.MM.PP.

3. Es col·labora amb les parròquies perquè sorgeixin grups de tercer món.
4. S’envia material informatiu de les missions a col·legis, institucions religioses,

parròquies per tal que es difongui i serveixi com a eina de treball per a profes-
sors i catequistes.

III. Calendari d’activitats

1. Octubre 2010: dia 24, diumenge del DOMUND.
2. Desembre 2010: dies 18 i 19, Sembradors d’estels del Nadal missioner.
3. Gener 2011: dia 6, Dia dels Catequistes a territoris de missió-IEME. Dia 23, Jor-

nada de la Infància Missionera.
4. Març 2011: dies 1 i 2, trobada de delegats de Missions i OO.MM.PP. de Cata-

lunya, Balears i Andorra. Dia 6, Dia d’Hispanoamèrica-OCSHA.
5. Maig 2011: dia 8, Jornada de les Vocacions Natives. 23-26 de maig, trobada de

delegats de Missions i OO.MM.PP. d’Espanya i Andorra.
6. Juliol 2011: dia 17, eucaristia missionera interdiocesana a Terrassa.
7. Agost 2011: dies 29, 30 i 31 d’agost, trobada de delegats de Missions i OO.MM.PP.

de Catalunya, Balears i Andorra. 
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Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social

I. Serveis

1. Funcionament de l’oficina d’informació de l’Arquebisbat.
2. Edició mensual del Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona.
3. Edició setmanal del Full Dominical (en col·laboració amb altres cinc diòcesis de

Catalunya).
4. Dossier de premsa diari a Intranet.
5. Gestió del web de l’arquebisbat.
6. Enregistrament, en so i imatge, de les glosses setmanals del Sr. Cardenal Arque-

bisbe.

II. Activitats

1. Durant el curs passat i els primers mesos del present s’ha donat prioritat a la
visita del Sant Pare els dies 6 i 7 de novembre de 2010.

2. S’ha treballat en l’edició de les dues exhortacions pastorals del Sr. Cardenal
dedicades a la visita papal.

3. S’ha treballat en l’edició de l’opuscle «Visita apostòlica de Benet XVI a Santia-
go i Barcelona».

4. Des del Full Dominical s’ha donat prioritat a les informacions relatives a l’a-
plicació del Pla Pastoral Diocesà.

5. A través del Departament de Cinema, que porta Mn. Peio Sánchez, s’ha intensi-
ficat la celebració de la Setmana de Cinema Espiritual i s’ha obert als adults, do-
nant-li més ressò a la ciutat de Barcelona.

6. S’ha donat nou impuls al web de l’Arquebisbat, que porten Mn. Xavier pagès,
Mn. Jordi Albert Garrofé i Encarna Fuentes, actualitzant i modernitzant els seus
continguts.

7. Durant la segona part d’aquest curs, ens proposem ajudar en la preparació de l’a-
colliment dels joves que vindran a Barcelona el proper estiu en les anomenades
«Jornades a les diòcesis» (12-15 d’agost de 2011), prèvies a la JMJ dels dies 16-
21 d’agost a Madrid, amb la presència del Sant Pare.

III. Calendari dels Fulls extres per a l’any 2011

1. 16 de gener: Extra Càritas/Migracions, per a la Província Eclesiàstica de Bar-
celona (PEB).

2. 6 de febrer: Extra Mans Unides. PEB.
3. 20 de mar: Extra Seminari. Barcelona i Sant Feliu de Llobregat.
4. 1 de maig: Extra Blanquerna. PEB.
5. 8 de maig: Extra Assignació Tributària (creueta). PEB.
6. 26 de juny: Corpus Xhristi. Extra de Càritas. PEB.
7. 4 de setembre: Extra Facultats. Nou curs. PEB.
8. 16 d’octubre: Extra Càritas. Nou curs. PEB.
9. 13 de novembre: Extra Diada de Germanor. PEB.

10. 11 de desembre: Extra Càritas Nadal. PEB
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Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut

I. Objectius

1. El programa d’aquest curs vol seguir treballant en la línia de recollir els fruits de
l’anterior Pla Pastoral Diocesà, on l’objectiu de la transmissió de la fe als joves
i la seva participació en la comunitat va ser un dels seus punts forts.

2. Un fruit important va ser la creació de la Taula Diocesana de Joventut, que ha
anat consolidant-se com un espai de reflexió i coordinació pastoral, comptant
amb responsables de la pastoral juvenil (preveres i laics) d’alguns dels arxipres-
tats de la nostra diòcesi. Consolidar i enfortir aquest treball de la Taula Diocesa-
na de joventut continua essent un dels objectius prioritaris d’aquest curs.

3. Vertebrar un moviment diocesà de joventut, de base amplia i parroquial. Actual-
ment aquesta proposta es va concretant en el Moviment Cristià de Joves de Bar-
celona (MCJ), que ja està en contactes i coordinació amb el nou moviment d’Ac-
ció Catòlica General, impulsat per la CEE.

II. Activitats

1. La pastoral juvenil d’aquest curs estarà molt marcada per la celebració de la pro-
pera JMJ (16-21 d’agost). En els Dies en les Diòcesis (DED) la nostra diòcesi
acollirà més de 15.000 joves catòlics vinguts de molts països del món.

2. El lema que la Delegació ha escollit per a aquest curs és «En Crist», inspirat en
el proposat pel Sant Pare per a la JMJ «Arrelats i edificats en Crist, ferms en la
fe». Una experiència de fe il·lusionada i esperançada, amb una visió d’Església
universal. Ens hi ajudaran dos fets: la visita de Benet XVI a Barcelona i la ce-
lebració de la JMJ.

3. També volem acompanyar els joves que generosament faran de voluntaris. Criem
que la presència de joves de molts països en el DED ajudarà a entrar en contac-
te i treballar amb joves d’aquests països que ja formen part de la nostra Església
de Barcelona.

4. Esperem la col·laboració i la participació en els DED i en la JMJ de totes les ins-
titucions diocesanes que treballen en el camp de la pastoral juvenil.

5. Desitgem que l’experiència de fe viscuda pels joves a la JMJ la sapiguem con-
cretar després en un itinerari espiritual i comunitari que els ajudi a madurar com
a persones i com a cristians. Ja estem treballant en la post-JMJ.

6. Continuarem animant i sostenint aquelles iniciatives i propostes que ja estan més
o menys consolidades al llarg del curs que convé no descuidar: l’Escola de Pre-
gària (que aquest curs surt de la catedral per fer-se més propera als joves d’al-
guns arxiprestats), l’Estació d’enllaç, recessos i vetlles de pregària per als temps
forts, trobada de l’ESO, formació d’animadors, sessions de cinema espiritual
(amb participació de més de 3.500 joves).

III. Programa

A. Primer trimestre:
1. Curs d’animadors juvenils en valors cristians (18-19 setembre).
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2. Trobada Internacional per la Pau (3-4 octubre).
3. Recés inicial de curs amb MJC (16-17 octubre).
4. Jornada d’animadors de la PEB (24 octubre).
5. Dedicació de la Sagrada Família (6 i 7 de novembre).
6. Cinema espiritual als Lluïsos d’Horta (8 novembre-1 desembre).
7. Exercicis espirituals a Poblet. SIJ (5-7 desembre).
8. Vetlla de la Immaculada, a la Mercè (7 novembre).
9. Llum de la Pau a Betlem. Sagrada Família (12 desembre).

10. Trobada europea de joves de Taizé a Rotterdam (28 desembre-1 gener). 

B. Segon trimestre:
• Jornada esportiva (20 febrer).
• Celebració jove del Dimecres de Cendra (9 març).
• Trobada de l’ESO a Viladecans (3 abril).
• Pasqües joves (21-24 abril).

C. Tercer trimestre:
1. Vetlla Mare de Déu de Montserrat (26 abril).
2. Vetlla jove de l’Esperit i Pentecosta (9 juny).

Estiu 2011
• Barcelona acull (12-15 agost).
• JMJ a Madrid (16-21 agost).

Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut

I. Objectius

Treballar d’acord amb el Pla Pastoral de la nostra diòcesi, fent-nos presents en els ar-
xiprestats, treballant i promovent els equips de pastoral a les parròquies. Veiem la ne-
cessitat de consolidar la figura del coordinador arxiprestal i el seu prevere respon-
sable. Ho fem seguint les orientacions del Departament de Pastoral de la Salut de la
CEE i del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS).

Fem especial atenció a donar les eines necessàries per actualitzar els aspectes entorn
de la salut, de la malaltia i la mort a la llum de l’Evangeli. 

La programació d’aquest curs respon a donar aquestes eines per aconseguir els ob-
jectius proposats.

II. Formació: conferències

• Atenció als malalts dintre i fora de la comunitat, per Mn. Narcel·lí Carreras
(17/11/2010).

• Síndrome de sensibilitat química múltiple (13/12/2010).
• Atenció integral a les persones amb malalties avançades i als seus familiars, pel Dr.

Xavier Sobrevia (12/01/2011).
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• Testament vital, pel Dr. Josep M. Forcada (9/02/2011).
• Acompanyament en el dol, per Mn. Alfons Gea (16/03/2011).
• Patologia diferencial entre persones grans. Recursos i estratègies de les cures i dels

cuidadors, pel Dr. Jesús Miguel Ruiz (13/04/2011).

III. Activitats

• Trobada diocesana a l’Hospital de Sant Rafael 22/01/2011, (Dia del Malalt).
• Trobades d’agents de pastoral dels serveis religiosos d’hospitals (18/03/2011,

SIPS; 12/05/2011).
• Hospitals: potenciar el treball en equip. 26 institucions, 40 centres, 42 agent pas-

torals, administració dels sagraments, hores de presència, servei als malalts i acom-
panyament dels malalts i familiars.

• PROSAC, associació constituïda per laics cristians que treballen en el món de la
salut i la malaltia. Ser testimonis de la força humanitzadora saludable i salvadora
mitjançant l’exercici de la seva professió. Consiliari: Mn. Lluís Ramis. Respon-
sable a Barcelona: Purificación Cabezas.

• Celebració del Dia del Malalt: 11/02/2011, Església universal. 29/05/2011, Pasqua
del Malalt. Celebració el dia 28 de maig a la parròquia de Sant Ramon Nonat.

• Pelegrinatge a Montserrat, 20/05/2011.
• XXXV Jornades de delegats de Pastoral de la Salut a Madrid. Tema: «Joventut i salut».
• Trobada del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS), a Sant Cugat

del Vallès.

Delegació Diocesana de Pastoral del Trànsit, Bombers i Cossos de
Seguretat

I. Trànsit 

• S’ha fet per primera vegada una trobada convocant les persones i institucions rela-
cionades amb la mobilitat.

• Estem impulsant també la col·laboració entre les altres diòcesis catalanes. De
moment tenim trobades ordinàries amb els de Girona, Vic, Tarragona.

• A les reunions de la CEE hi ha canvi notable i és el nomenament d’un nou direc-
tor nacional de Pastoral de la Carretera. 

• Farem tres accions anyals: Jornada de Responsabilitat en el Trànsit (estiu), acció
en el temps de Pasqua de Resurrecció (de signe ecumènic), i una per Nadal, de cai-
re interreligiós.

II. Bombers

• Tant els de l’Ajuntament com els de la Generalitat celebren la festa del seu patró,
Sant Joan de Déu, presència del responsable als actes de jubilacions i noves pro-
mocions. Hi ha hagut situacions molt tenses que es van resolent.

• Presència en el dut treball que porten a terme els bombers en incendis, suicidi,
accidents de trànsit, etc.
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III. Cossos de seguretat

• Es continua la presència tant en la Guàrdia Urbana de Barcelona com en els Mos-
sos d’Esquadra.

• Celebració de l’eucaristia per sant Rafael a la parròquia dels Sant Just i Pastor, de
Barcelona.

• Celebració de l’eucaristia a la parròquia Castrense amb els grup dels Tedax (tèc-
nics en desactivació d’explosius), amb presència de membres de Mossos d’Esqua-
dra, Guàrdia Civil i Policia Nacional. 

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar

I. Objectius

• Programar activitats a favor de la pastoral prematrimonial, matrimonial i familiar
i col·laborar en les iniciatives que es fan des de les parròquies a favor de la pasto-
ral familiar.

• Respondre de manera adequada, a partir del magisteri de l’Església, a aquells es-
deveniments socials o informacions dels MCS que qüestionen els valors del matri-
moni i la família.

• Col·laborar amb les altres delegacions diocesanes en temes que tenen relació amb
la pastoral familiar, en especial amb la delegació de Catequesi i amb la de l’A-
postolat Seglar.

II. Pastoral Prematrimonial

• Els cursets prematrimonials són un dels mitjans pastorals més importants i evan-
gelitzadors que ajuden als qui es preparen a descobrir la importància, la riquesa i
la font d’espiritualitat matrimonial i familiar, tan necessaris en els actuals moments
de crisi.

• La delegació es proposa seguir ajudant les parròquies a formar equips interparro-
quials d’acollidors de parelles que aspiren a contraure matrimoni en l’Església.

III. Mitjans pastorals

• S’han editat dos llibrets sobre: el sagrament del matrimoni i la fidelitat en la pa-
rella: do, compromís, projecte i procés.

• Estan en procés d’edició: suggeriments per a una pastoral del matrimoni i la fa-
mília, com educar els fills en la fe, el diàleg amb els joves d’avui, una pastoral
per als matrimonis en crisi, família i vocació dels fills. L’acompanyament fami-
liar. 

IV. Jornades

La delegació prepara, com cada any, unes jornades de reflexió cristiana sobre temes
relacionats amb el matrimoni i la família. 
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• Primeres jornades sobre «La resposta cristiana a la violència conjugal i familiar».
Amb la Fundació Vidal i Barraquer i Càritas Diocesana, dies 17 i 24 de febrer i 3
de març als locals del CEP, de 19 a 21 h.

• Celebració del Dia de la Família, 18 de desembre a la Sagrada Família, segons pro-
gramació del Consell Episcopal.

V. Edició del Full «Problemàtica viva» 

Mensual. Temes per al present curs: l’avortament (setembre), la família com a tem-
ple (octubre), les desafeccions polítiques (novembre), Nadal en temps de crisi (des-
embre), les noves addiccions (gener), la cobdícia (febrer), el sagrament de la recon-
ciliació (març), la salvació, de què som salvats (abril), la ira-la pau (maig), el diàleg
intergeneracional (juny).

VI. El servei del SADOF

Servei Diocesà d’Orientació Familiar. El darrer any el servei fa fer 422 sessions de
consultes. La delegació donarà a conèixer quines són les institucions amb orientació
cristiana que ofereixen respostes concretes al fet de la violència de gènere.

VII. Recessos per a matrimonis i promesos

• 27 de novembre (Advent). 
• 12 de març (Quaresma). 
• 9 d’abril (per a promesos en temps de Quaresma). Casa d’exercicis de Sarrià.

VIII. Trobades amb mossens

La delegació seguirà mantenint contactes amb altres responsables directes de la pas-
toral diocesana, també amb representants de cada arxiprestat per avaluar la tasca de
la delegació, conèixer les necessitats pastorals i acollir les oportunes propostes.

Delegació Diocesana de Pastoral Obrera

I. Objectius

1. Impulsar i difondre la realitat obrera actual, marcada per la crisi.
2. Acompanyar i coordinar els EPO’s ja existents.
3. Tenir contacte amb el Sr. Arquebisbe per presentar-li la tasca de la Delegació i

els Moviments.
4. Participar activament en el Consell Pastoral Diocesà, tenint en compte el PPD.
5. Acostar i donar a conèixer la pastoral obrera als seminaristes.
5. Potenciar el coneixement entre militants dels Moviments (línies bàsiques, com-

promisos dels militants...), per crear xarxa i ajudar-nos en la tasca comuna.
6. Fer anàlisi de la realitat social en comú.
7. Reprendre el contacte amb els sindicats.
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8. Fer-nos presents en els MCS, especialment de l’Església, aportant la vida de la PO.

De tots els objectius, s’indiquen els mitjans o accions concretes per tal de portar-los
a terme. De tots els objectius, enguany volem prioritzar el 7 i el 9.

II. Activitats

1. Reunions mensuals de la Coordinadora de la Delegació. Hi participen repre-
sentants dels moviments ACO, GOAC, JOC i MIJAC.

2. Participació en les reunions i suport del Col·lectiu de Capellans Obrers i de Re-
ligioses en barris obrers i populars.

3. Seguiment dels EPO’s existents i creació de nous EPO’s.
4. Jornada dels Equips de Pastoral Obrera (EPO), 22 de gener de 2011. 
5. Reunió amb les comissions diocesanes dels moviments MIJAC, JOC, ACO i

GOAC, 9 de febrer de 2011.
6. Trobada de militants obrers cristians amb compromís sindical, 26 de març de 2011.
7. Jornada per celebrar el Primer de Maig, festa dels treballadors, 30 d’abril de

2011.
8. Participació a la Pastoral Obrera de Catalunya: Jornada de religioses i religiosos

en barris obrers i populars, 6 de novembre de 2010. Jornada d’estudi, 12 de fe-
brer de 2011.

9. Participació a la Pastoral Obrera d’Espanya: Jornades de delegats diocesans i pre-
sidents de moviments de la POE, 20-21 de novembre de 2009, a El Escorial.

Delegació Diocesana de Pastoral Social (Secretariat Diocesà per
als Marginats)

I. Objectius

1. L’objectiu últim de la delegació i el secretariat és l’evangelització entesa com un
alliberament total de la persona.

2. El Secretariat té present que si hi ha marginats és perquè hi ha una societat que
margina. Per això, l’acció de l’Església ha de preparar la persona del marginat
per incorporar-se a una comunitat humana i atacar les causes de la marginació,
amb esperit servicial, solidari i crític, sempre en proximitat, sintonia i comunió
amb les persones i situacions de marginació.

3. Conscients de la gravetat que avui té el problema de la marginació, el Secreta-
riat procurarà suscitar vocacions, tant entre els laics com entre els religiosos
per atendre aquest camp.

II. Activitats

1. Secretariat de Marginació:
• Publicació trimestral de la revista «Aixeca’t».
• Trobada del Secretariat de la Marginació (cada trimestre).
• Publicació i difusió de la col·lecció «Testimonis entre els pobres».
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• Trobada de tots els voluntaris en el camp de l‘exclusió social i el Quart Món (dis-
sabte 9 d’abril de 2011).

• Grup de reflexió teològica des del Quart Món. Trobada de tots el 15 de gener al
CEP. El P. Jesús Renau presenta els materials. Després, durant gener i febrer, tre-
ball personal o en grup, recull de les aportacions, el 19 de març, amb el P. Renau,
posada en comú i conclusions finals.

• Presència i seguiment en els actes que celebren les entitats que treballen en el món
de la marginació.

• Col·laboració en les pregàries que organitza Cristianisme i Justícia.
• Participació en les declaracions de les entitats que treballen al món de la margi-

nació i en els actes que es fan a les parròquies.
• Publicació mensual de la revista «Eines», de materials per a la reflexió i la pregà-

ria en l’àmbit de la pastoral de la marginació.

2. Pastoral d’emigrants:
• Participació a la Plataforma d’entitats cristianes amb la immigració (reunió mensual).
• Participació a les trobades del Grup de Treball Estable sobre Religions (GTER). 
• Organització de la trobada del CCIT de migracions a les grans ciutats europees, a

Milà, del 13 al 16 de març. Tema: Quina parròquia volem?
• Assistència a les reunions del Consejo Asesor de Migraciones de la CEE.
• Trobades periòdiques amb el departament d’Immigració de Càritas.
• Grup de treball per seguir la pastoral amb immigrants. Membres: Josep M. Jubany,

delegat; Joaquim Pons, per Migra-Studium, Joan Cabot i José Rodado (per Pasto-
ral amb Immigrants) i Juana Martín (per Càritas).

• Trobades periòdiques amb els preveres i altres representants de diferents comuni-
tats cristianes d’immigrants.

• Publicació de fitxes per treballar en les parròquies la pastoral amb immigrants.

III. Delegació de Pastoral Social en general

• La Delegació està atenta als fets que l’afecten i es fa present en les parròquies i co-
munitats que demanen la seva ajuda.

• Trobades periòdiques i participació en els actes organitzats per les institucions de
presència en sectors socials: SEPAP, Pastoral gitana, OBINSO, Mans Unides,
Càritas... Es fa també una feina de coordinació.

• Organització, juntament amb Càritas, de la Jornada Mundial de les Migracions. Te-
ma: «La pastoral amb els fills dels emigrants» (23 de gener de 2011).

• Participació en el Grup d’Entitats Socials de l’Església.
• Participació en les reunions del col·lectiu d’entitats «Arca de Noé», que treballen

en el món dels sense sostre.

Delegació Diocesana de Pastoral Universitària

I. Objectius

1. L’acció de la delegació té com a objectiu dirigir-se als diferents sectors, profes-
sors, estudiants i personal d’administració i serveis.
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2. El Sr. Cardenal Arquebisbe ens ha reiterat en diverses ocasions que posem l’ac-
cent en el treball amb els professors, que són un element permanent en l’àmbit
universitari i poden ser vehicle de transmissió de la fe.

3. Els nostres objectius s’emmarquen en els objectius del Pla Pastoral de l’Arque-
bisbat de Barcelona «Anuncieu a tothom l’Evangeli». Tot el nostre treball pretén
poder dur a terme aquest anunci en el camp que a nosaltres ens pertoca.

II. Activitats

1. Trobada d’agents pastorals i trobada-dinar de professors amb el Sr. Cardenal
Arquebisbe.

2. Concurs bíblic organitzat amb «La Vanguardia».
3. Cicle de mestres espirituals, organitzat pel Centre Edith Stein.
4. Jornades d’espiritualitat franciscana. Organitzades per la Delegació, el Centre

Edith Stein, la FTC, Caputxins de Catalunya i el Monestir de Pedralbes.
5. El rol de les religions en les societats democràtiques del segle XXI. Organitzat

conjuntament amb la Universitat de Barcelona,
6. Cicle de corals i orquestres universitàries: 15 concerts en diverses parròquies. Con-

cert de cloenda al Paraninf de la UB, assistència del Sr. Cardenal de Barcelona.
7. Premis de recerca Civilitas, per a estudiants de 4 d’ESO i batxillerat.
8. El Joc de la Sagrada Família, promogut per Ràdio Estel i Catalunya Cristiana

juntament amb la Delegació.
9. Espai d’art i espiritualitat per a estudiants al CCU. Diverses exposicions i ac-

tivitats.
10. Concert de poesia i música espiritual amb textos de Joan Maragall. Gira per di-

verses parròquies.
11. Camp de Treball a la Ciutat de Sant Pere, del santuari de Lourdes, juliol 2011.  

III. Serveis religiosos i informatius i altres activitats

1. Manteniment del web: www.universitaties.cat
2. Realització i enviament d’un newsletter setmanal, amb articles dels professors.
3. Campanya de Reis, conjuntament amb Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, Pia Al-

moina i diverses parròquies de Barcelona.
4. Grup d’estudi d’Evangeli. Al Centre Edith Stein.
5. Eucaristies setmanals al campus de Pedralbes de la UB, a la capella UB, a la

UPF (a la parròquia de Sant Fèlix Africà, tocant a la UPF i al CCU.

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada

I. Objectius

1. Ajudar i animar la vida consagrada segons les directrius de la Santa Seu i del Sr.
Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

2. Establir lligams de comunió i pertinença entre les comunitats religioses i l’ar-
xidiòcesi.
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3. Pregària, sensibilització i col·laboració en la preparació i realització de la visita
del Sant Pare a Barcelona.

4. Motivar i facilitar el coneixement, la reflexió i l’aplicació dels ensenyaments
de Benet XVI en relació amb el Pla Pastoral Diocesà.

II. Activitats previstes per a la vida consagrada activa

1. Col·laboració de 23 religioses en la visita del Sant Pare.
2. Recessos dirigits pel Sr. Cardenal Arquebisbe per Advent i Quaresma al Col·le-

gi dels PP. Jesuïtes de Sarrià.
3. Reunions, tres vegades/any, amb els delegats de vida consagrada a Catalunya.
4. Participació trimestral a la reunió del SIRBIR.
5. Participació a les assemblees de la URC.
6. Celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada (2 de febrer), amb mis-

sa del Sr. Cardenal a la catedral.
7. Visita a les comunitats: el delegat, si les comunitats ho demanen, participa en les

reunions o celebracions amb motiu de fets importants de les congregacions.
8. Durant la visita pastoral de cada any a dos arxiprestats de la diòcesi, el delegat

visita les comunitats religioses dels dos arxiprestats i redacta un informe.
9. Preparació del futur directori sobre les verges consagrades.

III. Activitats previstes per a la vida consagrada monàstica

1. Participació a la reunió trimestral dels delegats de vida consagrada de les diòce-
sis catalanes.

2. Participació a les assemblees de la URC.
3. Participació a la reunió trimestral de la Comissió de monestir de la PEB.
4. Visita als monestirs i presidència dels capítols. 
5. Celebració de la Jornada Pro Orantibus, que dóna a conèixer la vida monàstica

i contemplativa.
6. Oferir i acompanyar cursets de formació per a les contemplatives.

Secretariat de Pastoral Gitana

Objectius per al curs 2010-2011

1. Consolidar l’estructura de l’equip de pastoral amb espais de creixement comu-
nitari, consolidant aquest equip amb la presència constant del Secretariat en la
vida de les comunitats gitanes de la diòcesi.
1.1. Incorporar un nou voluntari a l’equip de pastoral.

2. Incrementar els serveis pastorals del Secretariat a les diverses institucions dioce-
sanes, mitjançant quatre accions principals, per assumir així l’objectiu «Créixer en
la solidaritat enmig de la crisi econòmica», del Pla Pastoral Diocesà 2009-2011:
2.1. Continuar la visita a les parròquies de demarcacions de presència gitana:

Mare de Déu del Port (Can Tunis), Santa Maria del Gornal (L’Hospitalet)
i Sant Roc (Badalona).
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2.2. Consolidar la col·laboració del voluntari gitano amb el Secretariat de Pas-
toral de Presons (SEPAP).

2.3. Consolidar la col·laboració dels dos voluntaris gitanos a Càritas Diocesa-
na de Barcelona, especialment en tasques d’intervenció social.

2.4. Consolidar el Consell de Pastoral Gitana, com a punt de trobada entre
les parròquies i els organismes diocesans.

2.5. Intentar incorporar un voluntari gitano a la Delegació de Pastoral de la Sa-
lut, per tal d’acompanyar les famílies gitanes als centres hospitalaris.

3. Incrementar la proposta celebrativa, catequètica i devocional als gitanos catòlics
de la diòcesi, amb dues noves eucaristies anuals i una sèrie de sessions formati-
ves, assumint així l’objectiu «Conéixer, celebrar i viure la Paraula de Déu», del
Pla Pastoral Diocesà 2009-2011.
3.1. Impulsar una nova eucaristia periòdica, a l’inici de curs o de l’any, que pu-

gui suposar alhora un moment d’iniciació o consolidació de la vida cris-
tiana a través d’una catequesi o d’un catecumenat previ.

3.2. Intentar impulsar sessions exegètiques comunitàries, a la manera d’Esco-
la de Bíblia, que apropin les famílies gitanes als Evangelis.

4. Continuar col·laborant amb altres organismes supra o extradiocesans que també
treballen en l’evangelització del poble gitano, com la CEE i el Comitè Interna-
cional per als Gitanos, posant especial accent en la col·laboració dels recentment
creats Secretariats de Pastoral Gitana de Tarragona i Girona.
4.1. Impulsar la celebració d’un romiatge o d’una eucaristia conjunta amb par-

ticipació de famílies gitanes de les tres diòcesis de la PEB.

Secretariat de Pastoral Penitenciària (SEPAP)

I. Objectius

• El SEPAP forma part de la Delegació de Pastoral Social de l’Arquebisbat amb l’ob-
jectiu d’acollir, animar i coordinar totes les persones, institucions i serveis que tre-
ballen en la pastoral penitenciària en els àmbits parroquial i diocesà, tant en el
camp de la prevenció com en el de la reinserció. 

• Preparar material per escoles i parròquies per difondre la tasca de la pastoral peni-
tenciària.

• Establir vincles amb altres entitats d’Església que treballen en la pastoral peni-
tenciària.

• Aquest compromís es concreta en: desvetllar l’interès i el compromís de les comu-
nitats cristianes, consolidar equips de cristians en el món penitenciari, oferir es-
pai de trobada, reflexió i coordinació, sensibilitzar la nostra societat, prendre’s
seriosament la reinserció.

II. Activitats que es duen a terme en els nostres centres penitenciaris

• Cada centre té un responsable d’activitats i dels voluntaris, que és el capellà del
centre. Ell és el representant del SEPAP en el seu centre.
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• Cada mes hi ha una reunió de coordinació entre el director del SEPAP i els refe-
rents (Consell de capellans).

• Igualment cada mes hi ha una reunió entre els representants dels voluntaris i el
director del SEPAP (Consell permanent). 

• Amb tots els voluntaris tenim dues assemblees, a l’inici i al final de curs, a més de
les trobades mensuals per als voluntaris que ho desitgin.

• Pla de formació per als voluntaris: entrevista amb el director, curset de 4 hores
dirigit pel SEPAP, decisió sobre integrar-se o no com a voluntari, sol·licitud d’a-
creditació a la secretaria de Serveis Penitenciaris, etc.

III. Activitats del voluntariat de la capellania catòlica al CP d’Homes de Bar-
celona

• Eucaristies, catequesis per a adults, taller de valors, celebració de la Paraula, bin-
go, reforç escolar, programa d’acollida, jocs de taula, pastoral individualitzada, ta-
ller de diàleg, estudi d’evangeli, catequesi sacramental, pregar des de la malaltia.

IV. Activitats de la capellania catòlica al CP de Dones de Barcelona (Wad-Ras)  

• Celebració de l’eucaristia en diumenges i festes, i festes especials (Mare de Déu
de la Mercè, etc.), catequesi personalitzada i grupal per a rebre els sagraments de
la iniciació cristiana, atenció pastoral personalitzada a les dones que ho demanin,
classes de formació, col·laboració en el tallers de tall i confecció, tallers de valors
humans, gestions i acompanyament en el judici a dones que ho demanin, taller
d’activitats d’infermeria, recepció de paquets de roba per a les internes, gestions
d’enviament de diners de les internes, preparació i lliurament de roba per a dones
indigents que no en tenen. 

Comissió Diocesana per al Diaconat Permanent i els Ministeris laïcals

I. Activitats previstes

1. Un recés de dos dies (cap de setmana) per als candidats i aspirants al diaconat.
2. Nou trobades (un dissabte al mes), de 10 a 13 h. Amb un conferenciant.

II. Programa d’aquest curs

1. Celebració de la festa de Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi, festa dels dia-
ques.

2. Dotze hores de classe per explicar els Rituals del Baptisme, Matrimoni i Exè-
quies cristianes, portar la comunió als malalts, celebracions dominicals amb ab-
sència de prevere, missió del diaca en la celebració de l’eucaristia.

3. Sortida festiva dels candidats i aspirants amb les seves famílies (a final de curs).
4. Sis reunions dels membres de la Comissió.
5. Participació de la Comissió (dues persones) a la Comissió per al Diaconat, de la

CEE.
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• Visites, entrevistes i seguiment, durant tot el curs, a tots els candidats i aspirants,
i als rectors de les parròquies on col·laboren (tres vegades/any). 

Servei Pastoral per a les persones sordes

I. Objectius

• Atendre les necessitats pastorals de les persones sordes.
• Oferir l’atenció pastoral en tot el que d’ordinari trobem a les parròquies, adaptat

a les dificultats de comprensió i expressió que poden tenir les persones sordes o
sordcegues.

• Presència del col·lectiu als actes de la visita apostòlica del Sant Pare.
• Planificació d’activitats a la llum del Pla Pastoral Diocesà.

II. Activitats

• Celebració de la missa (dissabtes i vigílies i ocasionalment els dimarts).
• Confessions (mitja hora abans de la missa).
• Formació de col·laboradors (els dimarts).
• Catequesi de comunió i perseverança (els dijous tarda).
• Seguiment d’infants integrats a catequesis parroquials.
• Catequesi de joves (Confirmació),els dijous tarda.
• Grup de Litúrgia, els dissabtes, excepte el primer de cada mes.
• Adoració eucarística, el primer dissabte de cada mes.
• Formació cristiana (dissabtes tarda).
• Grup de joves, un dissabte al mes.
• Formació per a adolescents. Conversa trimestral sobre l’educació i l’afectivitat.
• Grup de matrimonis joves (un dissabte al mes).
• Preparació al matrimoni i al baptisme i celebracions de casaments, baptismes i exè-

quies.
• Orientació Familiar.
• Reforç logopèdic i escolar.
• Visites a malalts i ancians a casa seva.
• Adaptació de la Bíblia al llenguatge de signes.
• Celebració del Nadal i de la Setmana Santa.
• Participació a alguns actes diocesans i interdiocesans (Escola de Pregària, Corpus,
• Pelegrinatges a Lourdes...).
• Presència d’un grup a la beatificació de Joan Pau II.
• Participació en l’acollida diocesana als joves de la JMJ 2011: 100 joves sords ita-

lians s’allotjaran a la parròquia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa.
• Participació a la JMJ de Madrid, del 16 al 21 d’agost de 2011.
• Participació al Encuentro de la Pastoral del Sordo, dues reunions anuals.
• Participació a l’equip de Catequesi especial del SIC.
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III. A la llum del Pla Pastoral Diocesà

1. Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu: procurem ajudar a valorar la litúr-
gia de la Paraula de Déu en la missa dels dissabtes. Seguim avançant en l’adap-
tació de la Bíblia a la llengua de signes catalana, amb un equip de treball inter-
confessional, per encàrrec del Departament de Pastoral del Sord, de la CEE. Ja
s’ha publicat el primer DVD sobre «El naixement de Jesús».

2. Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica: procurem millorar l’aten-
ció a les persones i famílies que pateixen les conseqüències de la crisi actual. Se-
guirem tractant temes de formació sobre qüestions d’actualitat que ens planteja
la crisi i les respostes que donem com a cristians, que anem tractant amb l’edu-
cació dels sentiments.

3. Participar els immigrants en les comunitats cristianes: constatem una creixent par-
ticipació de persones immigrants sordes, sobretot joves d’origen llatinoamericà a
les diverses activitats formatives que oferim. També fomentem la seva participa-
ció a les catequesis de Comunió i de Confirmació. El grup d’adolescents i jo-
ves es va consolidant, a fi que puguin rebre la Confirmació i participar a la JMJ
de Madrid (agosto 2011).

Servei diocesà per al Catecumenat

Carta del delegat

Benvolgut,

Tot finalitzant el curs 2010-2011, em poso en contacte amb tu per a informar-te del
treball del Servei Diocesà per al Catecumenat, que pot ser del teu interès.

El Catecumenat com a institució diocesana i depenent directament de la missió del
bisbe, esdevé el procés ordinari per a aquelles persones, adultes, joves i infants en
edat catequètica o escolar que demanen el baptisme.

Després de quasi deu anys d’experiència, des de la recuperació del Catecumenat a la
nostra Església de Barcelona, es constata com a do de Déu, per a les comunitats dio-
cesanes i parroquials, acollir amb generositat aquesta nova oportunitat que el Senyor
i l’Església ens ofereixen, a través del Catecumenat.

El camí a recórrer davant la petició del baptisme, per part de joves i adults, és el
que segueix:
1. Petició del baptisme al rector de la parròquia.
2. Comunicació al Servei Diocesà per al Catecumenat que, d’acord amb el rector

parroquial, proposen el procés a seguir. Aquesta comunicació al Servei Dioce-
sà per al Catecumenat ha de realitzar-se tot seguit a la petició del nou candidat
i no al final del procés.
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3. El procés catequètic litúrgic tindrà lloc a la pròpia parròquia o bé al Servei Dio-
cesà per al Catecumenat i la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana
se celebraran a la pròpia parròquia.

4. El Servei Diocesà per al Catecumenat cada any prepara, juntament amb les jor-
nades de formació per a catequistes acompanyants de catecúmens, el recés de
preparació al Ritu d’elecció, el mateix Ritu i la cloenda del procés catecumenal
que són moments importants en el procés de tots els catecúmens de la diòcesi i
del qual anireu reben les informacions de cada convocatòria.

Em plau fer-te arribar el número 11 del full «Catecumenat» i una fitxa d’inscripció
al II Seminari d’estudi sobre el Catecumenat, per si interessa participar-hi.

Amb afecte,

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

Barcelona, 15 d’abril de 2011
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Crònica

Homenatge al Dr. Jaume Bofill i Bofill (1910-1965)

El dijous, dia 7 d’abril, a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona es
va celebrar l’acte acadèmic en memòria del Dr. Jaume Bofill i Bofill en el Centena-
ri del seu naixement. El Dr. Jaume Bofill va ser catedràtic de Metafísica de la Uni-
versitat de Barcelona. Excel·lent intel·lectual catòlic format a Schola Cordis Jesu so-
ta la direcció del P. Ramon Orlandis, S.J., deixà una forta petjada en els seus
col·legues i alumnes a més de gaudir de reconeixement internacional. Fou cofunda-
dor de la revista «Cristiandad» i fundador de la revista «Convivium».

L’acte va ser organitzat per la Facultat de Filosofia de Catalunya i l’Institut Sant To-
màs de Balmesiana. A la presidència van ser presents el Dr. Joan Martínez Porcell, de-
gà president de la Facultat, el Dr. Héctor Vall, S.J., president de la Fundació Balme-
siana, i el Dr. Enrique Martínez, director de l’Institut. Obrí l’acte el Dr. Joan Martínez
que exposà els motius de l’homenatge i féu la semblança biogràfica i espiritual del Dr.
Bofill. Tot seguit, el Dr. Josep M. Alsina parlà de «Jaume Bofill i la revista Cristian-
dad» posant l’accent en els inicis de la revista, de la qual Jaume Bofill fou l’ànima i
en la qual col·laborà habitualment fins al seu traspàs, com ho reflecteixen els més de
cent articles que publicà de matèries diverses: espirituals, filosòfics, socials i culturals.

Després va intervenir el Dr. Joaquim Maristany sobre «La pedagogia de Jaume Bo-
fill». A partir de dos textos molt eloqüents de l’Obra Filosòfica del Dr. Bofill, remar-
cà la forma com se situava davant les qüestions que explicava i davant els seus alum-
nes i també les fonts d’on anava traient el seu discurs tot fent pensar els seus
interlocutors des de dos conceptes cabdals: «imatge» i «vestigi».

Per últim, el P. Vicent Igual, O.P., exposà el tema «Jaume Bofill: metafísica i filoso-
fia de la relació interpersonal», referint-se al seu «realisme plenari». Va posar de re-
lleu la fidelitat del filòsof Jaume Bofill a la doctrina de St. Tomàs llegida i interpre-
tada des de la vitalitat de St. Agustí i destacant la seva visió de la metafísica com a
«forma de vida», la unitat entre el valor de la intel·ligència i de la voluntat, la veri-
tat i l’amor, la contemplació amorosa que fa viure l’home en obertura a les coses, a
les persones i, en el moment més sublim, a Déu.

A l’acte assistiren la Sra. Roser Soliguer, vídua del Dr. Bofill, fills, familiars i un pú-
blic nombrós entre els quals es va notar la presència d’alguns catedràtics i professors
universitaris, així com persones interessades en la vida i l’obra del recordat i estimat
Jaume Bofill.
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Trobada de voluntaris que treballen pel Quart Món

El dissabte dia 9 d’abril tingué lloc al Col·legi de les Teresianes del carrer Ganduxer,
la tercera «Trobada de testimonis entre els pobres».

En aquestes trobades es presenta un fulletó on s’explica el testimoni de persones, ja
mortes, que s’han distingit a casa nostra per la seva dedicació envers el Quart món.
Enguany fou dedicat a la Sra. Isabel Roset, al germà Miquel Martínez, conegut po-
pularment com a «Maine», i a Mn. Pere Oliveras Lapostolet. Com en les edicions an-
teriors, el fulletó fou obra de Victòria Molins, que cercà informacions sobre els ho-
menatjats i es féu càrrec de l’edició.

En la sala d’actes del col·legi, amb una assistència de 200 persones, s’inicià l’acte
amb una pregària i una presentació a càrrec de Mn. Josep M. Jubany, delegat de Pas-
toral Social i coordinador del Secretariat de Pastoral de Marginació de l’arquebisbat.
Mn. Jubany excusà l’assistència del Sr. Cardenal, a qui li fou impossible ser-hi pre-
sent per coincidir l’acte amb la visita a Barcelona del cardenal Velasio de Paolis,
president de la Prefectura per Afers econòmics de la Santa Seu.

A continuació tingué lloc una intervenció sobre les actituds dels creients en temps de
crisi a càrrec Sr. Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya. El Sr. Rigol fou
l’espòs de la Sra. Isabel Roset, una dels testimonis. El Ponent va destacar, en pri-
mer lloc, que tot i que s’ha avançat molt tècnicament, la gent viu amb moltes pors
(por a perdre la feina, a tornar a inserir-se, por de la gent del tercer món, por de les
forces de la natura,...). Tot es va iniciar amb les Torres bessones quan l’estat va po-
sar dòlars per reconstruir-les i es començà a fomentar que els bancs donessin crè-
dits a tort i dret. Amb l’augment de beneficis i amb l’ambició de guanyar més, es van
començar a barrejar paquets d’hipoteques de risc i no risc. L’Eric Fromm comenta
que en la nostra societat és més important el tenir que el ser (preval l’economia per
sobre de tot). Tots som clients d’un mercat que té la darrera paraula. Ulrich Beck con-
sidera que la nostra societat està fragmentada en individualitats, sense nexes. Els pro-
blemes col·lectius es tornen individuals. En Joan Rigol proposa humanitzar de nou
l’entorn i contribuir en el conjunt de la societat. Hem de retornar al que som, el
nostre món ve d’una família, territori, llengua, cultura, i desprès de nosaltres no
s’acaba. Quan ens acostem a la felicitat és quan ajudem els altres gratuïtament, des
de la nostra llibertat. La gent que no ha tingut família necessita algú que els estimi.

Davant d’una allau d’informació, on es busca cridar l’atenció amb morbositat, hem
de tenir un compromís amb l’educació per treballar actituds per ser ciutadà i posar la
cultura al centre i no la banalitat. El Parenostre mira la marginació i el posa al cor de
la societat.

Després de la Conferència del Sr. Rigol, Victòria Molins presentà el fulletó, tot des-
tacant que les persones escollides enguany eren molt diferents, però tenien un de-
nominador comú, el seu amor als pobres.
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En la mitja part es pogueren visitar els estands que diferents entitats varen col·lo-
car, i s’aprofità per canviar opinions.

En la segona part del matí hi hagué una taula rodona, formada per Rocío Elvira, d’Es-
tel Tapia, Joan Pere Castanyer, de Compartir i Jesús Ruiz d’Assís. Els ponents pre-
sentaren les activitats de la seva entitat i explicaren els diferents reptes que tenen en
aquests moments. Tots coincidiren en el fet que tot es troba agreujat per la greu si-
tuació de crisi.

Unes setanta persones es quedaren a dinar i, a la tarda, es projectà la pel·lícula «Car-
tas al padre Jacob». Mn. Peió Sánchez en féu la presentació i després dirigí el fòrum.
A les sis de la tarda finalitzava l’acte.

Els assistents en feren una avaluació ben positiva i manifestaren el seu desig que
aquestes trobades tinguin continuïtat. Per aquest motiu, demanem que es suggerei-
xin noms de testimonis per a les següents edicions.

Els membres del Secretariat volen manifestar el seu agraïment a la comunitat religio-
sa de les Teresianes del carrer Ganduxer, per la col·laboració desinteressada en l’acte.

Si es desitgen fulletons es poden adquirir a la Delegació de Pastoral Social (Rivade-
neyera 6, 8a planta), al preu de 2,50 ?.

Josep M. Jubany
Delegat de Pastoral Social

Trobada de més de 500 mestres i professors
de religió a Montserrat

La V Jornada de Mestres i Professors de Religió de Catalunya va reunir a Montser-
rat, el 9 d’abril, més de 500 mestres i professors de religió catòlica. La jornada era
organitzada pel Secretariat Interdiocesà per a l’Ensenyament de la Religió a Catalu-
nya (SIERC) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

Fou presidida pel Sr. arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, amb la presència
de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i el P. abat de Montserrat,
Josep M. Soler, que és qui féu la conferència inicial. Hi assistiren també la conse-
llera d’Ensenyament, Hble. Sra. Irene Rigau i l’Il·lm. Sr. Xavier Puigdollers, direc-
tor general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta jornada, que es va consolidant en l’àmbit català, és un punt de trobada dels
professors de religió, tant de l’escola pública com de l’escola cristiana. Les altres edi-
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cions s’han realitzat a Barcelona (en dues ocasions), Tarragona i Sant Julià de Lòria
(diòcesi d’Urgell).

La jornada té el vessant formatiu (conferència del P. Abat de Montserrat i tallers di-
dàctics) i el vessant de convivència i celebració.

A la tarda, després de dinar, el germà Andreu M. Martínez, monjo de Montserrat, va fer
un breu concert d’orgue a la basílica i tot seguit, al mateix lloc, es va celebrar l’Eucaris-
tia, presidida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. En
acabar l’Eucaristia fou llegit el manifest de la jornada i se celebrà l’acte de comiat.

MANIFEST DE LA 5a JORNADA DE PROFESSORS I PROFESSORES
DE RELIGIÓ DE CATALUNYA

Els més de cinc-cents mestres i professors de Religió de Catalunya que ens hem aple-
gat al Monestir de Montserrat per celebrar la nostra 5a Jornada manifestem:

• La voluntat de col·laborar en l’educació dels nens i nenes, nois i noies que els pa-
res ens confien. Treballarem en els centres educatius per tal que creixin harmòni-
cament, que visquin en plenitud totes les dimensions de l’existència, que s’interes-
sin pel món en què viuen, siguin creatius i participin en la construcció d’un món
sense persones oprimides, rebutjades, marginades... un món on la justícia i la pau
siguin centre de les relacions entre persones i comunitats.

• La voluntat de presentar-los el rostre de Crist i la seva proposta de llibertat i salva-
ció per tal que sigui la llum de la seva vida. Descobrir-los que el Regne de Déu,
que Jesús va anunciar i va començar a instaurar, és possible i que aquest és el ca-
mí vers la felicitat.

• La voluntat de ser presència de l’Església enmig del món, en el nostre entorn,
testimonis del missatge de Jesús i, així, ajudar els alumnes a descobrir la presèn-
cia de l’Esperit Sant en les seves vides i la importància de la fe viscuda en comu-
nitat per superar obstacles, dificultats, situacions personals i col·lectives de crisi.

Ho fem dies després que els bisbes de les esglésies que peregrinen a Catalunya, els
nostres bisbes, en el 25è aniversari del document Arrels Cristianes de Catalunya ha-
gin escrit un nou document, Al servei del nostre poble, en què ens diuen: «Dintre
de la seva proposta, l’ensenyament de la religió es presenta com un element fona-
mental per promoure el coneixement i la llibertat dels alumnes davant les grans
preguntes que sempre són presents a la vida. La classe de religió transmet el patri-
moni cultural, les nostres arrels cristianes i, al mateix temps, ajuda a afrontar les
grans preguntes sobre el sentit de la vida i els grans valors que l’orienten». És en
aquest sentit que volem treballar.

Que la mirada amorosa de Maria de Montserrat, a qui encomanem la nostra tasca i
els nostres alumnes, ens ajudi en aquest testimoniatge i en la missió encomanada.

Monestir de Montserrat, 9 d’abril de 2011
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Celebració del Diumenge de Rams
a la Sagrada Família

Talment semblava el somni del servent de Déu Antoni Gaudí fet realitat. Quan l’ar-
quebisbe Lluís Martínez Sistach, des de davant de l’altar de la basílica de la Sagrada
Família, va beneir i encensar els rams i palmes dels fidels que omplien el temple, els
palmons i oliveres es van fondre amb les columnes i el sostre de la basílica que, si-
mulant també branques, palmes i copes d’arbre, donaven lloança al Creador. I si les
veus dels fidels havien cantat, mentre la processó de clergues avançava des de la
capella de la Mare de Déu dels Dolors pel passadís central de la nau fins als peus del
presbiteri, «hosanna al Fill de David. Beneit el qui ve en nom del Senyor», fàcil era
tancar els ulls i recordar la paraula «hosanna» decorant els pinacles i les façanes
exteriors de la Basílica. Hom no sap si Gaudí pensava en el diumenge de Rams en
dissenyar el temple expiatori de la Sagrada Família, però certament volia donar llo-
ança al Rei de reis tal com ho feren aquest passat Diumenge de Rams més de 4.500
fidels a l’interior de la basílica i prop de mil a l’exterior, situats a la façana de la Pas-
sió. Tota la Sagrada Família —pedres vives i fidels de cor encès— fou una palma en-
lairada a lloança de Jesús que des d’una «Jerusalem» terrenal —Barcelona— acla-
mava al Rei de la Jerusalem eterna.

El Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí la solemne benedicció
de palmes i rams i l’eucaristia. Foren els concelebrants principals Mn. Lluís Bonet, rec-
tor de la Sagrada Família, i Mn. Jordi Sánchez Bosch, prevere que celebra habitualment
a dita parròquia. Concelebraren, també, Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller,
Mn. Xavier Morlans, Mn. David Álvarez Rodríguez, Mn. Alfred Sabaté, secretari del
Sr. Cardenal, i Mn. Joan Carles Izquierdo, sacerdot adscrit a la Sagrada Família. Fou el
cerimonier Mn. Josep Anton Arenes, canonge i prefecte emèrit de litúrgia de la Cate-
dral de Barcelona, que comptà amb la col·laboració d’acòlits del seminari i de la parrò-
quia de la Sagrada Família i de la S.E. Catedral de Barcelona. Assistiren el Sr. Carde-
nal com a diaques Mn. Xavier M. Vicens i Mn. Jordi Albert Garrofé. Exerciren també
el seu ministeri els diaques Mn. Rafael Sánchez, degà del col·legi diaconal de Barce-
lona, Mn. Josep Vidal, Mn. Carles Cosculluela, Mn. Aureli Ortín, de la secretaria per-
sonal del Sr. Cardenal, Mn. Manel Abadies, i Mn. Josep Maties.

Després de la pregària de benedicció, el Sr. Cardenal, acompanyat dels acòlits i els
diaques que l’assistien, va beneir les palmes i rams per tota la nau, anant en proces-
só pel passadís central, i és dirigí a la façana de la Passió, on l’esperaven, fora de la
Basílica, prop d’un miler de persones. Allà els beneí i els dirigí unes paraules agraint-
los a tots la seva presència i convidant-los a participar dels actes del tríduum pasqual
allà on fossin. «Sigueu on sigueu —els digué—, trobareu una comunitat cristiana dis-
posada a acollir-vos i a pregar juntament amb vosaltres. Apropeu-vos en aquestes fes-
tes santes al Déu de l’Amor que us estima i us espera com a Pare bondadós. No re-
nuncieu a la fe». La resposta emotiva del poble fidel fou enlairar de nou les palmes
i branques d’olivera en aclamació a Jesús triomfant: «Hosanna el Fill de David. Be-
neit el qui ve en nom del Senyor!». La imatge de les famílies, endiumenjats, amb pal-
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mes i branques, contrastava amb les escultures figuratives, però crues, de la façana
de la Passió. No era només un contrast gràfic, també era un preludi espiritual i teolò-
gic del que celebrarem aquest dies sants: la vida (els fidels lloant Déu) vencent la
mort (les escultures de la Passió).

Acaba la benedicció, es proclamà l’evangeli de l’entrada triomfal de Jesús a Jerusa-
lem i tot seguit el Sr. Cardenal féu una breu homilia, que es troba a la secció del Pre-
lat d’aquest mateix BO.

Resada l’oració col·lecta comença la litúrgia de la Paraula. La primera lectura (Is
50,4-7) fou proclama pel Sr. Jordi Bonet, arquitecte en cap de les obres de la Sagra-
da Família. L’escolania de la parròquia, prop d’uns quaranta membres, sota la di-
recció del Sr. Miquel Fernández, interpretà els cants de la celebració i un dels esco-
lans va cantar les estrofes del salm responsorial (salm 21) i tot el poble responia
cantant «Déu meu, Déu meu, perquè m’heu abandonat?». Tot seguit la Sra. Immacu-
lada Salas va llegir la carta als Filipencs (Fl 2,6-11).

Posat en peu tot el poble i els ministres, aclamaren l’Evangeli tot cantant «Victòria!
Tu regnaràs!». Tres preveres, que demanaren la benedicció al Sr. Cardenal, procla-
maren la lectura a la Passió: Mn. Lluís Bonet, féu de Jesús i va llegir dret davant l’al-
tar; Mn. Sergi Gordo, va fer de «sinagoga» des de l’ambó del director de cants; i Mn.
Xavier Morlans féu de «cronista» des de l’ambó de l’Evangeli.

Continuà la celebració de l’eucaristia i en el moment de la comunió, mentre tots els
ministres, repartits per tot el temple, donaven la comunió als fidels, l’Escolania de
la Sagrada Família va interpretar distints motets polifònics: Misericordias Domini,
d’Henryk Jan Botor (1960), Ave Verum Corpus, de W.A. Mozart (1756-1791) O
Sacrum Convivium de C. Ballester, CM.

Beneït el poble, els celebrants tornaren a la capella de la Mare de Déu dels Dolors.
Fou el primer dia —a l’interior de la Basílica de la Sagrada Família, Dedicada per el
papa Benet XVI el proppassat 7 de novembre de 2011— on palmes, palmons i bran-
ques portades pels fidels de l’Arxidiòcesi i d’arreu —talment com un bosc— es van
fondre amb el bosc de pedra imaginat per Antoni Gaudi que corona el sostre del tem-
ple. Talment com si el somni del genial arquitecte i profund cristià s’hagués fet pe-
dres vives en els catòlics que van celebrar per primer cop el Diumenge de Rams a
l’interior de la Basílica de la Sagrada Família.

Celebració de la Missa del Crisma a la Catedral

Més de tres-cents preveres i diaques es van aplegar al voltant del cardenal arquebis-
be de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat de Mons. Sebastià Talta-
vull i Anglada, bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit,
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i Mons. Joan Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), per celebrar, a les portes del trí-
duum pasqual, la Missa Crismal en la qual els preveres renovaren les promeses de la
seva ordenació i foren beneïts l’oli dels malalts amb què seran ungits els qui neces-
sitin guariment per tal de ser enrobustits en el seu patiment i l’oli dels catecúmens
per tal que la força de Crist sigui amb ells per dur una vida digna dels fills de Déu;
fou també consagrat el sant crisma amb què seran ungides totes les coses i persones
dedicades a Déu.

L’Arxidiòcesi té també aquest dia un record especial pels preveres i diaques que en-
guany celebren el seu 50è i 25è aniversari d’ordenació sacerdotal o diaconal. Aquest
any es dóna la circumstància especial que el Sr. Cardenal.

L’Arquebisbe celebra les seves noces d’or presbiterals. L’any 1961 també foren or-
denats preveres Mn. David Boix Soriano, Mn. Pere Boixaderas Sadurní, Mn. Miquel
Carci Duran, Mn. Pere Cornelles Tubau, P. Ignasi Ejalde Roqueñi, Msc, Mn. Manuel
Fernández-Velilla Álvarez, Mn. Rufí García Álvaro, Mn. Lluís Hernàndez Alcàs-
ser, Mn. Jordi Jorba Navarro, Mn. Josep Maria Martí Bonet, Mn. Enric Olivé Turu,
Mn. Miquel Maria Pareja Baygual, Mn. Jordi Piquer Quintana, P. Manuel Ribas Boi-
xeda, Sj, Mn. Joan Sanmartí Roset, Mn. Salvador Torres Romeu, Mn. Josep Maria
Tubau Suqué. I l’any 1986 reberen l’ordenació sacerdotal Mn. Jaume Aymar Ra-
golta, Mn. Guillem Brossa Tort, Mn. Jordi Cussó Porredón, Mn. Jaume Fontbona
Missé, Mn. Francesc Perarnau Cañellas, Mn. Pedro Sánchez Rodríguez i Mn. Adolf
Solà-Sert Julià. L’any 1986 també reberen l’ordenació, en aquest cas diaconal, Mn.
Vicenç Bernal Latorre, Mn. Lluís Nadal Arrufat i Mn. Josep Romero Zapata.

L’homilia del Sr. Cardenal es publica en la secció del Prelat en aquest mateix BO.

Acabada l’homilia, els preveres renovaren les promeses sacerdotals manifestant el
seu desig de renunciar a si mateixos i conformar-se millor a Crist; de ser fidels dis-
pensadors dels misteris de Déu i de ser fidels en la predicació de la paraula, imitant
el Crist Cap, moguts només pel zel de la salvació dels homes.

El Cor de Cambra Francesc Valls, de la Santa Església Catedral Basílica de Barcelo-
na, va tenir cura de les interpretacions musicals de la celebració i va interpretar dis-
tints motets polifònics: a l’ofertori, Confitemini Domino, de Praetorius, i a la postco-
munió, Dilexisti justitiam, de Valls.

Un cop distribuïda la comunió, Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe auxiliar de
Barcelona, prengué la paraula per felicitar, en nom dels presents i de tota l’Arxidiò-
cesi, el Sr. Cardenal Arquebisbe per les seves noces d’or presbiterals. El bisbe Sebas-
tià digué: «Tant de bo, Sr. Cardenal, que el seu testimoni de fidelitat a l’Església i
l’Evangeli d’aquests cinquanta anys de ministeri i donació sempre per amor a Déu
ens encoratgi a tots a continuar el camí de l’evangelització. Li agraïm de tot cor i li
desitgem que per molts anys més». El bisbe Sebastià va anunciar també que el pro-
per sis de novembre, diumenge, coincidint amb la vigília del primer aniversari de la
Dedicació de la Basílica de la Sagrada Família, el temple gaudinià acollirà una euca-
ristia diocesana d’acció de gracies pels cinquanta anys del ministeri del Sr. Cardenal
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arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. Mons. Taltavull li féu entrega d’un petit ob-
sequi simbòlic (els DVD editats per TV3 recollint la visita del Sant Pare), que tot se-
guit el Sr. Cardenal lliurà també a tots els preveres i diaques que enguany complien
25 o 50 anys de la seva ordenació.

El Sr. Cardenal, en nom de tots els que celebraven les seves noces d’or o d’argent
d’ordenació, prengué la paraula. El seu parlament es troba a la secció Prelat.

Acabada l’eucaristia, la processó es dirigí al claustre de la Catedral, on el Sr. Car-
denal féu la pregària conclusiva i els sants olis foren dipositats en una capella late-
ral per ser ja distribuïts a les parròquies.

La jornada sacerdotal conclogué al Seminari Conciliar amb el tradicional dinar de
germanor de diaques, preveres i bisbes. En començar el dinar, el Sr. Cardenal noti-
ficà als presents el malaurat incident de l’incendi de la sagristia de la cripta de la Sa-
grada Família, que tot just acabava de visitar per interessar-se, de primera mà, pel
trist episodi. Per damunt d’això, en l’ambient, planava l’esperit de comunió en el cler-
gat, un feliç «ad multos annos» i un ferm desig d’evangelitzar la nostra Arxidiòcesi.
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Aquesta publicació va ser presentada el
dilluns 4 d’abril darrer a les 19 hores a la
llibreria Casa del Llibre del Passeig de
Gràcia de Barcelona. La presentació anà
a càrrec de la diputada i membre de la
Mesa del Parlament de Catalunya, Sra.
Montserrat Tura i Camafreita, de la qual
Mn. Miquel Àngel Pérez és amic d’en-
çà que ell era vicari a la Parròquia de
Sant Vicenç de Mollet, d’on la diputada
n’és filla i llavors n’era alcaldessa.

En aquest llibre l’autor recull cartes que
des de la seva missió a Blangoua, del
Nord Camerun, envià des de l’any 2001
al 2007, als seus amics i familiars. Els
explica moltes anècdotes amb les conse-
güents reflexions que aquestes compor-
ten, per ell viscudes en la seva tasca de
missioner de l’Evangeli (juntament amb
Mn. Jordi Mas Castells (a.c.s.) i Mn.
Cisco Pausas Mestres, sacerdots dioce-
sans com ell cedits llavors a la diòcesi de
Yagoua) i de director de l’escola profes-
sional parroquial.

Les cartes són fragments de la vida d’un
missioner jove a l’Àfrica. Narren des-
cobertes i emocions, reflexions i fets, un
ampli i acolorit ventall d’imatges i vi-
vències que permeten al lector apropar-
se a un món llunyà i sovint desconegut.

L’escriptor hi descriu la vida diària vis-
cuda a la missió amb confiança en Déu
i en els homes, recolzat en la pregària i
en l’esforç personal. Sempre amb el con-
venciment que l’amor fratern, sense dis-
criminacions de cap mena, i la tasca edu-
cativa són elements cabdals en el progrés
dels pobles.

La diputada Montserrat Tura escriu en el
pròleg d’aquest llibre: «No vaig poder
acceptar mai la invitació d’en Miquel
Àngel per a visitar-lo en l’etapa en què va
estar al Camerun. Però sovint em sembla
que he anat al seu costat amb la bicicleta,
pedalant i observant el brogit dels habi-
tants de Blangoua, sempre contents, tot i
la pobresa extrema. Els conec, sé que són
plens de vitalitat, malgrat les condicions
de duresa en què viuen. Conec les llar-
gues fileres de dones amb farcells grans i
pesants al cap i nadons a l’esquena. La
mainada sovint descalça i amb signes de
subalimentació, corrent darrera els carros
tirats per ases famèlics. Em sembla que
sóc capaç de veure les diferents tonalitats
de colors que durant anys em va descriu-
re en els seus correus electrònics».

La mateixa Editorial Saragossa publicà
l’any passat la novel·la «La roca vora el
mar» amb la qual Mn. Miquel Àngel Pé-

Informació

«Cartes des del Camerun». Sis anys a Blangoua.
Llibre de Mn. Miquel Àngel Pérez

(Edicions Saragossa. Col·lecció «El cistell» n. 16. 175 pàgines.
Barcelona 2011)



rez guanyà el premi categoria «Relats
per a joves» del 1r certamen «Paraules a
Icària». En ell narra la relació, sovint no

gens fàcil, de joves de procedència ma-
gribina amb els nascuts a les nostres bar-
riades. (I. M.)
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Mn. Francesc Nicolau i Pous, premi Crítica
Serra d’Or 2011 de Recerca-Ciències

El sacerdot de la nostra diòcesi Mn. Fran-
cesc Nicolau i Pous (Molins de Rei,
1930) ha estat guardonat amb el Premi
Crítica Serra d’Or 2011 de Recerca-
Ciències pel seu llibre La intimitat de la
matèria, recull d’articles publicats al set-
manari Catalunya Cristiana. Mn. Nico-
lau és un col·laborador de primera hora
d’aquest setmanari, amb articles d’alta
divulgació que després han estat recollits
en la col·lecció Cultura i Pensament. 

Mn. Nicolau, llicenciat en Teologia per la
Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma
i en Ciències Exactes (especialitat Astro-
nomia) per la Universitat de Barcelona, és
professor emèrit de la Facultat de Filosofia
de Catalunya i de Matemàtiques i Filoso-
fia al col·legi Montserrat. És també sotsdi-
rector del Museu Geològic del Seminari de
Barcelona, fundat el 1847. També ha estat
professor durant 40 anys (1959-1999) del
Seminari Menor de la Conreria. És autor
d’una vintena llarga de llibres que abas-
ten tots els àmbits de les ciències.

Com escrivia mossèn Josep Maria Via,
professor d’Antropologia, en el pròleg
de Teories evolucionistes i ciències de
l’evolució (2003): «Nicolau, sempre que
és convenient, mostra com cal defugir
els concordismes fàcils, pretesament
apologètics entre ciència i fe. La ciència
ha de ser sobirana en el seu ordre, com
ho és també la fe en el seu. La tradició
catòlica accepta clarament i compleix
amb força escrúpol aquell antic adagi
que diu que la Veritat (religiosa) no es
pot contradir amb les veritats (científi-
ques) perquè totes procedeixen del ma-
teix Déu.»

Felicitem mossèn Francesc Nicolau per
aquest reconeixement a la seva feina
científica i de divulgació. Com deia l’e-
ditorial del setmanari Catalunya Cristia-
na (17, abril, 2011), «Francesc Nicolau
és un savi en tota l’extensió de la parau-
la, i en tot el seu saber traspua bonhomia
i senzillesa». Ad multos annos, mossèn
Francesc Nicolau!
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