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Santa Seu

Missatge del Papa amb motiu de la XVI Jornada
Mundial de Pregària per les Vocacions

3 de maig de 2009 - IV Diumenge de Pasqua

Venerats germans en l’episcopat i en el sacerdoci,
Estimats germans i germanes,

En ocasió de la propera Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions al sacerdoci
i a la vida consagrada, que se celebrarà el 3 de maig de 2009, Quart Diumenge de
Pasqua, em plau invitar tot el poble de Déu a reflexionar sobre el tema: «La confiança
en la iniciativa de Déu i la resposta humana.» Ressona constantment en l’Església
l’exhortació de Jesús als seus deixebles: «Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que
hi enviï més segadors» (Mt 9,38). Pregueu! La urgent invitació del Senyor subratlla
que la pregària per les vocacions ha de ser ininterrompuda i confiada. De fet, la co-
munitat cristiana, només si efectivament està animada per la pregària, pot «tenir més
fe i esperança en la iniciativa divina» (Exhort. ap. postsinodal Sacramentum carita-
tis, 26).

La vocació al sacerdoci i a la vida consagrada constitueix un especial do diví, que se
situa en l’ampli projecte d’amor i de salvació que Déu té per a cada home i per a to-
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ta la humanitat. L’apòstol Pau, al qual recordem especialment durant aquest Any Pau-
lí en el segon mil·lenni del seu naixement, escrivint als efesis afirma: «Beneït sigui
el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist, amb tota mena
de benediccions espirituals dalt al cel. Ens escollí en ell abans de crear el món, per-
què fóssim sants, irreprensibles als seus ulls» (Ef 1,3-4). En la crida universal a la
santedat destaca la peculiar iniciativa de Déu, que n’escull alguns perquè segueixin
més de prop el seu Fill Jesucrist, i siguin els seus ministres i testimonis privilegiats.
El Mestre diví va cridar personalment els Apòstols «perquè estiguessin amb ell i
per enviar-los a predicar, amb poder de treure dimonis» (Mc 3,14-15); ells, per part
seva, es van associar amb altres deixebles, fidels col·laboradors del ministeri mis-
sioner. I així, responent a la crida del Senyor i dòcils a l’acció de l’Esperit Sant, una
multitud innombrable de preveres i de persones consagrades, al llarg dels segles, s’ha
lliurat completament a l’Església al servei de l’evangeli. Donem gràcies al Senyor
perquè també avui continua cridant obrers per a la seva vinya. 

Encara que és cert que en algunes regions de la terra hi ha una escassetat preocupant
de preveres, i que dificultats i obstacles acompanyen el camí de l’Església, ens sos-
té la certesa indestructible que el Senyor, que lliurement escull i invita al seu segui-
ment persones de totes les cultures i de totes les edats, segons els designis inescruta-
bles del seu amor misericordiós, la guia fermament pels camins del temps vers el
compliment definitiu del Regne.

El nostre primer deure ha de ser, per tant, mantenir viva, amb oració incessant, aques-
ta invocació de la iniciativa divina a les famílies i a les parròquies, als moviments i
a les associacions lliurades a l’apostolat, a les comunitats religioses i a totes les es-
tructures de la vida diocesana. Hem de pregar perquè en tot el poble cristià creixi la
confiança en Déu, convençut que «l’amo dels sembrats» no deixa de demanar a al-
guns que lliurin de manera lliure la seva existència per a col·laborar més estretament
amb ell en l’obra de la Salvació. I per part de tots els qui estan cridats, es requereix
escolta atenta i discerniment prudent, adhesió generosa i dòcil al designi diví, apro-
fundiment seriós en allò que és propi de la vocació sacerdotal i religiosa per corres-
pondre-hi de manera responsable i convençuda. El Catecisme de l’Església catòlica
recorda oportunament que la iniciativa lliure de Déu requereix la resposta lliure de
l’home. Una resposta positiva que pressuposa sempre l’acceptació i la participació
en el projecte que Déu té sobre cadascú; una resposta que aculli la iniciativa amoro-
sa del Senyor i arribi a ser per a tothom qui és cridat una exigència moral vinculant,
una ofrena agraïda a Déu i una total cooperació en el pla que ell persegueix en la
història (cf. n. 2062).

Contemplant el misteri eucarístic, que expressa de manera sublim el do que lliure-
ment ha fet el Pare en la Persona del Fill Unigènit per a la salvació dels homes, i la
plena i dòcil disponibilitat de Crist fins beure plenament la «copa» de la voluntat de
Déu (cf. Mt 26,39), comprenem millor que «la confiança en la iniciativa de Déu» mo-
dela i dóna valor a la «resposta humana». En l’eucaristia, el do perfecte que realitza
el projecte d’amor per a la redempció del món, Jesús s’immola lliurement per a la
salvació de la humanitat. «L’Església» —va escriure el meu estimat predecessor Joan
Pau II— «ha rebut l’eucaristia de Crist, el seu Senyor, no sols com un do entre molts
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altres, encara que sigui molt valuós, sinó com el do per excel·lència, perquè és el do
de si mateix, de la seva persona en la seva santa humanitat i, a més, de la seva obra
de Salvació» (Enc. Ecclesia de Eucharistia, 11).

Els preveres, que precisament en Crist eucarístic poden contemplar el model eximi
d’un «diàleg vocacional» entre la lliure iniciativa del Pare i la resposta confiada de
Crist, estan destinats a perpetuar aquest misteri salvífic al llarg dels segles, fins al re-
torn gloriós del Senyor. En la celebració eucarística és Crist mateix qui actua en els
qui ell ha escollit com a ministres seus; els sosté perquè la seva resposta es desen-
volupi en una dimensió de confiança i de gratitud que rebutja tots els temors, fins i
tot quan apareix més forta l’experiència de la pròpia flaquesa (cf. Rm 8,26-30), o es
fa més dur el context d’incomprensió o fins i tot de persecució (cf. Rm 8,35-39).

El convenciment d’estar salvats per l’amor de Crist, que en cada santa missa alimenta
els creients i especialment els sacerdots, no pot deixar de suscitar en ells un confiat
abandó en Crist que ha donat la vida per nosaltres. Per tant, creure en el Senyor i
acceptar el seu do, comporta fiar-se d’ell amb agraïment adherint-se al seu projecte
salvífic. Si això succeeix, «la persona cridada» ho abandona tot de grat i acut a l’es-
cola del Mestre diví; comença llavors un diàleg fecund entre Déu i l’home, una
misteriosa trobada entre l’amor del Senyor que crida i la llibertat de l’home que li
respon en l’amor, sentint ressonar en la seva ànima les paraules de Jesús: «No m’heu
escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió
d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre» (Jn 15,16).

Aquest encast d’amor entre la iniciativa divina i la resposta humana es presenta tam-
bé, de manera admirable, en la vocació a la vida consagrada. El Concili Vaticà II
recorda: «Els consells evangèlics de castedat consagrada a Déu, de pobresa i d’obe-
diència, pel fet de basar-se en les paraules i en els exemples del Senyor i d’ésser re-
comanats pels Apòstols i pels Pares, pels doctors i pels pastors de l’Església, són un
do de Déu que l’Església ha rebut del seu Senyor i conserva sempre per la seva grà-
cia» (Lumen gentium, 43). Un cop més, Jesús és el model exemplar d’adhesió total
i confiada a la voluntat del Pare, a qui tota persona consagrada ha de mirar. Atrets per
ell, des dels primers segles del cristianisme, molts homes i dones han abandonat fa-
mília, possessions, riqueses materials i tot el que és humanament desitjable, per a se-
guir generosament Crist i viure sense lligams el seu evangeli, que s’ha convertit per
a ells en escola de santedat radical. Encara avui molts avancen per aquest mateix
camí exigent de perfecció evangèlica, i realitzen la seva vocació amb la professió dels
consells evangèlics. El testimoniatge d’aquests germans i germanes nostres, tant en
monestirs de vida contemplativa com en els instituts i congregacions de vida apostò-
lica, recorda al poble de Déu «el misteri del regne de Déu que ja actua en la his-
tòria, però que espera la seva realització plena al cel» (Joan Pau II, Exhort. ap. post-
sinodal Vita consecrata, 1).

Qui pot considerar-se digne d’accedir al ministeri sacerdotal? Qui pot abraçar la vi-
da consagrada comptant només amb les seves forces humanes? Un cop més convé
recordar que la resposta de l’home a la crida divina, quan es té consciència que és
Déu qui pren la iniciativa i a ell li correspon portar a terme el seu projecte de Salva-
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ció, mai no s’assembla al càlcul poruc del servent gandul que per temor amaga el ta-
lent rebut a terra (cf. Mt 25,14-30), sinó que es manifesta en una ràpida adhesió a la
invitació del Senyor, com va fer Pere, que no va dubtar a calar novament les xarxes
malgrat haver estat tota la nit escarrassant-se sense pescar res, confiant en la seva pa-
raula (cf. Lc 5,5). Sense abdicar en cap moment de la responsabilitat personal, la res-
posta lliure de l’home a Déu es transforma així en «coresponsabilitat», en respon-
sabilitat en i amb Crist, en virtut de l’acció del seu Esperit Sant; es converteix en
comunió amb qui ens fa capaços de donar fruit abundant (cf. Jn 15,5).

Emblemàtica resposta humana, plena de confiança en la iniciativa de Déu és l’«a-
mén» generós i total de la Mare de Déu de Natzaret, pronunciat amb adhesió humil
i decidida als designis de l’Altíssim, que li van ser comunicats per un missatger ce-
lestial (cf. Lc 1,38). El seu «sí» immediat li va permetre convertir-se en la Mare de
Déu, la Mare del nostre Salvador. Maria, després d’aquell primer fiat, que tantes al-
tres vegades va haver de repetir, fins al moment culminant de la crucifixió de Jesús,
quan «era al costat de la creu», com ho assenyala l’evangelista Joan, essent copartí-
cip del dolor atroç del seu Fill innocent. I precisament des de la creu, Jesús moribund
ens la va donar com a mare i a ella vam ser confiats com a fills (cf. Jn 19,26-27), ma-
re especialment dels sacerdots i de les persones consagrades. Voldria encomanar a
ella tots els qui descobreixen la crida de Déu per encaminar-se pel camí del sacerdoci
ministerial o de la vida consagrada.

Benvolguts amics, no us desanimeu davant les dificultats i els dubtes; confieu en Déu
i seguiu fidelment Jesús i sereu els testimonis de l’alegria que brolla de la unió ínti-
ma amb ell. A imitació de la Mare de Déu, a la qual anomenen feliç totes les gene-
racions perquè ha cregut (cf. Lc 1,48), esforceu-vos amb tota l’energia espiritual a
dur a terme el projecte salvífic del Pare celestial, cultivant en el vostre cor, com
ella, la capacitat de sorpresa i d’adoració a qui té el poder de fer «grans coses» per-
què el seu Nom és sant (cf. Lc 1,49).

Vaticà, 20 de gener de 2009

Benet XVI
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Prelat

Decrets

DECRET 13/09.- Barcelona, 25 de maig de 2009

Acceptada la petició que ens ha presentat la presidenta de l’associació «Centre par-
roquial de Sant Joan d’Horta» en què sol·licita que l’associació canviï el seu nom pel
de «Lluïsos d’Horta»;

Atès que l’acord va ser pres per assemblea general ordinària dels socis de 7 de març
de 2008;

Vist el parer favorable del Sr. Rector de la parròquia de Sant Joan d’Horta, així com
el del Secretariat diocesà de fundacions i associacions de l’Arquebisbat de Barcelo-
na;

PEL PRESENT document donem el nostre vistiplau perquè el Centre parroquial de
Sant Joan d’Horta passi a anomenar-se, d’ara endavant, LLUÏSOS D’HORTA i do-
nem validesa als estatuts, en què no hi ha altre canvi que el del nom de l’associació.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 14/09.- Barcelona, 25 de maig de 2009

Acceptada la petició que ens ha presentat la presidenta de l’associació PROCESSÓ
DEL DIJOUS SANT DE BADALONA, en què sol·licita la modificació de l’article 1
dels estatuts,

Atès que l’article modificat compleix els requisits establerts en la disciplina vigent
de l’Església i que fou aprovat per unanimitat pels membres de l’associació en as-
semblea general extraordinària el 24 de febrer de 2009;
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PEL PRESENT decret, atesos els informes favorables del Secretariat diocesà de fun-
dacions i associacions i del Sr. Fiscal Diocesà, aprovem la nova redacció de l’arti-
cle primer dels estatuts de l’associació privada de fidels PROCESSÓ DEL DIJOUS
SANT DE BADALONA i el declarem vigent des del dia d’avui.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 15/09.- Barcelona, 25 de maig de 2009

Erigida el 25 de setembre de 2003, a l’indret anomenat Diagonal Mar, la nova parrò-
quia de Sant Francesc de Pàola de Barcelona, per decret diocesà 52/03;

Acabades les obres de construcció de les noves instal·lacions de la parròquia de Sant
Francesc de Pàola;

Dedicats solemnement a Déu pel nostre ministeri el nou temple i el seu altar el 24 de
maig de 2009;

PEL PRESENT DECRET disposem:

1. Que no se celebri d’ara endavant cap acte més de culte en el local del n. 208 del
Passeig del Taulat, on s’havia desenvolupat fins el moment la vida parroquial.

2. El trasllat de la seu de la parròquia de Sant Francesc de Pàola de Barcelona al nou
temple del n. 324-330 del carrer Ramón Turró de Barcelona, perquè la comuni-
tat parroquial escolti la Paraula de Déu, rebi la gràcia dels Sagraments i creixi
en la caritat;

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Cartes

Carta convocant la Trobada Diocesana del 6 de juny

Benvolguts,

Us lliuro aquestes lletres per convocar-vos a la Trobada Diocesana per a l’avaluació
de l’aplicació del Pla Pastoral que estem acabant i la presentació dels objectius prio-
ritaris del nou Pla Pastoral Diocesà. La Trobada la celebrarem el dia 6 de juny de 2009,
a la Sala de Congressos de la Facultat d’Arquitectura de La Salle, de Barcelona.

Convoco tots els membres del Consell Pastoral Diocesà, dels Consells Pastorals, Ar-
xiprestals i Parroquials, les Juntes dels Moviments eclesials de l’Arxidiòcesi, repre-
sentants de la Unió de Religiosos de Catalunya a Barcelona i d’altres institucions
eclesials. Tots vosaltres heu tingut un paper molt important en l’aplicació del Pla Pas-
toral i la tindreu en la posada en pràctica del nou Pla Pastoral.

En la trobada es comunicarà el resultat de la consulta que vaig fer sobre aquesta temà-
tica. Us vull agrair la vostra col·laboració i les vostres aportacions en ordre a configurar
el nou Pla Pastoral Diocesà que posaré a la vostra consideració el dia de la Trobada.

Us espero, tots els que heu estat convocats, per tal que m’ajudeu i continueu aju-
dant l’Església arxidiocesana per anunciar Jesús al món i oferir la seva salvació.

Amb una salutació ben cordial i fins al proper dia 6 de juny a la Trobada Diocesana.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

(La invitació a la Trobada Diocesana que acompanyava aquesta carta deia:)

Arquebisbat de Barcelona
Trobada Diocesana 
presidida pel Sr. cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona.

Dissabte 6 de juny de 2009, de 10 h a 14 h
A la sala de Congressos de l’edifici Sant Jaume d’Enginyeria i Arquitectura La Sa-
lle (c. Lluçanès, 43).

10.00 h Arribada i acolliment.
10.30 h Pregària. Salutació del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de

Barcelona.
10.50 h Projecció d’un DVD sobre l’avaluació del Pla Pastoral Diocesà 2006-2009

Enviats per donar fruit.
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11.20 h Presentació del nou Pla Pastoral Diocesà a càrrec del Sr. Cardenal arque-
bisbe.

11.45 h Descans. Temps per presentar suggeriments i aclariments sobre els objec-
tius del nou Pla Pastoral.

12.15 h Testimonis d’experiències relacionades amb el nou Pla Pastoral.
13.00 h Presentació dels suggeriments en relació al nou Pla.
13.30 h Paraules de cloenda del Sr. Cardenal arquebisbe. Pregària final.
14.00 h Comiat.

Barcelona, 11 de maig de 2009

Carta convocant a participar en la missa del Corpus Christi

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

Benvolguts i benvolgudes,

Em plau d’adreçar-me a tots vosaltres, com és habitual en aquestes dates, amb oca-
sió de la festa del Corpus. Una festa que, aquest any, celebrarem el diumenge dia
14 de juny.

Em plau de convocar-vos a participar en la Missa que presidiré, en aquesta festa del Cor-
pus, al Pla de la Seu (a 2/4 de set de la tarda) i a la qual seguirà la Processó en què por-
tarem devotament i acompanyarem el Senyor pels carrers de la nostra ciutat. Als preveres
i religiosos us prego també que, en nom meu, convideu els fidels de les vostres par-
ròquies, comunitats i associacions a participar en aquests actes de la festa del Corpus.

Enguany aquesta celebració esdevindrà una bona cloenda del Pla Pastoral Diocesà
2006-2009 Enviats per donar fruit, en consonància amb el seu tercer objectiu dedi-
cat a l’Eucaristia Dominical, font i cimal de la vida cristiana.

Així doncs, us invito a participar en aquesta celebració, d’una manera especial als qui
heu estat treballant per a l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà.

Us saluda amb tot afecte i us beneeix,

Barcelona, 26 de maig de 2009

† Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona
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Al·locucions

Paraules del Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de
Barcelona, en la Inauguració de les Jornades sobre la Setmana Trà-
gica, Fundació Balmesiana, 5 maig de 2009

Senyores i senyors representants del Govern de la Generalitat, de l’Ajuntament de
Barcelona i d’altres digníssimes institucions de Catalunya, senyors de Fundació Bal-
mes i de Cultura Religiosa, estimats amics d’aquesta taula, reverends senyors, reli-
giosos i religioses, senyores i senyors:

L’Església en el seu llarg pelegrinatge per aquest món comparteix els goigs i les es-
perances dels homes i també els seus dolors i les seves dificultats. No resta indiferent
a les situacions diverses que viu la història humana. 

Hi ha hagut moments en què molts han vist una Església lluminosa i en d’altres una
com si estigués obscurida. Fa a penes una setmana, Benet XVI, que coneix molt bé,
per experiència personal i intel·lectual, el conjunt de les vicissituds de l’Església, deia
que, en el seu llarg caminar per aquest món, aquesta institució va reproduint tal-
ment les fases del cicle lunar que, contínuament, minva i creix. L’Església, a sem-
blança de la lluna, quan apareix nova i plena reflecteix arreu de la terra la llum que
rep de Crist, el Sol veritable, en la seva irrenunciable tasca de reflectir la llum de Crist
en tants punts obscurs de la història humana. (L’Osservatore Romano 24 d’abril
2009). Aquest cicle de la història de l’Església es dóna també a casa nostra

Avui inaugurem aquestes jornades de recerca i de reflexió historiogràfica a propòsit
d’una etapa històrica molt complexa en què l’Església a Catalunya, particularment a
Barcelona, patí tant en els seus temples i edificis, i en les seves obres d’acció social
a favor d’obrers i desvalguts, com, directament, en els seus eclesiàstics, tres dels
quals foren àdhuc immolats. Són els fets de la Setmana Tràgica del juliol de 1909. 

Del «visca!» al «mori!» no hi va un pas, hi va un simple canvi de to en el crit dels qui
s’exalten, i moltes vegades tot depèn d’una girada de vent i hom es deixa emportar...
Però, també, en aquells dies convulsos del juliol de 1909, quan el poble sofria la
duresa de la intervenció militar espanyola a l’Àfrica, quan esclatà la revolta, sorgi-
da també d’aquella efervescència en què les aspiracions socials, polítiques, econò-
miques i fins nacionals no trobaven el seu encaix en l’Estat, i quan alguns feien es-
tralls de tota mena, es van produir molts actes heroics d’adhesió al bé, com l’acollida
cristiana i fraterna a sacerdots i religiosos i religioses foragitats de llurs cases, gestos
de perdó, de solidaritat, de reconciliació. 

Competents historiadors debatran aquests dies, cent anys després d’aquell estiu de
1909, les causes, els fets i les conseqüències de la Setmana Tràgica. L’Església s’afe-
geix a aquest procés i «re-visita» —per emprar aquest verb del doctor Culla— amb
serenor, del seu passat. Diguem que aquest esguard lúcid i serè del passat de l’Es-
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glésia que presideixo, el féu ja, amb molta menys perspectiva en el temps, el meu pre-
decessor en la seu de sant Pacià, el doctor Joan Laguarda, en prendre possessió de la
diòcesi de Barcelona, el 1909, dos mesos després de la Setmana Tràgica. 

Aquella diòcesi estava assaborint encara les grans festes de la canonització de sant Josep
Oriol, declarat sant per Pius X, el dia 20 de maig de 1909 —ara fa igualment cent anys—,
gràcies sobretot al treball del cardenal Casañas, encara que, en aquella celebració, la nos-
tra diòcesi vivia una situació de seu vacant, i era administrada per un vicari capitular, el
bisbe Ricard Cortès, tal com ho vaig recordar al clergat barceloní en la Missa crismal d’en-
guany. El purpurat no estigué a Roma per la canonització del beat Oriol, sí, en canvi, un
jove sacerdot de Barcelona, el reverend Josep Torras i Bages, vinculat a aquesta casa que
avui ens acull, i que tant hauria de reflexionar i d’escriure sobre la Setmana Tràgica.

L’Església de Barcelona, vivia el 1909 un moment brillant de la seva obra social, educa-
dora i assistencial, reforçada en part pel flux de tants religiosos i religioses sortits de França
a causa d’unes lleis fortament secularitzadores. Aquesta Església, diguem-ne ufanosa, veié
perplexa com s’esdevingueren, sense saber ben bé com, aquells fets de l’estiu de 1909,
que causaren molt sofriment i feren vessar moltes llàgrimes —tal com s’expressava el bis-
be Laguarda. Però aquesta dolorosa experiència fou un ensenyament profitós, per tal de
sentir-se convidada a aproximar-se encara més al món obrer i dels pobres. Seguia d’a-
questa manera la invitació a la reconciliació i al perdó postulada pel papa Pius X a través
del cardenal Vives i Tutó, i suggerida per l’escriptor Joan Maragall en els seus cèlebres ar-
ticles sobre «l’Església cremada», apareguts a la premsa barcelonina, i en la revisió d’a-
quells fets que féu també el pare Casanovas. La comunitat dels creients de Barcelona se-
guia en això les indicacions d’aquell sant Pontífex, per tal d’incidir en la societat en l’ordre
de l’apostolat i, particularment, en el camp social. Eren els objectius de l’Acció Catòli-
ca, no oblidada per Pius X i estructurada després definitivament per Pius XI.

Aquestes Jornades, que ara tinc el gust d’inaugurar, formen part de les activitats cul-
turals promogudes per la Biblioteca Balmes, organisme de la Fundació Balmes, i
continuadora de les grans intuïcions del pare Casanovas de fer-ne un centre d’alta di-
vulgació històrica, amb especial interès en l’àmbit de les diòcesis de Catalunya. 

A propòsit d’això, el 16 d’abril de 2008, en una sessió acadèmica celebrada en
aquest mateix Saló —i on es féu una minuciosa presentació del volum LXXX d’A-
nalecta Sacra Tarraconensia, principal òrgan de comunicació de la Biblioteca Bal-
mes—, tots els qui hi intervingueren vam coincidir a reblar que la Biblioteca Balmes
i la seva esmentada revista són unes institucions culturals de renom i prestigi euro-
peu que honoren el vessant cultural i científic de la nostra Església. Promou con-
gressos i jornades en col·laboració amb la Facultat de Teologia de Catalunya, com
ja ho féu amb el Primer Congrés d’Història de l’Església a Catalunya, celebrat a
Solsona en 1993, i com les presents Jornades sobre la Setmana Tràgica. Aquestes
activitats culturals ajuden enormement a afaiçonar i a donar estructura a la història
completa de l’Església que peregrina i fa camí amb el poble de Catalunya, mentre
esperem de poder tenir un dia la història general de la seva trajectòria.

Segurament que deu haver-hi altres llocs en què s’hauria pogut desenvolupar el Con-
grés que avui ens aplega. Tanmateix, és innegable que aquest espai de la Fundació
Balmes és un dels més adequats, si el volem relacionar amb la Setmana Tràgica i amb
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l’any en què es produí. M’he referit ja a la vinculació del pare Casanovas amb Joan
Maragall. Des d’aquesta institució, el P. Casanovas revisà els escrits del poeta que
sorgiren de la seva experiència de 1909. 

D’altra banda, la Biblioteca Balmes, amb el Fundació Balmes, comparteix des dels
seus orígens aquest edifici de Duran i Bas amb la institució que, en ser fundada, por-
tava el nom de Foment de Pietat Catalana, la qual començà la seva activitat precisa-
ment l’any 1909, any en el qual mossèn Eudald Serra, el seu fundador, va publicar el
primer escrit del Foment.

Els fets de 1909 seran il·luminats aquests dies amb la nova perspectiva abastada per
la rica documentació que, des de la Biblioteca Balmes, en col·laboració amb la Ge-
neralitat i l’Arxiu Nacional de Catalunya, s’està localitzant i transcrivint dels arxius
vaticans en tot allò que es refereix a Catalunya.

En aquestes meves paraules inaugurals és de justícia agrair el doctor Ramon Corts,
director de la Biblioteca Balmes, molt ben ajudat per fra Valentí Serra de Manresa,
arxiver dels caputxins de Catalunya, i comptant amb la col·laboració del dominic, fra
Xavier Català, i de la bibliotecària, senyora Cecília Vives. També em plau agrair el
treball dels components del comitè científic de les Jornades. 

El meu agraïment va dirigit, també, a la Fundació Balmes per emparar la iniciativa
d’aquest Congrés, així com les institucions que li han donat suport. No puc oblidar
tampoc els doctes senyors als quals els ha estat encarregat algun report que llegiran
aquí en el transcurs de les jornades. 

Acabo amb una reflexió manllevada de les resolucions i missatge del Concili Provincial
Tarraconense celebrat l’any 1995. Desitjo, juntament amb els bisbes de la província me-
tropolitana de Barcelona i tots els de Catalunya, que la fe dels cristians —situats en el cli-
ma de la laïcitat positiva, concepte que plau al Sant Pare Benet XVI— la fe cristiana, doncs,
es faci present en la vida catalana com a ferment i llevat, que contribueixi «a l’assoliment
d’una societat justa, que elimini contrastos odiosos i permeti a tota la població sentir-se ciu-
tadans lliures d’aquest país», i que promogui sempre una cultura, «una mentalitat i una es-
piritualitat de comunió», o com ho deia el doctor Torras i Bages en la visita espiritual a la
Mare de Déu de Montserrat: «Traieu de Catalunya l’esperit de discòrdia, i ajunteu tots els
seus fills amb cor de germans». Aquests han de ser els objectius prioritaris de la nostra Es-
glésia a la Catalunya d’avui i, ben segur també, que de tot el nostre país.

Declaro obertes aquestes jornades sobre la Setmana Tràgica.

Paraules del Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de
Barcelona, en la presentació de la col·lecció «Clàssics cristians del
segle XX», Facultat de Teologia de Catalunya, 12 de maig de 2009

Amb goig i amb solemnitat presentem la col·lecció «Clàssics cristians del segle XX».
No es tracta d’un llibre o d’uns pocs llibres, sinó d’una col·lecció que inclourà vint
volums durant uns sis anys. Per això val la pena presentar la col·lecció i d’una ma-
nera molt especial pel seu contingut molt preuat.
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Aquesta col·lecció s’edita per part de la nostra Facultat de Teologia de Catalunya amb
el Grup 62 (Pòrtic), amb l’ajut dels Bisbes de Catalunya i d’altres institucions de ca-
sa nostra. Em plau agrair a totes aquestes institucions i persones ara esmentades la
seva iniciativa i el seu suport per portar a terme aquest projecte necessari i esperat.
Com a Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya estic, molt content
d’aquest treball en col·laboració amb institucions importants de la cultura de la
nostra societat. 

Tenim un precedent que cal fer-ne memòria aquí, molt similar a la col·lecció que avui
presentem. Es tracta dels cent volums de la col·lecció «Clàssics del Cristianisme»
que incorpora autors des del segle II al segle XIX inclòs. En la col·lecció que presen-
tem es tracta d’autors del segle XX. Ja veiem que amb les dues col·leccions abracem
els vint segles de cristianisme, oferint amb un estudi crític obres d’autors cabdals del
cristianisme. Aquesta nova col·lecció presenta també els grans projectes, il·lusions,
esperances i també els desencisos, els fracassos i els sofriments de tot el segle XX i
l’oferiment del missatge evangèlic al món europeu i universal.

Em plau posar en relleu alguns aspectes importants sobre aquestes dues col·lec-
cions que són plenament complementàries. El contingut d’ambdues facilita un ma-
jor coneixement de les arrels de la vida cristiana i, per tant, també del nostre país
que en el seu llarg mil·lenari d’història està amarat de cristianisme. La fe cristia-
na s’ha encarnat en molts pobles i ha configurat la cultura de cadascún d’aquests
indrets, com ho ha fet a Catalunya i a Europa especialment. Amb aquestes col·lec-
cions hi trobem continguts de tots els segles de cristianisme que ens han precedit.
Això ens ajuda a conèixer, estimar i valorar la nostra identitat, avui molt i molt ne-
cessari, enmig d’un món globalitzat i que sembla que tot comença amb cada ge-
neració. Per això felicito la realitat d’aquestes dues col·leccions, perquè enriquei-
xen el nostre pensament, evitant caure en el perill del pensament únic que
empobreix i esclavitza.

La riquesa de la col·lecció que avui presentem es posa en relleu, coneixent el nom-
bre dels autors del segle XX que en formaran part. Tots són ben coneguts per tots
nosaltres, ja que som en major o menor mesura coetanis del mateix segle. La col·lec-
ció inclou obres de teologia, de bíblia, d’espiritualitat i de pensament. Sense obli-
dar el contingut i dimensió ecumènica de la col·lecció, ja que els autors de les obres
que es publicaran són catòlics, ortodoxos i protestants.

Europa és el nostre continent i la Unió Europea és la nostra casa comuna. Els clàs-
sics que es publicaran són tots del continent europeu. Aquests autors han configurat
en alguna mesura la cultura i la vida dels països europeus. Aquesta col·lecció posa
en relleu les arrels cristianes recents d’Europa, així com la col·lecció de «Clàssics del
Cristianisme» posa en relleu les arrels cristianes llunyanes d’Europa. Arrels que
donen vida a l’arbre i ofereixen fruits al nostre avui. També per aquest motiu, respon
a la veritat i és de justícia reconèixer les arrels cristianes d’Europa.

Desitjo que els volums d’aquesta col·lecció que presentem tinguin molta difusió i en-
riqueixin el pensament i l’espiritualitat dels homes i dones d’avui.
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Paraules conclusives del Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal ar-
quebisbe de Barcelona, en el Simposi Internacional «Jesús i Pau»,
Facultat de Teologia de Catalunya, 15 de maig de 2009

Ens disposem a cloure el Simposi Internacional dedicat a «Jesús i Pau», organitzat
per la Facultat de Teologia de Catalunya, amb motiu de la commemoració del bi-
mil·lenari del naixement de l’apòstol sant Pau.

Desitjo felicitar la nostra Facultat de Teologia per la iniciativa i celebració d’aquest
Simposi Internacional, alhora que agraeixo al Sr. Degà President i a tots els que hi
han participat la valuosa col·laboració.

El Simposi ha unit dos grans personatges: Jesús i Pau, per bé que el primer està per
damunt de Pau i de tots els mortals per ser Déu i home. Tanmateix estan íntima-
ment relacionats. Podem dir que Pau no s’entén sense Jesús. Certament, la major part
de la seva vida l’apòstol la va dedicar a Jesús. Primer, com a Saule de Tars, perse-
guint els cristians, és a dir, perseguint Jesús. I després de l’encontre personal amb
el Senyor ressuscitat camí de Damasc, Pau dedicarà tota la seva vida a anunciar Je-
sús, a predicar la Bona Nova de l’Evangeli. En la carta als Filipencs, escrita vint-i-cinc
anys després d’aquest esdeveniment, apareix fortament com va colpir a Pau aquell
encontre amb Jesús, com si hagués estat ahir mateix.

Cal dir, també, que tot el bagatge que tenia Saule dels seus anys passats de jueu piadós,
li va servir per a l’anunci de Jesús, dient coses precioses sobre el paper d’Israel en la histò-
ria de la salvació. Però, certament, Pau va obtenir a canvi dels antics avantatges el que ell
anomena «el superior coneixement de Jesús, el meu Senyor», i sabem que en el text de Fi-
lipencs, Pau no ha expressat només sentiments, sinó que ha esbossat tota una teologia.

Després de la seva conversió, l’apòstol Pau viurà intensament una profundíssima
relació amb Jesús, marcat per aquell encontre que tingué amb el Senyor. De tal ma-
nera que, per a ell, viure era Crist i per això podia dir amb propietat: «Ja no visc jo
en mi, sinó que és Crist qui viu en mi». La fórmula «en Crist», sota diverses moda-
litats, és una característica de Pau. Aquí apareix aquesta intimitat que tenia amb el
Senyor de la glòria i que coincideix amb la idea de l’evangelista Joan expressada en
al fórmula recíproca: «Ell en mi, i jo en Ell» i també «el qui menja la meva carn i beu
la meva sang, està en mi, i jo en Ell».

Pau fou escollit per Jesús, no a primera hora, com foren escollits els Dotze. Escollit per
portar la bona nova als gentils, per ser apòstol dels gentils. Pau és apòstol de Jesucrist
i les relacions amb el Senyor són les pròpies dels Apòstols i el ministeri que aquests
exerciren. Ell se sent cridat. No va pas escollir de ser apòstol, no ho fou per voluntat
pròpia o per mèrits propis, sinó per encàrrec. I perquè Pau sentia que Crist l’havia fi-
cat en el ministeri «per força» (anagké, 1Co 9,16), ell volia afegir alguna cosa que el
fes plenament voluntari i per això assumeix el compromís de guanyar-se el pa de ca-
da dia treballant, malgrat el dret dels predicadors a viure de l’Evangeli (1Co 9,14). Per
això, i per l’amor que professava a Jesús, dirà: «Ai de mi si no evangelitzés!»
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Els continguts de les cartes paulines són d’una gran riquesa per la personalitat de Pau,
per la seva cultura jueva, helenista i romana i per la inspiració de l’Esperit Sant.
Aquests continguts revelats són objecte d’estudi, d’exegesi, d’aprofundiment i d’ex-
plicació en la nostra Facultat de Teologia. Per això, aquest Simposi Internacional so-
bre «Jesús i Pau» ha contribuït a enriquir el treball propi de la teologia que estan rea-
litzant els professors i els alumnes. I això es posa ben bé en relleu perquè han
participat en el Simposi ponents de competència i renom universal.

Aquest Simposi es celebra coincidint amb la visita del papa Benet XVI a Terra San-
ta com a pelegrí de la reconciliació i de la pau, havent dirigit paraules sàvies als cris-
tians, als jueus i als musulmans per tal que en la terra on va néixer Jesús, el Príncep
de la Pau, s’assoleixi una autèntica pau fonamentada en el respecte, el diàleg i la justí-
cia. Tots nosaltres l’hem acompanyat amb l’afecte i la pregària en el seu pelegrinat-
ge per Terra Santa i demanem a Jesús, per intercessió de sant Pau, que s’assoleixin
els seus propòsits.

Dono per finalitzat aquest Simposi Internacional «Jesús i Pau» a la Facultat de Teo-
logia de Catalunya. S’aixeca la sessió.

Paraula i Vida

Les vocacions sacerdotals i religioses (03/05/09)

L’Església celebra cada any una Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions al sa-
cerdoci i a la vida consagrada. Els cristians recordem ben bé l’exhortació de Jesús als
seus deixebles «Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors».
Ens cal posar l’accent en la paraula de Jesús pregueu que posa en relleu la urgent
invitació del Senyor per tal que la pregària sigui ininterrompuda i confiada.

Benet XVI ha escrit un ric missatge amb motiu d’aquesta Jornada on exposa com la vo-
cació al sacerdoci i a la vida religiosa constitueix un especial do de Déu, que se situa en
l’ampli projecte d’amor i de salvació que Déu té per a cada home i per a cada dona.

En aquest Any Paulí que estem celebrant amb motiu del segon mil·leni del naixement
de l’Apòstol dels gentils, convé recordar aquestes paraules de sant Pau: «Beneït sigui
el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist, amb tota mena de
benediccions espirituals dalt del cel. Ens escollí en ell abans de crear el món, perquè
fóssim sants, irreprensibles als seus ulls». El Papa comenta que «en la crida universal
a la santedat destaca la peculiar iniciativa de Déu, que escull alguns perquè segueixin
més de prop el seu Fill Jesucrist i siguin els seus ministres i testimonis privilegiats».

Des de l’inici de l’Església, el Senyor ha cridat contínuament nois i noies a seguir-lo
amb aquestes vocacions. Una multitud nombrosa de preveres i de persones consa-
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grades, al llarg dels segles, s’ha lliurat completament a l’Església i al servei de l’E-
vangeli. Avui, el Senyor continua cridant i avui també hi ha joves que responen ge-
nerosament a la crida de Déu.

La vocació al sacerdoci i la vocació a la vida consagrada consisteix en la crida de Déu
i la resposta de la persona cridada. El Senyor té sempre la iniciativa, però cal també
la resposta a la crida.

En aquest sentit Benet XVI, en el missatge abans esmentat, indica que per part de tots
els qui estan cridats «es requereix una escolta atenta i discerniment prudent, adhesió
generosa i dòcil al designi diví, aprofundiment seriós en allò que és propi de la voca-
ció sacerdotal i religiosa per correspondre-hi de manera responsable i convençuda».

És bonic constatar que en el procés vocacional, la persona que se sent cridada per
Déu ho abandona tot de grat i acut a l’escola de Jesús. Llavors comença un diàleg fe-
cund entre Déu i la persona cridada, una misteriosa trobada entre l’amor del Senyor
que crida i la llibertat de la persona que li respon en l’amor, sentint ressonar en la se-
va ànima aquestes paraules de Jesús: «No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us
he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d’anar per tot arreu i donar fruit, i un
fruit que duri per sempre».

Tota vocació és una història d’amor. La confiança en la iniciativa de Déu que crida,
modela i dóna valor a la resposta humana.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Crida mundial a favor de la infància (10/05/09)

Aquest any es celebra el 20è aniversari de la Convenció de les Nacions Unides sobre
els Drets de l’Infant. Amb aquest motiu, el Bureau Internacional Catòlic de la Infàn-
cia ha fet una crida per tal que l’esperit de la Convenció s’apliqui arreu del món.

Tot el que fa referència al món dels infants ens ha d’interessar molt perquè ells me-
reixen la nostra estimació, el respecte als seus drets i poder disposar de tots els mit-
jans materials, culturals, religiosos i socials per al seu degut desenvolupament.

Tanmateix, la realitat que dibuixa la Crida d’aquest organisme internacional pre-
senta un panorama força allunyat d’aquest ideal. Massa sovint es considera els in-
fants com a objectes d’assistència o destinataris d’alguns drets que els són atorgats
com una almoina. Massa infants en el món resten al marge dels seus drets, fins i tot
els més fonamentals.

La Crida abans esmentada fa aquesta enumeració aterridora: infants soldats, infants
treballadors en condicions penoses i perilloses, infants objectes d’abusos, de totes
formes de violència, violats, infants obligats a fugir contínuament amb o sense fa-
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mília davant de les guerres, la fam, els cataclismes naturals, infants abandonats i re-
butjats per tothom, obligats a viure al carrer, sense educació, sense pàtria, sense do-
cumentació.

I a aquesta llista llarga cal afegir-hi, per copsar la trista realitat de moltíssims infants,
els qui han esdevingut més vulnerables encara per la fragilitat de les famílies, la ur-
banització massiva, la degradació de l’entorn, la mundialització que augmenta les
desigualtats. Avui, la crisi econòmica que es viu a escala mundial augmenta les ame-
naces que pesen sobre milions d’infants.

Sense arrels difícilment es pot créixer i mai s’assoleix la maduresa que dóna la iden-
titat. Tots els infants d’aquella llista de situacions doloroses que els colpeixen tenen
una cosa en comú: són infants desarrelats. Sofreixen un desarrelament físic que fa
que creixin sense el seu país; per manca d’amor i d’algú que els escolti, ja que molts
d’ells viuen al marge de la família o de la societat; i finalment un desarrelament re-
ligiós, que no els permet sentir-se estimats des de tota l’eternitat, infinitament i gra-
tuïtament per Déu.

L’existència de milions d’infants que no veuen respectats els seus drets més elemen-
tals ens ha d’interpel·lar molt seriosament per tal de lluitar contra les causes que oca-
sionen aquestes situacions.

La Crida d’aquest organisme internacional catòlic proposa que cal oferir als infants
la inserció en un medi familiar i comunitari vitalment atent a les seves necessitats;
l’oferiment d’una educació de qualitat tant en l’escola com en la família; pertànyer a
una família que pugui subvenir a les seves necessitats i una veritable solidaritat viscu-
da en la família i en la comunitat.

A la vegada, es posa en relleu que la dimensió religiosa que l’infant ha rebut quan era
petit ha de ser preservada i desenvolupada, ja que constitueix un rumb profund per
a tota la seva vida.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Demanar la classe de religió (17/05/09)

Durant el curs 2008-2009 tres de cada quatre alumnes escolaritzats en els col·legis ele-
giren voluntàriament cursar l’assignatura de Religió catòlica. Aquestes xifres indiquen
que l’ensenyament de la religió i moral catòlica és una opció educativa majoritària.

No podem oblidar que avui es dóna entre els infants i els adolescents una gran ig-
norància religiosa que incideix en el seu baix nivell de cultura general. És necessari po-
sar remei a les mancances culturals dels alumnes en la interpretació de la història, de la
cultura i de l’art pel seu desconeixement de l’influx que ha tingut la religió en aquests
àmbits. La cultura i la formació religiosa contribueixen a fer que els alumnes puguin
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entendre millor moltíssims continguts de la nostra història i de la nostra cultura que es-
tan teixits de cristianisme i, d’alguna manera, de les altres religions monoteistes.

Els pares tenen el dret primari i insubstituïble de l’educació dels seus fills, i la societat
i l’escola han d’ajudar que els pares puguin realitzar aquesta gravíssima responsabili-
tat que els pertoca. Per això els pares tenen dret a escollir l’escola segons les seves
conviccions i poden, amb aquesta nova àrea, escollir entre l’opció confessional i la no
confessional. És coherent que els pares catòlics demanin per als seus fills l’ensenyament
de la religió i moral catòlica, ja que l’escola ha de ser com la continuació de la família.

La classe de religió no és una catequesi, però contribueix a fer que la catequesi que
es fa al si de la comunitat parroquial pugui ser més enriquidora. Classe de religió i
catequesi són dues coses diferents però complementàries, i els infants, adolescents
i joves cristians han de participar en totes dues.

La formació religiosa i la cultura religiosa són uns bons mitjans per oferir coneixe-
ments i valors espirituals indispensables per aconseguir una autèntica i rica educació
integral de la persona humana. Avui es fa indispensable una cultura de valors. Un hu-
manisme tancat, impenetrable als valors de l’esperit i a Déu, podria aparentar triom-
far. L’home pot organitzar la terra sense Déu, però a la fi, sense Déu, el que farà se-
rà organitzar-se contra l’home. L’humanisme exclusiu és un humanisme inhumà.

La Recomanació del Consell d’Europa, de 27 de gener de 1999, afirma que la demo-
cràcia proporciona el millor marc possible a la llibertat de consciència, a l’exercici de
la fe i al pluralisme de les religions, i que, per la seva banda, la religió, a causa del seu
comportament moral i ètic, pels valors que defensa, pel seu sentit crític i per la seva
expressió cultural, pot ser un complement valuós de la societat democràtica.

Un estudi de la UNESCO fet a 140 estats sobre l’educació religiosa conclou que és ma-
tèria curricular a 73 països, i en el marc europeu la religió entra en els programes pú-
blics de 28 estats com a matèria obligatòria o bé facultativa opcional.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La «generació digital» (24/05/09)

Per a la Jornada Mundial de les Comunicacions socials, que se celebra coincidint amb
la festa de l’Ascensió del Senyor al cel, Benet XVI ha escollit el tema de les noves tec-
nologies com a font d’unes noves relacions. El lema diu textualment: «Noves tecno-
logies, noves relacions. Promoure una cultura de diàleg, de respecte i d’amistat».

En el missatge publicat amb motiu d’aquesta jornada, que el Sant Pare fa públic ca-
da any el 24 de gener, festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, Benet
XVI reconeix que les noves tecnologies digitals estan provocant grans transforma-
cions en els models de comunicació i en les relacions humanes. 
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Els destinataris del missatge són especialment els joves, perquè aquests canvis tenen
més relleu entre la joventut, que ha crescut en estret contacte amb aquestes noves tèc-
niques de comunicació i que, per tant, se sent a gust en el món digital. Són els mem-
bres de la que el Sant Pare anomena «la generació digital». Als seus 82 anys, Benet
XVI reconeix que «el continent digital ens resulta menys familiar a molts de nosal-
tres, adults, que hem hagut de començar a entendre’l i apreciar les oportunitats que
ofereix per a la comunicació».

És ben cert que el fàcil accés a telèfons mòbils i computadores, unit a la dimensió
global i omnipresent d’internet, com diu Benet XVI, «han multiplicat els mitjans per
enviar instantàniament paraules i imatges a grans distàncies i fins i tot als llocs més
remots del món». D’aquesta nova cultura de comunicació se’n deriven molts benefi-
cis: les famílies poden romandre en contacte encara que els seus membres estiguin
molt lluny els uns dels altres; els estudiants i investigadors tenen un accés més fàcil
i immediat a documents, fonts i descobriments científics, i poden així treballar en
equip des de diversos llocs.

Els experts en comunicació valoren molt positivament un aspecte que no oblida Be-
net XVI en el seu missatge: la naturalesa interactiva dels nous mitjans, que trenca
la passivitat i permet formes més dinàmiques d’aprenentatge i formes més actives i
crítiques de comunicació, trencant la passivitat dels usuaris d’alguns dels actuals mit-
jans de comunicació social.

Com és obvi, no podem oblidar la importància dels continguts en la comunicació
digital. Aquí és on apareix l’ambivalència moral d’aquests nous instruments, que
poden ser utilitzats tant per al bé com per al mal. Aquesta és una responsabilitat
dels qui treballen en el sector de la producció i difusió dels continguts, que sempre
han de respectar la dignitat i el valor de la persona humana. Però també hi ha una
responsabilitat dels usuaris, i per això, els qui utilitzen aquestes noves tecnolo-
gies —diu Benet XVI— «han d’evitar compartir paraules i imatges degradants per
a l’ésser humà i excloure, per tant, tot allò que alimenta l’odi i la intolerància, en-
vileix la bellesa i la intimitat de la sexualitat humana, o explota els febles i inde-
fensos».

En aquest sentit, cal ser realistes i —com diu el Sant Pare— «no deixar-se enga-
nyar pels qui només van a la recerca de consumidors en un mercat de possibili-
tats indiferenciades, on l’elecció mateixa es presenta com el bé, la novetat es con-
fon amb la bellesa i l’experiència subjectiva suplanta la veritat». Em sembla
que té una especial importància el problema de la veritat en les comunicacions
per internet. Si es falta a la veritat, aquestes tecnologies no fomenten la com-
prensió, el respecte i l’amistat entre les persones i els pobles, sinó que aquestes
comunicacions acaben alterant el dret de les persones i les institucions a l’honor
i a la bona fama i degradant el medi ambient moral d’una societat o d’una col·lec-
tivitat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Enviats per l’Esperit a evangelitzar (31/05/09)

Jesús va prometre als seus deixebles que els lliuraria l’Esperit Sant i el dia de Pente-
costa es va complir aquesta promesa. En efecte, els apòstols, reunits amb Maria, re-
beren l’Esperit Sant i, com diu el text bíblic, «tots quedaren plens de l’Esperit Sant
i s’expressaven tal com l’Esperit els concedia de parlar».

En la història de la salvació, la vinguda de l’Esperit Sant significa la transferència que
fa Jesús de la seva missió —rebuda del Pare— a l’Església que neix i que comença a
expandir-se aquell dia de Pentecosta. Ressonen fortament aquestes paraules de Jesús
ressuscitat dirigides als seus deixebles: «Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us
envio a vosaltres. Llavors alenà damunt d’ells i els digué: “Rebeu l’Esperit Sant”».

En realitat, només després de la vinguda de l’Esperit Sant el dia de Pentecosta, els
apòstols surten vers tots els horitzons del món per començar la gran obra evangelit-
zadora de l’Església. Pere és omplert de l’Esperit Sant per parlar al poble sobre Je-
sús Fill de Déu, mort i ressuscitat. Pau és omplert de l’Esperit Sant abans de lliurar-
se al seu ministeri apostòlic, en el qual ensenyarà que «només mogut per l’Esperit
Sant el cristià pot dir: Jesús és el Senyor», és a dir, confessar la fe en Crist no només
amb els llavis sinó també amb el cor.

Tanmateix, l’Esperit davalla també «damunt els qui escolten la paraula de Déu», en
l’Església naixent i en la de tots els temps. Esteve, ple de l’Esperit Sant, és escollit
per a la diaconia i més tard donarà testimoni de Crist amb el seu martiri. Un dels tes-
timonis serà el mateix sant Pau, i sant Agustí va dir, en una homilia, aquestes pa-
raules: «Sense l’oració d’Esteve, l’Església no hauria tingut a Pau».

Gràcies al sosteniment de l’Esperit Sant l’Església creix i s’expandeix des de l’O-
rient a l’Occident. Ell és qui explica als fidels el sentit profund de l’ensenyament de
Jesús i el seu misteri. És ell qui avui, com a l’inici de l’Església, actua en cada cris-
tià que és dòcil a les seves inspiracions, ja que pel baptisme som temples de l’Espe-
rit Sant i membres actius de l’Església.

Per això és ben adient celebrar el dia de Pentecosta la diada de l’Acció Catòlica i de
l’apostolat seglar. Ahir i avui, és l’Esperit Sant el qui mou els cors dels laics i laiques
cristians perquè prenguin major consciència del seu compromís baptismal i col·la-
borin activament en la missió de l’Església.

L’Esperit Sant ocupa un lloc eminent en tota la vida de l’Església, i d’una manera
molt especial en la missió evangelitzadora. Els laics cristians, moguts per l’Esperit,
estan cridats a ser testimonis del Crist en l’apostolat, tant de forma individual com
associada, i d’aquesta manera participen en la missió mateixa de l’Església, segons
diverses modalitats d’associació i diverses formes d’espiritualitat. 

També avui, a l’Església, l’Esperit Sant manifesta la gran riquesa dels seus dons i ins-
pira als laics les millors maneres de fer presents les llavors de l’Evangeli en les es-
tructures del nostre món d’avui.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Notes de premsa

El cardenal Martínez Sistach deplora la proposta en el Parlament
Espanyol de fer una reprovació del papa Benet XVI

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha deplorat aquest matí la decisió del Congrés dels
Diputats d’Espanya d’admetre a tràmit una reprovació contra el papa Benet XVI per
les seves paraules sobre l’ús de preservatius en la lluita contra la sida durant el seu
recent viatge al continent africà.

El cardenal de Barcelona s’ha referit a aquesta qüestió en l’homilia que ha pronun-
ciat el matí d’avui a l’església de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que és un
dels temples proposats per a la diòcesi com a llocs de pelegrinatges espirituals per
commemorar l’Any de Sant Pau, en l’anomenat «hospital dels pobres». 

En aquest context s’ha referit a la preocupació del Sant Pare i de tota l’Església pels po-
bres en tot el món i de manera especial en el continent africà. Referint-se a l’admissió a
tràmit de la proposta de reprovació de Benet XVI per les seves paraules durant la roda
de premsa feta a l’avió que el conduïa a l’Àfrica, el cardenal Martínez Sistach ha dit: «Vull
expressar el meu sofriment i també vull deplorar el fet que el Congrés dels Diputats d’Es-
panya hagi admès a tràmit una proposta de reprovació del Sant Pare Benet XVI».

A la vegada que el cardenal ha lamentat també que s’hagin tret de context les afir-
macions del Sant Pare i s’hagin manipulat fins a presentar la posició de Benet XVI
com a contrària a la defensa de la vida i a la promoció de la salut.

El cardenal de Barcelona ha expressat la seva profunda adhesió i comunió amb el
Sant Pare, i ha demanat a tot el poble cristià que l’acompanyi en l’exercici del seu
ministeri de successor de Pere al servei de tota l’Església amb el seu afecte i amb les
seves pregàries. 

Barcelona, 3 de maig de 2009

«Sant Pau no és l’home de l’espasa, sinó que és l’home de la pau»

El Dr. Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat de Sant Egidi, pronuncià la pri-
mera conferència del cicle organitzat per l’Arquebisbat de Barcelona.

«Hem de tornar a Pau. Pau no és l’home de l’espasa, sinó que és l’home de la pau.
En un món amb tants perills de fractures, crec que necessitem molt a Sant Pau». Amb
aquestes paraules va concloure la seva conferència el Dr. Andrea Riccardi, funda-
dor de la Comunitat de Sant Egidi, que parlà ahir dilluns, dia 4 de maig, a la catedral
de Barcelona en el cicle organitzat per l’Arquebisbat de Barcelona amb motiu de
l’Any de Sant Pau.
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En la primera part de la seva exposició, el Dr. Riccardi, que fou presentat pel carde-
nal Lluís Martínez Sistach, va dir que en els darrers temps s’havia estès la consigna
que «cal colpejar Pau» i cità en aquest sentit el filòsof Nietszche i l’ideòleg del na-
zisme Alfred Rosemberg; segons aquest darrer calia «depurar el cristianisme del ju-
daisme i de Pau». «En canvi —va dir Riccardi— cal tenir consciència que colpejar
Pau equival a amputar el cristianisme. Pau ha posat en el centre la debilitat; un Déu
dèbil, el rostre del qual és el Crist crucificat. Déu ha escollit la debilitat per confon-
dre els forts». «El cristianisme ha recordat la debilitat de tots els homes i la força dels
dèbils i la debilitat dels poderosos», va dir també Riccardi. Citant el teòleg Olivier
Clément, va afirmar que «les úniques revolucions creadores de la història han nascut
de la transformació dels cors».

Després explicà que aquesta convicció és profunda i «està en els cromosomes del cris-
tianisme», recordant la figura de sant Francesc d’Assís. «No hem de mitificar Pau i pen-
sar que viure com ell va viure és impossible», va remarcar citant sant Joan Crisòstom.

En la darrera part de la seva exposició, Riccardi va parlar de Pau com a home de tres
cultures, la jueva, la grega i la romana. Pau, jueu de la diàspora, amb l’arameu com
a llengua materna, coneixedor de la llengua grega i dels seus filòsofs. Davant del pe-
rill de viure, en el món actual, les pròpies identitats de forma forta i agressiva, Pau
ens dóna l’exemple que no cal hivernar les identitats i va subratllar que «el futur de
la humanitat no és el xoc de civilitzacions, sinó el viure junts, amb una globalització
de la fraternitat». Citant Joan Pau II va dir que «el diàleg i la missió pertanyen al ma-
teix horitzó de l’amor» i recordant Joan XXIII afirmà que «és molt el que pot fer una
minoria» i que «la lògica de tancar-se i enmurallar-se va contra el principi catòlic i
contra el fet que el punt central del missatge de Crist és la caritat».

La propera conferència d’aquest cicle la pronunciarà el Dr. Jordi Sánchez Bosch, el
proper dilluns 11 de maig. Serà retransmesa per Ràdio Estel i Ràdio Principat el ma-
teix dia a partir de les 21 hores.

Barcelona, 5 de maig de 2009

El cardenal Martínez Sistach, presidirà una missa per les famílies el
proper diumenge a Santa Maria del Mar

El cardenal Ennio Antonelli, president del Pontifici Consell per a la família, va par-
lar ahir, dia 7, a l’aula Magna del seminari conciliar sobre «La família i la seva mis-
sió educadora». Us oferim un resum del contingut de la seva conferència.

Va començar exposant les tendències culturals desfavorables a la família i a la digni-
tat de la persona humana tals com el relativisme, subjectivisme, utilitarisme, indivi-
dualisme, descrèdit de la família com una comunitat de persones, debilitat de les con-
viccions religioses per part dels pares, la poca valoració de la prioritat de la missió
educativa per manca de la presència de la figura paterna, l’absència de la mare en la
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llar, el relativisme ètic i religiós, traumes familiars per causa de les separacions i di-
vorcis, etc. Principalment per aquestes causes la família actual és dèbil. Avui hi ha ne-
cessitat, com diu Benet XVI, d’una «emergència educativa» a l’interior de la família.

Aquestes mancances familiars en la missió educadora comporten que els fills creixin
sense profundes conviccions religioses, i els seus ideals siguin superficials i sense
contingut espiritual.

La família ha de ser el lloc on es desenvolupa la vocació a l’amor. Lloc de la desco-
berta de l’altre, de comunió i de solidaritat, de valoració de les persones i de les se-
ves diferències, de descoberta de la vocació al matrimoni, de la descoberta de la iden-
titat sexual. Lloc de procreació i educació en la confiança i amor, que va més enllà
de l’ensenyament teòric, lloc on s’aprèn a ser.

La persona no neix cristiana, és fa cristiana. El cristià és aquell que viu en comunió
amb Déu. Avui ha de ser un místic, perquè ser cristià no és un problema d’ordre so-
cial, sinó d’incardinació a Jesucrist, d’experiència d’amor a Déu i als germans.

Com elements pastorals, proposa que la preparació al matrimoni es plantegi com un iti-
nerari que comença quan la parella ja parla d’unir definitivament les seves vides. Cal aju-
dar-los a descobrir què és la vida cristiana, les seves actituds, la relació amb Jesucrist,
amb l’Església, actituds davant el diner, sexualitat, perdó, esperit de sacrifici, importàn-
cia de la pregària. Cal també promoure trobades de família, de diàleg, de pregària, d’a-
mistat, trobades que obrin del cercle tancat familiar. Creació de grups de matrimonis a
l’interior de les parròquies en què els responsables siguin matrimonis preparats. Poten-
ciació dels moviments d’espiritualitat, sense oblidar el compromís de les famílies en
les associacions de caire social i que col·laborin en la creació d’una societat millor.

El Pontifici Consell per a la Família es proposa treballar en dos camps de treball pas-
toral: un l’eclesial de potenciació, de coordinació i d’informador d’experiències
pastorals a favor de les famílies entre les diòcesis, i en segon lloc promoure investi-
gacions, d’acord amb les Conferències Episcopals per donar a conèixer els beneficis
que comporta per a la societat que les famílies estiguin bens constituïdes i els mals
de les desintegrades, en ordre a sensibilitzar l’opinió pública a favor d’una política
a favor de les famílies perquè el llenguatge dels fets s’imposi al de les ideologies.

Avui, dia 8, a les 19.30 h a l’Aula Magna del Seminari tindrà lloc una taula rodona
amb la participació de l’Honorable Sr. Jordi Pujol, la Sra. Núria Chinchilla i el Sr.
Lluís Foix, que parlaran sobre família i política, família i treball, i família i mitjans
de comunicació social.

El diumenge a les 19.30 h el Sr. Cardenal presidirà l’eucaristia a la Basílica de Sta.
Maria del Mar. Hi convida a participar totes les famílies, especialment aquells que
s’han casat durant el present curs, i els qui celebren els vint-i-cinc i cinquanta anys
de matrimoni.

Barcelona, 8 de maig de 2009
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Presentació Pelegrinatge marino-Mariano Cagliari-Barcelona

Distingit responsable,

Amb aquesta comunicació, us informem que el 12 de maig a les 12.00 h, al Palau Ar-
quebisbal (carrer del Bisbe, 5 - Barcelona), se celebrarà la conferència de premsa
de presentació del Pelegrinatge marino-Mariano Cagliari-Barcelona, que tindrà lloc
del 21 al 26 de maig de 2009.

Arran del Pelegrinatge de l’any passat, la còpia de l’estàtua de Nostra Senyora de Bo-
naria salparà cap a Barcelona a bord del vaixell Moby Dream i romandrà al port
durant alguns dies. El dia d’arribada, es farà una processó i una missa celebrada pel
cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistach, amb l’arquebisbe de Cagliari Mon-
senyor Giuseppe Mani, acte que tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar.

Esteu convidats a participar-hi i, en tal cas, us proporcionarem el material il·lustratiu
de l’esdeveniment. Els organitzadors també estaran a la vostra disposició per pro-
porcionar-vos qualsevol informació sobre la iniciativa.

Comissió per al Centenari
Santuari-Basílica N.S. di Bonaria

Dia: 12 de maig
Hora: 12 h
Lloc: Sala de Reunions del Palau Episcopal (c/ del Bisbe 5, planta baixa)

Barcelona, 8 de maig de 2009

El cardenal Martínez Sistach clausurà les Jornades de reflexió so-
bre la Família i els valors humans i cristians

Va dir que les autoritats han d’ajudar les mares perquè no hagin de recórrer a l’a-
vortament

«El matrimoni és un santuari de la vida i cal que defensem la vida humana amb tots
els mitjans possibles. Les autoritats civils han de protegir la vida humana des del pri-
mer moment de la seva concepció perquè el dret del no nascut és un dret fonamen-
tal primari, i han d’ajudar les futures mares que passen per moments d’especials di-
ficultats, perquè no hagin de fer recurs a l’avortament i puguin portar a bon terme
la vida que han concebut en el seu interior». Així s’expressà el cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach en el curs d’una missa celebrada a la basílica de Santa Maria del Mar
de Barcelona, amb què va clausurar les Jornades de reflexió organitzades a Barce-
lona per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar els dies 7 i 8 de maig.

El Cardenal pronuncià l’homilia de la Missa per les Famílies, a la qual es va invitar els
matrimonis que aquest any celebren els 50 i els 25 anys de matrimoni, encara que tam-
bé hi varen assistir matrimonis que commemoraven els 60 anys de vida matrimonial.
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El cardenal de Barcelona recordà, citant el Concili Vaticà II, que el matrimoni i la fa-
mília aporten uns valors necessaris per al bé de les persones, de la societat i de la ma-
teixa Església. «Us invito —va afegir— a donar gràcies a Déu pel do de la fe i per tot
el bé que per mitjà de vosaltres Déu ha fet als vostres fills, a la nostra societat, a l’Es-
glésia i a totes les institucions i realitats en què esteu presents».

Recordà que el matrimoni cristià, com a íntima comunitat de vida i d’amor entre un
home i una dona, és també una vocació a la santedat i a la fecunditat: «El vostre
matrimoni és fecund, és el santuari de la vida. Als vostres fills els heu donat la vida
com a persones humanes, però també els heu comunicat la fe i la vida com a fills i fi-
lles de Déu». El Sr. Cardenal va posar en relleu que les noces de diamant, d’or i d’ar-
gent matrimonials són un meravellós testimoni per a les joves generacions, fent
present que el compromís per sempre és possible i realitza les persones.

Durant la missa, en el moment de l’ofertori, els matrimonis que participaven en la
celebració varen renovar els seus compromisos matrimonials i varen presentar unes
ofrenes al Cardenal.

Acabada la celebració, el cardenal saludà personalment tots els matrimonis que ce-
lebren aquest any les noces de diamant, d’or i de plata, als quals va lliurà un objecte
religiós demanant-los que el tinguessin a la seva llar.

Les jornades sobre la família, organitzades per la Delegació Diocesana de Pastoral
Familiar i clausurades ahir pel cardenal Martínez, foren inaugurades pel cardenal
Ennio Antonelli, president del Pontifici Consell per a la Família, que parlà sobre la
Família i la seva missió educativa. També varen incloure una taula rodona sobre
família i política, conciliació laboral i familiar i la família i els mitjans de comuni-
cació, temes que varen ser exposat respectivament per l’expresident de la Generali-
tat Jordi Pujol, per la professora del IESE Núria Chinchilla i pel periodista Lluís
Foix.

Barcelona, 11 de maig de 2009

Actes d’agermanament sardo-català a Barcelona els 22, 23 i 24 de maig

En una roda de premsa celebrada ahir a l’Arquebisbat de Barcelona, es va presentar
als mitjans informatius el programa del pelegrinatge organitzat pels Pares Merceda-
ris del Santuari de Nostra Senyora de Bonaria, de Càller (Sardenya), a Barcelona. Van
informar en la roda de premsa el P. Florenci Rosselló, provincial dels Mercedaris a
Aragó i Catalunya; el P. Salvatore Mura, mercedari i rector del Santuari de Bonaria,
de Càller, i el Sr. Antonio Esposito, responsable de l’organització dels actes que, amb
motiu del pelegrinatge, tindran lloc a Barcelona els dies 22, 23 i 24 de maig.

Aquest pelegrinatge s’inscriu en el programa de les celebracions del primer cente-
nari de la proclamació de Nostra Senyora de Bonaria com a patrona principal de Sar-
denya.
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El pelegrinatge tindrà lloc del 21 al 26 de maig. La imatge de la patrona dels sards
sortirà vers Barcelona en la nau Moby Dream el dia 21 de maig, cedida gratuïtament
pel seu armador per aquest viatge de sis dies. L’arribada a Barcelona està prevista
pel dia 22 i la imatge de la Mare de Déu serà portada en processó a la basílica de
Santa Maria del Mar, on el cardenal Lluís Martínez Sistach, juntament amb l’ar-
quebisbe de Càller, Mons. Giuseppe Mani, celebrarà la missa amb la participació
dels pelegrins vinguts de l’illa de Sardenya, i a la qual són invitats els fidels de la
capital catalana.

En els dies de l’estada de la Mare de Déu de Bonaria es faran diverses celebracions
litúrgiques, exposicions, concerts i exposició de productes i treballs típics de Sarde-
nya.

El pelegrinatge és obert a la participació de tots aquells que vulguin viure aquesta ex-
periència de fe i d’agermanament sardo-català.

Per a més informació, poden telefonar al Sr. Alesandro d’Ambrosio al mòbil inter-
nacional 0039 393 9108772.

Barcelona, 12 de maig de 2009

El cardenal Martínez Sistach presidí la dedicació de la nova esglé-
sia de Sant Francesc de Pàola, a Diagonal Mar

Ahir diumenge, 24 de maig, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, presidí la cerimònia de dedicació de la nova església parroquial de Sant Fran-
cesc de Pàola, al barri de Diagonal Mar de Barcelona. Aquesta església s’ha construït
a Diagonal Mar després que l’antiga església dedicada a aquest sant, situada prop del
Palau de la Música, fos desafectada.

Varen concelebrar amb el Sr. Cardenal arquebisbe en l’eucaristia de la dedicació de
la nova església, el vicari episcopal de la zona, Mn. Joan Galtés; el rector de la parrò-
quia, Mn. Joan Villegas, i els rectors de les parròquies veïnes. També hi assistí el
regidor de l’Ajuntament de Barcelona Francesc Narváez i altres representants d’ins-
titucions de la ciutat i del barri. Un gran nombre de fidels de la parròquia participà
a la celebració.

El nou temple està situat al carrer de Ramon Turró, número 324. La seva construc-
ció es va iniciar l’any 2005 i ha estat possible gràcies a l’esforç de la comunitat par-
roquial, que ha organitzat diverses campanyes per recaptar fons. També han col·la-
borat en la seva construcció diverses entitats i empreses, entre elles la Fundació Caixa
Galícia, Fecsa-Endesa, Fundación Isolana, Unilad, Promsa, Beton Catalán, Hanson
i Alsina.

Barcelona, 25 de maig de 2009
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El cardenal Martínez Sistach ha presidit a la catedral les exèquies
del Dr. Jaume Riera Rius

«Durant 39 anys, i fins a l’últim moment, el Dr. Jaume Riera Rius va treballar a la
Cúria diocesana de Barcelona, i ho va fer sempre amb un gran esperit de treball, amb
finor i amb un gran respecte a les persones». Ho ha dit el cardenal Lluís Martínez Sis-
tach en l’homilia de la missa exequial en sufragi de l’ànima del que ha estat provi-
cari general de l’arquebisbat de Barcelona i un dels més propers col·laboradors dels
darrers arquebisbes de Barcelona.

Amb el cardenal, han concelebrat la missa «corpore insepulto», celebrada a les 11
hores d’avui a la catedral de Barcelona, el bisbe emèrit de Girona, Carles Soler; el
bisbe de Vic, Romà Casanova; el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, i
el bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, Pere Tena. També han concelebrat un nombrós
grup de preveres, entre els quals hi havia els vicaris generals de les diòcesi de Ter-
rassa i d’Urgell, i representants de les altres diòcesis catalanes, membres del capítol
de canonges de la catedral i els sacerdots de la Residència de Sant Josep Oriol, de
Barcelona, en la qual ha viscut darrerament el Dr. Jaume Riera. També hi havia els
seus germans i altres familiars, religioses de les Germanetes dels Pobres i de les Hos-
pitalàries de la Santa Creu i les persones que treballen en les diverses oficines de la
Cúria diocesana de Barcelona.

En l’homilia, el cardenal Martínez Sistach, ha fet referència al llarg servei del sa-
cerdot difunt a l’Església, durant els seus 82 anys de vida cristiana i 57 anys de mi-
nisteri sacerdotal. D’aquests, 39 anys al servei de la diòcesi de Barcelona, primer com
a membre del Tribunal Eclesiàstic i després com a provicari general, especialment
encarregat de les causes de beatificació i canonització introduïdes a la diòcesi barce-
lonina. El Cardenal ha fet esment també, del servei del difunt a la seva diòcesi natal
de Vic i a les altres diòcesis catalanes, ja que participava regularment en les reunions
dels vicaris generals de tots els bisbats catalans.

El cardenal Martínez Sistach en la part final de les seves paraules, ha demanat a
tots que visquin amb fidelitat la fe cristiana, confiant sempre en la misericòrdia de
Déu, perquè tots som pecadors i necessitem el perdó de Déu. Ha invitat també a do-
nar gràcies a Déu pel llarg servei del Dr. Riera, del qual ha dit que «el trobarem a fal-
tar, però no el perdem, perquè serà un intercessor davant de Déu especialment per les
diòcesis de Medellín, a la qual serví en la seva joventut, de Vic i de Barcelona». I ha
acabat demanant a tots, especialment als sacerdots i a les famílies cristianes, poten-
ciar la pastoral de les vocacions perquè l’Església tingui sacerdots que facin el bon
servei que ha fet el prevere difunt.

Les despulles mortals del Dr. Jaume Riera han rebut cristiana sepultura al cementiri
de Vic. El dimecres 27 de maig, a les 11 hores, se celebrarà una eucaristia en sufra-
gi de la seva ànima a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (c/ Joan Güell, 200).

Barcelona, 15 de maig de 2009.
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Semblança biogràfica

El Dr. Jaume Riera Rius nasqué a Vic el 9 d’agost de 1926. Estudià al Seminari de Vic,
a la Universitat Pontifícia de Comillas i a les Universitats Gregoriana i Javeriana. Fou
ordenat sacerdot el 19 de març de 1952, a la basílica de Sant Pere del Vaticà.

Després de la seva ordenació passà a la diòcesi de Medellín (Colòmbia), on posà
els seus coneixement de Dret Civil i Canònic al servei de la pastoral en aquella ar-
xidiòcesi i en altres institucions de l’Església llatinoamericana.

De 1955 a 1959, exercí el ministeri a Zipaquirà (Colòmbia), com a secretari del
bisbe i viceprovisor. De 1960 a 1970 treballà a l’arxidiòcesi de Medellín (Colòmbia),
com a secretari de l’arquebisbe, auditor del Tribunal diocesà i assessor jurídic de la
Cúria. També fou professor de Dret Canònic i de Psicologia jurídica a la Universi-
tat de Medellín i al Seminari Major. Durant l’any 1971 també treballà en el Tribu-
nal Eclesiàstic de Bogotà (Colòmbia).

De retorn al nostre país, l’any 1971, entrà a formar part del Tribunal Eclesiàstic de
l’Arquebisbat de Barcelona, en el qual ha desenvolupat diverses activitats i ha
fet de jutge en les causes matrimonials. El Dr. Jaume Riera sempre ha defensat una
visió del Dret molt propera als problemes dels homes i dones cristians i en el Dret
Matrimonial ha insistit en la seva pràctica com a jutge i com a escriptor, en la ne-
cessitat de resoldre, sempre que sigui possible, els problemes de consciència dels qui
hi recorren, aplicant els principis cristians de la comprensió i de la misericòrdia.

A Barcelona ha col·laborat també en l’ensenyament, en especial a la Facultat de Teo-
logia de Catalunya i a la Delegació de Pastoral Familiar. Ha publicat regularment ar-
ticles sobre Dret matrimonial, llibertat religiosa, drets dels fidels a l’Església i or-
ganització eclesiàstica. Ha estat durant molts anys un col·laborador del diari «La
Vanguardia».

Entrevista Catalunya Cristiana

1. Fa tres anys va escriure la carta pastoral Enviats per donar fruit com una ma-
nera d’encoratjar tots els diocesans en l’assoliment dels objectius del Pla Pasto-
ral diocesà. Podem concretar ja alguns d’aquests fruits? Quines iniciatives concre-
tes destaquen pel que fa als tres objectius del Pla Pastoral 2006-2009: pastoral de
joventut, pastoral familiar i Eucaristia dominical?
Acabem amb goig el Pla Pastoral triennal. Arreu s’ha anat aplicant amb major o me-
nor intensitat. Els objectius del Pla Pastoral no volien distreure el treball que es va
fent cada dia a les comunitats, sinó potenciar-lo. El Pla Pastoral ha ajudat a donar ma-
jor consciència de diòcesi a les parròquies, les comunitats han reflexionat sobre els
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continguts del Pla Pastoral i han programat en l’àmbit arxiprestal o parroquial ac-
tuacions per aconseguir els objectius pastorals proposats per a tota la diòcesi. La llis-
ta d’actuacions realitzades és llarga. Desitjo agrair als sacerdots, diaques, religiosos
i religioses, laics i laiques tot el treball realitzat i també els seus suggeriments oferts
per confeccionar el nou Pla Pastoral. S’han sentit «enviats per donar fruit».

2. Si el repte era repercutir positivament en la Pastoral Vocacional, podem dir
que s’ha assolit l’objectiu?
La pastoral vocacional és un repte permanent en l’occident europeu. Joan Pau II, en
la seva exhortació apostòlica sobre Europa, ja va escriure que el nostre continent
europeu en la seva part occidental viu un hivern vocacional. També és veritat que
en aquests indrets les famílies tenen un o dos fills només, i això fa més difícil que sor-
geixin vocacions de sacerdoci i a la vida consagrada. Penso que les parròquies i co-
munitats són conscients de la seva responsabilitat en la pastoral vocacional. Hi ha
moltes parròquies que periòdicament preguen per les vocacions, i la Delegació de
pastoral vocacional treballa ben unida amb la Delegació de pastoral de joventut i
de pastoral familiar. Dono gràcies a Déu pels seminaristes que tenim al Seminari Dio-
cesà, pel número i també per la seva qualitat. Tanmateix, totes les diòcesis en ne-
cessitem més, perquè no podem oblidar que les diòcesis han de ser missioneres i tam-
bé ho ha de ser el presbiteri diocesà. Tenim dos sacerdots a Copiapó (Xile) i dos al
Camerun. Faig una crida a totes les famílies que preguin per les vocacions sacerdo-
tals i religioses també entre els seus fills. El Senyor escolta la pregària dels pares.

3. L’experiència de treball d’aquests tres anys ha ajudat a implicar encara més
el laïcat en aquesta tasca conjunta?
Penso que si. La implicació del laïcat en la pastoral porta ja un llarg camí, especial-
ment després del Concili Vaticà II, ara que fa 50 anys que el va convocar el papa Beat
Joan XXIII. Els laics cristians són Església i participen de l’única missió que té el
poble de Déu, dintre de les comunitats cristianes i en el món. Certament, l’aplicació
del Pla Pastoral ha involucrat moltíssim els laics, homes i dones. Ara fa tres anys,
en iniciar-lo, vaig convocar els membres dels consells pastorals parroquials, arxi-
prestals i del consell diocesà i dels moviments laicals perquè eren ells els qui haurien
de comprometre’s més a aplicar-lo. Ara faig el mateix, el proper dia 6 de juny, en re-
lació al nou Pla Pastoral. Hi ha una multitud de laics i laiques que treballen amb il·lu-
sió i generositat en el si de l’Església: catequistes, càritas, acollidors de parelles, con-
sells pastorals, pastoral de joventut, economia, moviments, pastoral de la salut, etc.

4. Quina és l’aportació que poden tenir els laics que es troben en els llocs més
fronterers, com per exemple el món universitari?
Certament, hem d’estar com a cristians en el món, enmig de la societat, en totes les
realitats, grups i institucions de la convivència social, per tal d’aportar-hi la llavor i
els valors de l’Evangeli. Hem de procurar que no estiguin massa limitats a les acti-
vitats intraeclesials. El que és específic del laïcat cristià és estar en el món, en la fa-
mília, la política, l’economia, la cultura, la universitat, etc. Avui és urgent anunciar
Jesús als homes i dones de la nostra societat que no el coneixen o que se n’han allu-
nyat.
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5. Com a pastor de la diòcesi, com encoratjaria els laics perquè superin el que
de vegades es viu com una fe vergonyant?
Els encoratjo perquè valorin molt la fe cristiana i els seus continguts. És necessari
també, i com a conseqüència d’aquesta valoració, donar-ne gràcies a Déu i viure la
fe amb major coherència, per tal de descobrir la incidència molt positiva en la pròpia
vida. Si no es coneix la fe, no es valora i fàcilment s’amaga davant dels altres. La fe
dóna l’autèntica felicitat i dóna resposta als interrogants que ens presenta la vida,
il·luminant realitats punyents com el dolor, el sofriment i la mateixa mort. No hem
de tenir cap complex d’inferioritat o vergonya de ser cristians. És molt millor tenir el
do de la fe que no tenir-lo. La fe s’enforteix quan la proposem als altres i en aquest
anunci hi trobem una gran joia. Cal pensar en els convertits a la fe cristiana de grans.
Són feliços perquè comparen el que tenen amb el que no tenien abans.

6. En la trobada del 6 de juny, es presentaran ja els objectius del nou Pla Pas-
toral Diocesà: Paraula de Déu, crisi econòmica i el repte de la immigració. Pel
que fa a la Paraula de Déu, com es pot avançar perquè aquesta Paraula de Déu
sigui més coneguda entre els fidels i que esdevingui motor per al dia a dia?
Presentarem aquest Pla Pastoral el dia 6 de juny, amb aquests tres objectius. La Pa-
raula de Déu és l’aliment bàsic dels cristians, juntament amb els sagraments, i ens
mou a lliurar-nos a Déu i als germans que sofreixen les conseqüències de la crisi
econòmica i a acollir els nostres germans immigrants. Són tres objectius proposats per
molts. I en això consisteix la vocació cristiana: estimar Déu i els germans. És un Pla
Pastoral que no distreu de la vida cristiana quotidiana, sinó que vol potenciar-la.

7. La crisi econòmica afecta molta gent i això també repercuteix en el dia a dia de
Càritas, de les comunitats religioses, de les parròquies… Hi ha perill de col·lap-
se? Les administracions haurien d’augmentar el seu grau de col·laboració?
Hi ha el perill que no disposem dels suficients mitjans materials per ajudar a tantes i
tantes persones que vénen a les parròquies i a Càritas demanant molts tipus d’ajuts,
però ara ja, especialment, menjar. Les gravíssimes conseqüències de l’atur elevadíssim
afecta moltíssimes famílies en el pagament de la hipoteca, el lloguer de l’habitatge, els
complements d’aigua, llum, gas, el menjar de l’escola dels fills, el menjar familiar, etc.
L’Administració hi té una responsabilitat molt gran i hem de procurar que hi hagi sem-
pre una relació de col·laboració amb càritas, per tal de multiplicar, si és possible, les
ajudes. El pastor ha de preocupar-se pels pobres i ateses les necessitats creixents, he
visitat els alcaldes de Barcelona, l’Hospitalet, Badalona, Tiana, Montgat, etc., per trac-
tar d’intensificar la col·laboració en aquest camp de l’ajut als necessitats.

8. Són moltes les iniciatives de l’Església a favor dels més necessitats i especial-
ment també dels immigrants. I, malgrat això, no deixa de ser una tasca silen-
ciada en molts mitjans de comunicació. És moment, doncs, de fer més pública
aquesta tasca tan important i de tanta envergadura?
Tot això ho fa l’Església per estimar i ajudar els germans necessitats i els immigrants. No
ho fem perquè es vegi. Però, de fet es veu. Recentment, Càritas diocesana va rebre el pre-
mi de la cooperació i solidaritat de la Ciutat de l’Hospitalet. El treball que realitza l’Es-
glésia, les diòcesis i les parròquies a través de Càritas té molt prestigi perquè es veu que
es treballa amb seriositat i transparència. També és veritat que Jesús ha dit fes és el bé
perquè en veure’l els homes glorifiquin el Pare del Cel. Càritas pot fer aquest bé grà-
cies a la col·laboració dels donants, dels moltíssims voluntaris i dels seus professionals.
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9. Quin ha de ser el paper de l’Església catòlica davant d’un possible augment
de la xenofòbia a casa nostra com a conseqüència de la crisi econòmica? Les reli-
gions han d’actuar com de mur de contenció?
El paper de l’Església és anar dient que tots som germans, que ens hem d’estimar i
ajudar i també demanar que hi hagi molta objectivitat en la presentació dels proble-
mes socials per tal que els ciutadans coneguin objectivament la realitat i s’evitin re-
accions indegudes i injustes. Penso que les religions han de fomentar la fraternitat i
la solidaritat  entre les persones i els pobles i han de motivar els seus membres per-
què treballin per anar trobant solucions tècniques i justes a l’actual crisi econòmica.

10. La realitat actual de crisi econòmica, de crisi de valors… quin missatge
llença al conjunt de la societat?
Penso que la crisi actual és també una crisi de valors. Hem anat deixant els valors
autèntics, humans i cristians, i hem arribat on estem. Cal tornar a avançar vers l’aus-
teritat, la solidaritat, la justícia, el respecte als béns de la naturalesa, moderar l’abast
del nostre desig, crear riqueses per a tothom, donar més importància a ser que no pas
a tenir, etc. Hauríem de caminar cap un consens per respectar els principis ètics, els
valors, en la configuració de l’economia que eviti caure en una nova i pitjor crisi un
cop puguem sortir de l’actual. La humanitat té suficient capacitat per superar aques-
tes dificultats i emprendre nous camins d’una autèntica justícia solidària universal.

11. Hem escoltat algunes veus que veuen l’accés lliure a la píndola de l’endemà
o la reforma de la llei d’avortament com una manera de desviar l’atenció dels pro-
blemes reals. S’afegeix a aquesta opinió? Creu que aquestes iniciatives a favor
de l’avortament diuen molt del nostre model actual de societat?
Si aquesta fos la intenció, pitjor que pitjor, perquè fóra emprar un mitjà gravíssim. Tant
la píndola de l’endemà com la reforma de la llei d’avortament és dolorosíssim, ja
que es tracta d’impedir l’exercici del dret fonamental més primari: el dret a la vida.
Des de la fecundació ja hi ha un ser humà desenvolupant-se segons el seu propi pro-
grama genètic. No es pot impedir que en el seu inici es pugui implantar en l’úter ma-
tern. La reforma de la llei d’avortament posa en relleu que es va perdent la humanit-
zació de la societat, amb el projecte d’avortament lliure fins a les 14 setmanes i fins
a les 22 en supòsits i fins i tot a partir de les 22 setmanes en el supòsit de malforma-
cions. Entristeix moltíssim tot això perquè el que cal és tutelar i protegir la vida hu-
mana del concebut, ajudant a les dones embarassades que puguin tenir el fill i facili-
tant també, si cal, les adopcions a molts matrimonis que volen i no poden adoptar un
fill. Respecte de les menors de setze anys, el projecte conculca un contingut de la
pàtria potestat que no és només jurídic, sinó natural i afectiu. Aquestes menors no són
suficientment madures i necessitaran del carinyo i de l’ajut dels pares. La desprotec-
ció absoluta del nasciturus és incompatible amb el dret a la vida proclamat per la
Constitució Espanyola. Cal oferir una autèntica formació afectiva sexual als adoles-
cents i joves que no separi la sexualitat de l’amor autèntic que es viu en el matrimoni.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Secretaria General

Ministeris

Conferí l’Emm. i Rvdm. Sr. cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropolità de
Barcelona, el dia 14 de maig de 2009, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona,

Lectorat
Ramon Batlle i Tomàs
Joan Baptista Fuster Pérez
Ramon Santos Iriarte
Josep Rodríguez Fernández
Pedro Rivero San José
Felio Vilarrubias Darna
Francesc Camón Gabín (seminarista de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat)

Acolitat
Carles Barroso Flores
Carles Barba Olmos
Ramon Batlle i Tomàs
Joan Baptista Fuster Perez
Juan Ramon Laparra Martínez
Josep Rodríguez Fernández

Nomenaments parroquials

Mn. Carlos Roberto Gimeno Cardozo, adscrit a les parròquies de Sant Cristòfor i
de Santa Maria de Premià de Mar.

Nomenaments no parroquials

Gna. Paula Tomè Valle, membre del Patronat de la Fundació Organisme Benèfico-
Assistencial, OBA.

Dra. Begoña Román Maestre, membre del patronat de la Fundació Institut Pere Tar-
rés d’Educació en l’Esplai, per quatre anys.
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Consell General de Germandats i Confraries de l’Arquebisbat de Barcelona; nome-
nament de la Junta Directiva:

Sr. Manuel Zamora, president;
Sra. Roser González,
Sra. Teresa M. Comellas,
Sr. Jesús Santodomingo,
Sr. Miguel Ángel Soto,
Sra. Ana Garrido,
Sr. Jaume Ferrer,
Sr. Francisco Borrego,
Sr. Rafael Suárez Bazán.

In Pace Christi

Mn. Jaume Riera Rius

A l’edat de 82 anys, moria a Barcelona, el dia 24 de maig de 2009, el prevere Jau-
me Riera Rius. Havia nascut a Vic el 9 d’agost de 1926. Estudià al Seminari de Vic,
a la Universitat Pontifícia de Comillas, a la Gregoriana de Roma i a la Javieriana de
Bogotà. Fou ordenat sacerdot el 19 de març de 1952 a la basílica de Sant Pere del Va-
ticà i incardinat al servei de la diòcesi de Vic.

Després de la seva ordenació passà a la diòcesi de Medellín (Colòmbia), on posà
els seus coneixement de Dret Civil i Canònic al servei de la pastoral en aquella ar-
xidiòcesi i en altres institucions de l’Església llatinoamericana.

Del 1955 al 1959 exercí el ministeri a Zipaquirà (Colombia), com a secretari del bis-
be i viceprovisor. De 1960 a 1970 treballà a l’arxidiòcesi de Medellín (Colòmbia),
com a secretari de l’arquebisbe, auditor del Tribunal diocesà i assessor jurídic de la
Cúria. També fou professor de Dret Canònic i de Psicologia jurídica a la Universi-
tat de Medellín i al Seminari Major. Durant l’any 1971 també treballà en el Tribu-
nal Eclesiàstic de Bogotà (Colòmbia).

De retorn al nostre país, l’any 1971, entrà a formar part del Tribunal Eclesiàstic
de l’Arquebisbat de Barcelona, en el qual ha desenvolupat diverses activitats i ha
fet de jutge en les causes matrimonials. El Dr. Jaume Riera sempre ha defensat una
visió del Dret molt propera als problemes dels homes i dones cristians i en el Dret
Matrimonial ha insistit en la seva pràctica com a jutge i com a escriptor la ne-
cessitat de resoldre, sempre que sigui possible, els problemes de consciència dels
qui hi recorren, aplicant els principis cristians de la comprensió i de la mise-
ricòrdia.

El 15 de juny de 2000, fou nomenat per Ricard M. cardenal Carles arquebisbe de
Barcelona provicari general de l’Arquebisbat de Barcelona, amb totes les facultats
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que corresponen al vicari general, i mandat especial per als actes administratius que
ho requereixen segons dret (decret 28/00).

També va col·laborar en l’ensenyament, en especial a la Facultat de Teologia de
Catalunya i a la Delegació de Pastoral Familiar de Barcelona. Va publicar regular-
ment articles sobre Dret matrimonial, llibertat religiosa, drets dels fidels a l’Església
i organització eclesiàstica. Ha estat durant molts anys un col·laborador del diari
«La Vanguardia».

El dia 25 de maig de 2009, a la catedral Basílica de Barcelona es celebraren les
exèquies presidides pel cardenal Lluís Martínez Sistach. En l’homilia digué: «El
servei del sacerdot difunt a l’Església, durant els seus 82 anys de vida cristiana i
57 anys de ministeri sacerdotal, i en va esmerçar 39 anys al servei de la diòcesi
de Barcelona, treballant a la Cúria diocesana de Barcelona, ja com a membre del
Tribunal Eclesiàstic, que ho va fer sempre amb un gran esperit de treball, amb fi-
nor i amb un gran respecte a les persones». També féu referència que «va ajudar
moltes persones que passaven per moments difícils de la seva vida; sempre obert
i disposat a fer un servei als altres. Al Cel s’ho trobarà». També ressaltà que fou un
dels més propers col·laboradors dels darrers arquebisbes de Barcelona. El cardenal
Martínez Sistach en la part final va demanar a tots de viure amb fidelitat la fe
cristiana, confiant sempre en la misericòrdia de Déu, perquè tots som pecadors i
necessitem el perdó de Déu. Va invitar també a donar gràcies a Déu pel llarg ser-
vei del Dr. Riera, del qual va dir que «el trobarem a faltar, però no el perdem, per-
què serà un intercessor davant de Déu especialment per les diòcesis de Medellín,
a la qual serví en la seva joventut, de Vic i de Barcelona». I va acabar demanant a
tots, especialment als sacerdots i a les famílies cristianes, potenciar la pastoral de
les vocacions perquè l’Església tingui sacerdots que facin el bon servei que ha fet
el prevere difunt.

Amb el cardenal, concelebraren la missa «corpore insepulto», celebrada a les 11 ho-
res del dia 25 de maig a la catedral de Barcelona, el bisbe emèrit de Girona, Carles
Soler; el bisbe de Vic, Romà Casanova; el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià
Taltavull, i el bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, Pere Tena. També concelebraren els
vicaris episcopals de Barcelona, membres del capítol de la Seu de Barcelona, un
nombrós grup de preveres, entre els quals hi havia els vicaris generals de les diòce-
sis de Terrassa i d’Urgell, i representants de les altres diòcesis catalanes, sacerdots de
la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, de Barcelona, on va viure darrerament
el Dr. Jaume Riera. També hi havia els seus germans i altres familiars, religioses de
les Germanetes dels Pobres i de les Hospitalàries de la Santa Creu i les persones que
treballen en les diverses oficines de la Cúria diocesana de Barcelona.

També hi assistiren religiosos i religioses de diferents ordes, en reconeixement pel
treball fet pel Dr. Riera com a Provicari general, especialment encarregat de les
causes de beatificació i canonització introduïdes a la diòcesi barcelonina.

El cardenal va fer esment també al servei del difunt a la seva diòcesi natal de Vic i a
les altres diòcesis catalanes, ja que participava regularment en les reunions dels vi-

03 Secret Gen maig'09  25/6/09  12:23  Página 289



290 [34] maig - BAB 149 (2009)

caris generals de tots els bisbats catalans. Després les despulles mortals del Dr. Jau-
me Riera reberen cristiana sepultura al cementiri de Vic.

Dos dies més tard, el 27 de maig, a les 11 hores es celebrà una eucaristia en sufragi
per la seva ànima a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol (c/ Joan Güell, 200)
de Barcelona. Presidí l’Eucaristia Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barce-
lona i concelebraren els preveres residents, i també hi eren presents les Germanes
Hospitalàries de la Santa Creu que l’atengueren les últimes setmanes de la seva vi-
da. El Dr. Pere Tena ressaltà del difunt que pels anys 50 es conegueren: anaven en
el mateix tren, els estudiants de diferents diòcesis catalanes, per tal d’estudiar a la
Universitat Gregoriana de Roma. El bisbe Tena, entre altres coses, ressaltà que «Jau-
me Riera era una persona educada, gentil, moderada i servidor fidel». Al Cel sia.

Mn. Pere Bosch Nicolau

A l’edat de 91 anys, el dia 25 de maig de 2009, dia que va néixer sant Camil de Le-
lis, moria Mn. Pere Bosch Nicolau, a la casa de Repòs Sant Camil, dels Germans
de Malalts Pobres del Guinardó, en la qual vivia des l’any 1985 amb ells i última-
ment acomboiat pels Germans que l’havien acceptat com un germà més.

Mn Bosch havia nascut a Corbera de Llobregat (Barcelona). Va estudiar al Semina-
ri Conciliar de la diòcesi. Va rebre el sagrament de l’Orde a l’església parroquial
del Sant Esperit de Terrassa, l’any 1944. Tot seguit fou nomenat coadjutor de la
parròquia de Sant Celoni (Vallès Oriental). L’any 1946 fou destinat com a coadju-
tor a la parròquia de Santa Maria de Cornellà de Llobregat. El 1949 rep el nomena-
ment de coadjutor de la parròquia del Santíssim Redemptor de Barcelona. L’any 1954
fou nomenat coadjutor de la parròquia de Sant Pere de les Puel·les i en el mateix any
és nomenat coadjutor de la parròquia de Santa Teresa del Nen Jesús, també de Bar-
celona. L’any 1954 rep el nomenament de regent de la parròquia de Sant Miquel de
la Juncosa de Montmell. El dia 1 d’octubre de 1957 fou incardinat a l’arquebisbat
de Tarragona per canvi de límits de la diòcesis de Barcelona. Uns anys després fou
reincardinat amb el títol de «servitii Dioecesis Barcinonensis». Era el dia 25 de maig
de 1963. Abans, l’any 1962, ja havia rebut el nomenament d’adscrit en el ministeri
sacerdotal que se li confià per a la Capella del Sant Crist de Lepant de la S. E. Cate-
dral Basílica de Barcelona. Posteriorment rebé el nomenament de Beneficiat de l’a-
nomenada Seu barcelonina. Fou designat confessor ordinari de la Residència Sa-
cerdotal de Sant Josep Oriol, pel Dr. Pech, canceller secretari.

Segons el germà Josep Maria Sanz, general dels Germans de Malalts Pobres i supe-
rior de la Casa del Guinardó, «Mn. Pere Bosch fou un sacerdot molt caritatiu vers els
malalts pobres. Tot el que li donaven a ell, ho feia arribar als malalts pobres acollits
a la Casa de Repòs Sant Camil del Guinardó. Era un sacerdot bondadós amb tots.
Per a la comunitat era un germà més i així fou tractat sempre. Era molt servicial;
visitava amb molta freqüència els malalts pobres de l’Hospital Clínic de Barcelona,
així com els interns del Cottolengo del P. Alegre, i els nostres malalts de la Casa de
Repòs del Guinardó».
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El dia 26 de maig, a les 16.30 h tingué lloc, a l’església parroquial de Corbera de Llo-
bregat, la Missa exequial presidida pel bisbe Agustí Cortés, de Sant Feliu de Llobregat,
al qual acompanyaven vint sacerdots. Seguidament foren enterrades les seves restes
en el cementiri de Corbera de Llobregat.

També a la casa Sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona es celebrà una Eucaristia
presidida per Mons. Pere Tena. En l’homilia digué de Mn. Pere Bosch que «tenia una
veu poderosa i que dominava el cant gregorià. La seva tasca no només era a la cate-
dral, sinó amb els malalts pobres de la Casa de Repòs de Sant Camil i atenent sem-
pre la gent en situacions difícils. Fou un prevere dedicat a la litúrgia, al confessio-
nari, a l’atenció i dedicació especial als malalts». Al Cel sia.

P. Ramon Alberdi Alberdi

El 29 de maig va morir a Barcelona, als 70 anys d’edat, el salesià José Ramon Alber-
di Alberdi, conegut especialment per la seva dedicació al món de la història. Una cri-
si cardíaca, que no va poder superar, en va ser la causa.

El seu enterrament va tenir lloc l’endemà a la parròquia i santuari de Maria Auxilia-
dora de Barcelona, en una multitudinària celebració presidida pel seu germà Patxi,
salesià de l’escola d’Intxaurrondo (Donostia), concelebrada per nombrosos salesians
i sacerdots diocesans i d’altres institucions religioses.

Ramon Alberdi, com era conegut, havia nascut a Azkoitia (Guipuzkoa) l’any 1929.
Era nebot de la M. Ana Alberdi (1912-1988), concepcionista franciscana en procés
de beatificació.

Educat als Salesians d’Azkoitia, on després seria admès al noviciat, va fer la seva for-
mació a Sant Vicenç dels Horts, on va professar com a salesià el 1915. Més tard, el
1955, va ser ordenat sacerdot al Tibidabo.

Va marxar aleshores a Italià per llicenciar-se en Història de l’Església (Roma,
1957) i Teologia (Torí, 1958). En tornar a Barcelona, l’any 1958, va llicenciar-se
en Història per la Universitat de Barcelona (1962), on posteriorment es va docto-
rar (1979).

Entre 1958 i 2000 va exercir la docència al Centre Teològic Salesià de Martí-Codo-
lar, afiliat a la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma. També va ser professor de
la Facultat de Teologia de Catalunya (1973-1978). Són molts els sacerdots i religio-
sos de tot Catalunya que van cursar alguna de les seves matèries sobre Història de
l’Església, Patrologia-Patrística o Metologia Científica.

Seguidor de la tradició historiogràfica de Jaume Vicens i Vives (de fet, el seu deixe-
ble Jaume Giralt va dirigir la seva tesi), va ser autor de nombrosos títols, entre els
quals destaquen El catolicismo barcelonés y la formación profesional obrera. Las
Escuelas Taller de Sarriá (1962), Una ciudad para un santo (1966). Los orígenes de
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la obra salesiana en Barcelona (1966), La formación profesional en Barcelona
(1980, tesi doctoral), Don Bosco en Barcelona (1986), Don Felip Rinardi a Barce-
lona-Sarrià (1990), Girona, cent anys de presència salesiana (1992), Los salesianos
en Sant Vicenç dels Horts (1994), Els salesians al barri de Sant Antoni (1994), Mar-
tí Codolar, una obra social de la burguesía (2001), Els Jardins de Martí Codolar
(1998), Els màrtirs salesians de València i Barcelona (2001), La M. Ana Alberdi.
El encanto de la experiencia cristiana (2004), Els Salesians de Mataró. Cent anys
educant (2005), Dorotea de Chopitea i de Villota. Constuir una Barcelona per a tot-
hom (2009). Va ser impulsor de l’Associazione di Cultori di Storia Salesiana (AC-
SA), la secció espanyola de la qual va presidir entre 1996 i 2000.

En la seva carta per ingressar al noviciat d’Azkoitia, el 1938, definia amb només 9
anys el que ha estat el seu programa de vida: «Vull ser un sacerdot salesià per sal-
var la meva ànima i la dels altres». Aquesta «cerca de la pròpia santificació mit-
jançant la santificació dels altres» és justament el tret més característic de l’espiri-
tualitat salesiana, tal com ho recordava l’any 2006 el P. Pascual Chávez, rector major
del Salesians, en la seva visita a la província salesiana amb seu a Barcelona.
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Arxiprestos

Crònica de la 8a reunió d’arxiprestos (18/05/09)

El dilluns 18 de maig de 2009, a la sala Beat Pere Tarrés del Seminari Conciliar, va
celebrar-se la 8a reunió dels arxiprestos, de les 10.30 a les 12 h. Presidí la reunió el
Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat pel Sr. bisbe auxi-
liar, Mons. Sebastià Taltavull, Mn. Joan Galtés, vicari episcopal —que actuà com a
moderador— i Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller —que actuà com a se-
cretari de la reunió—. Fou una reunió de cara a la preparació immediata i a la im-
plicació activa dels arxiprestats en la trobada d’avaluació del Pla Pastoral Diocesà
2006-2009 i de presentació dels objectius del nou Pla Pastoral Diocesà 2009-2012.

1. Pregària i salutació inicial del Sr. Cardenal

S’inicià la reunió amb la pregària de Tèrcia i les paraules de benvinguda del Sr.
Cardenal, que donà les gràcies a tots els arxiprestos pel treball que fan i destacà la
importància del treball de conjunt en l’àmbit arxiprestal.

2. Trobada Diocesana del 6 de juny

Mn. Joan Galtés explicà el sentit de la Trobada Diocesana del 6 de juny, citant la car-
ta de convocatòria del Sr. Cardenal. Els convidats principals són els membres del
CPD i dels consells pastorals parroquials i arxiprestals, així com els membres de
les juntes dels moviments, associacions, escoles cristianes i altres entitats de l’arxi-
diòcesi.

Els objectius de la Trobada seran:

a) Avaluació del Pla Pastoral Diocesà 2006-2009 Enviats per donar fruit, amb ci-
tes textuals de les respostes d’avaluació rebudes, a partir d’un DVD que prepara
Mn. Peio Sánchez, membre de la comissió organitzadora de la trobada.

b) Presentació dels nous objectius del Pla Pastoral Diocesà. Dels 10 objectius pro-
posats, els tres més demanats són:

• la Paraula de Déu (lectura orant de la Paraula).
• la solidaritat cristiana davant la crisi econòmica
• la integració dels immigrants en les comunitats cristianes.
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El marc general del nou Pla Pastoral serà la missió evangelitzadora. 

En el transcurs de la trobada, hi haurà un temps per presentar, per escrit, suggeri-
ments, aclariments i propostes per ser tingudes en compte en la redacció del nou
Pla Pastoral Diocesà 2009-2012. 

També es presentaran tres testimonis relatius als tres objectius del nou Pla.

3. Trobada Diocesana del 14 de juny: missa de Corpus

Mn. Galtés informà també de la celebració eucarística en acció de gràcies per la clo-
enda del Pla Pastoral Diocesà 2006-2009 amb motiu de la solemnitat de Corpus.
Aquesta segona trobada diocesana està en consonància amb el tercer objectiu de l’es-
mentat pla, dedicat a l’Eucaristia dominical, font i cimal de la vida cristiana. Mn.
Galtés donà alguns detalls de la celebració i es determinà la presència dels arxi-
prestos en la celebració, així com de la participació durant la missa de diferents re-
presentants dels arxiprestats de l’arxidiòcesi.

4. Mapa Pastoral

En relació a les possibles agrupacions de parròquies, el Sr. Cardenal recordà les de-
cisions preses fins al moment present tot remarcant que agrupar no ha de significar
un empobriment dels serveis pastorals de les parròquies sinó un impuls de cara al tre-
ball pastoral coordinat en l’ambit arxiprestal que ja es duu a terme arreu.

Mn. Sergi Gordo presentà un resum de les propostes rebudes d’agrupació de parrò-
quies en les diverses zones pastorals, propostes que han estat estudiades pel Consell
Episcopal (CE).

Fins al moment present han presentat agrupacions i/o han estat aprovades agrupa-
cions en els següents arxiprestats:

• Rambles-Poble Sec (1 agrupació aprovada pel CE).
• Sant Josep Oriol (3 agrupacions aprovades pel CE; en un futur el CE podria

aprovar 2 agrupacions més).
• Poblenou (1 agrupació aprovada pel CE).
• Provençals (2 agrupacions aprovades pel CE; en un futur, si s’escau, el CE po-

dria aprovar 1 agrupació més).
• Trinitat-Roquetes (pendent d’estudi i aprovació del CE).
• Vilapicina (en un futur el CE aprovaria, si s’escau, 1 agrupació).
• Gràcia (pendent d’estudi i aprovació al CE).
• La Torrassa-Collblanc (pendent d’estudi i aprovació al CE).
• Cornellà de Llobregat (1 agrupació aprovada pel CE, en un futur el CE apro-

varia, si s’escau, 1 agrupació més).
• Badalona Sud (pendent d’estudi i aprovació al CE).
• Badalona Nord (4 agrupacions aprovades pel CE).
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• Gramenet (1 agrupació aprovada pel CE; en un futur el CE aprovaria, si s’es-
cau, 2 agrupacions més).

• La Cisa (1 agrupació aprovada pel CE; en un futur el CE aprovaria, si s’escau,
1 agrupació més).

S’obrí un diàleg i es van plantejar alguns criteris de cara a realitzar bé l’agrupació:
que el rector sigui el mateix, celebracions conjuntes preparades per un equip conjunt,
el fet que moltes parròquies ja treballen de forma conjunta, i aquest fet prepara
molt la futura agrupació, etc. S’acordà que el CE ho estudiarà de cara a publicar uns
criteris per fer les agrupacions, com un petit directori.

5. Renovació dels arxiprestos (octubre 2009)

S’anuncià que durant el setembre de 2009 es procedirà a la consulta prèvia al no-
menament d’arxiprestos, atès que el nomenament de tots ells fineix el mes d’octubre
següent. 

6. Informacions diocesanes

• Visita pastoral als arxiprestats de Trinitat-Roquetes i Badalona nord.
• Any Paulí: misses estacionals, 3 conferències a la Catedral, missa final a la basíli-

ca de la Mercè (5 de juliol, 12 h).
• Any Sacerdotal amb motiu del 150è aniversari de la mort de Sant Joan M. Vianney,

rector d’Ars: s’estudiarà el que es pot fer a l’arxidiòcesi per millorar l’espirituali-
tat sacerdotal i la missió pastoral dels preveres.

• Premi Ciutat de l’Hospitalet a Càritas Diocesana per la seva tasca social a favor dels
pobres i marginats. El rebé el Sr. Cardenal com a president de Càritas.

7. Precs i preguntes

El Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, es posà a disposició de tots i agraí la
rebuda que se li ha fet a l’arxidiòcesi de Barcelona. El Sr. Cardenal Arquebisbe no-
tificà que ha nomenat Mons. Taltavull vicari general de l’Arquebisbat. També li ha
encomanat l’atenció als diaques permanents i l’ha nomenat president delegat seu a
la Fundació de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol.

La reunió es va cloure amb una pregària final a la Mare de Déu.
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Consell Presbiteral

Crònica de la segona reunió del trienni
2008-2011 (21/05/09)

El dijous 21 de maig de 2009, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, de les
10.30 h fins havent dinat, va tenir lloc la segona reunió del trienni 2008-2011 del
Consell Presbiteral (CP). Presidí el Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, acompanyat del Sr. bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, de Mn. Francesc
Romeu, secretari del CP i de Mn. Antoni Casas i Mn. Robert Baró, membres del
Secretariat del CP.

1. Pregària i salutació inicial del Sr. Cardenal

S’inicià la reunió amb la pregària de Tèrcia.

Seguidament, el Sr. Cardenal agraí l’assistència dels membres del consell i recordà
la missió del CP en tant que òrgan consultiu al servei de la comunió en l’arxidiòce-
si. Presentà al Sr. Bisbe auxiliar que participava per primera vegada a una reunió
del CP, després de la seva ordenació. Mons. Taltavull és el vicari general i també
tindrà cura i seguiment dels diaques permanents, i és també president-delegat de la
Fundació de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. El Sr. Cardenal també es-
mentà els temes de l’ordre del dia que serien tractats en la reunió.

Mons. Taltavull agraí al Sr. Cardenal i a tots l’acolliment que li han ofert i es posà a
disposició de tots.

2. Aprovació de l’acta de la reunió anterior i informació del Secre-
tariat del CP

Es va aprovar l’acta de la sessió anterior (celebrada el 26/02/2009). El secretari del
CP, Mn. Francesc Romeu, informà que, a les reunions del CP, Mn. Antoni Casas farà
de moderador i Mn. Robert Baró prendrà nota de les intervencions dels consellers per
tal de redactar-ne l’acta. En un altre ordre de coses, Mn. Romeu anuncià que en la
propera reunió del CP, el 29/10/2009, Mn. Manuel Roig, delegat diocesà de missions,
informarà sobre la situació actual dels preveres diocesans a missions.
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3. Nou accions sobre l’atenció pastoral a les comunitats

Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller, informà sobre nou propostes del CP
2005-2008 elaborades pel Consell Episcopal (CE) sobre l’atenció pastoral a les co-
munitats. Es lliurà als assistents un document que havia estat presentat a l’anterior
CP el 5 de juny del 2008 i al CPD el 29 de novembre de 2008.

De les nou propostes, el document desenvolupa criteris de caire operatiu sobre les
quatre accions següents:
—potenciar les vocacions sacerdotals
—potenciar el diaconat permanent
—potenciar els consells pastorals parroquials
—l’arxiprestat: unitat bàsica de pastoral de conjunt.

El CE ha reflexionat sobre el tema, ha indicat prioritats i accions o propostes per la
seva aplicació. 

4. Mapa pastoral

Presentà aquest punt Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller. Es tracta d’una
informació i una consulta sobre les possibles agrupacions de parròquies, segons el
que han presentat els diversos arxiprestats i els consells que es van donar en el CP,
i que poden marcar els futurs nomenaments.

Dels 26 arxiprestats de la diòcesi, 11 no han presentat cap document, 2 han presen-
tat la corresponent documentació, però sense proposar cap agrupació de parròquies,
4 estan pendents d’estudi i aprovació pel CE (Trinitat-Roquetes, Gràcia, Torrassa-
Collblanc i Badalona sud), i 9 ja han estat estudiats i aprovats pel CE.

Els 9 arxiprestats en els que ja s’han aprovat agrupacions són: Rambles-Poble Sec,
Sant Josep Oriol, Poblenou, Provençals, Vilapicina, Cornellà de Llobregat, Badalo-
na nord, Gramenet i La Cisa.

Es parlà de la conveniència de fer un decret sobre les agrupacions de parròquies i uns
criteris sobre què vol dir «agrupar» i altres aspectes: veure com s’està duent a terme
aquestes agrupacions en alguns arxiprestats de l’arxidiòcesi, el necessari canvi de
mentalitat, la formació pastoral dels preveres joves, etc.

El CE reprendrà el contingut d’aquestes intervencions i ho tractarà.

5. Consulta sobre la retribució econòmica dels preveres i semina-
ristes en etapa pastoral

Presentà aquest punt Mn. Antoni Matabosch, Delegat diocesà d’economia. Explicà
que aquesta normativa s’inspira en dos criteris: equitat i flexibilitat. Lliurà un text de
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tres folis, en què es parla de les persones afectades per aquesta normativa (primer
punt), de les normes per quantificar la retribució (segon punt), de la creació d’una co-
missió diocesana de retribució del clergat (tercer punt) o una disposició final per la
qual aquesta normativa serà revisada periòdicament (quart punt). Els membres del
CP hi donaren llur vist-i-plau favorable.

Publiquem íntegrament el segon punt, que té els 13 apartats següents:

1. La dedicació dels preveres es comptabilitzarà per punts. El valor econòmic de
cada punt es revisarà anualment.

2. S’estableix com a criteri fonamental que la retribució ha de ser proporcional a la
dedicació, a les despeses que comporta el ministeri encomanat i a les necessitats
personals.

3. La dedicació a un ministeri i la corresponent retribució pot ser plena o parcial.
S’estableixen complements per a familiars, allotjament, responsabilitat, viatges
i per raons personals.

4. La retribució bàsica per a la dedicació plena s’estableix en vint-i-quatre punts.
5. El prevere que estigui a plena dedicació al ministeri (sigui en un sol ministeri o

en diversos ministeris) pot ocupar un màxim de deu hores setmanals en una al-
tra activitat, fins i tot retribuïda independentment d’aquesta normativa. En pas-
sar d’aquestes deu hores, la dedicació es considerarà parcial.

6. Els preveres jubilats, a efectes de retribució, seran considerats com de dedicació
plena, a menys que exerceixin algun ministeri que els sigui directament retribuït
i els ocupi més de deu hores setmanals o que percebin pensió de jubilació per al-
tres títols diferents dels ministeris retribuïts segons aquestes normes.

7. Per raó de convivència amb persones de la pròpia família, inscrites com a de-
penents del prevere en la Seguretat Social, es té dret a complement familiar pro-
porcionalment a la dedicació al ministeri. Per un familiar fins a set punts; per dos
familiars fins a onze punts.

8. Si un prevere a plena dedicació per raó del càrrec no se li proporciona vivenda,
pot demanar un complement a la Comissió de Retribució del Clergat, la qual es-
tudiarà i decidirà cada cas.

9. Tenen dret a complement per responsabilitat:
a) Vicari General, Secretari General, Secretari particular del Sr. Arquebisbe i

president del Tribunal: set punts.
b) Vicaris episcopals i Vicaris judicials adjunts: sis punts.
c) Delegats: quatre punts.
d) Arxiprestos i Consiliaris preveres a plena dedicació: tres punts.
e) Per cada centre de culte i apostolat a més del principal: dos punts.

10. Tenen dret al complement de viatges els preveres que tinguin encomanades co-
munitats geogràficament distants o aïllades del lloc on resideixen o podrien re-
sidir per raó del ministeri.
a) Com a norma general, el càlcul de quilometratge mensual es farà d’acord amb

la següent fórmula: quilòmetres (del lloc on resideix per raó del càrrec o po-
dria residir per raó del càrrec, a cada comunitat encomanada), multiplicat per
36 viatges (4 viatges per setmana x 4,5 setmanes). Anualment es revisarà el
preu per quilòmetre.
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b) Pels ministeris no parroquials, que exigeixen desplaçaments, es farà el càlcul
de quilometratge, a revisar anualment.

11. S’estableix el complement per raons personals a fi d’atendre situacions especials.
12. Els seminaristes en etapa pastoral percebran divuit punts. Els diaques, vint punts.
13. La retribució bàsica i els complements es cobren directament del Fons Comú

Diocesà.

6. Pla Pastoral Diocesà

Presentà aquest tema Mn. Joan Galtés, vicari episcopal, que inclou aquests tres punts:

a) Vers el nou Pla Pastoral Diocesà. Es va comunicar que el marc global del nou pla
seria la missió evangelitzadora i que, després de la consulta feta als diocesans, ha-
vien sortit 10 possibles objectius per al nou Pla Pastoral, dels quals s’han triat
aquests tres: la Paraula de Déu, la solidaritat davant la crisi econòmica, la inte-
gració dels immigrants en les comunitats.

b) Dissabte 6 de juny: trobada final d’avaluació del Pla Pastoral Diocesà 2006-2009
Enviats per donar fruit, i de presentació de propostes d’objectius del nou pla. Mn.
Galtés informà que han estat invitats per a aquesta jornada els membres del CPD,
dels consells pastorals parroquials i arxiprestals, de les juntes dels moviments i
associacions, escoles cristianes i altres entitats de l’arxidiòcesi. A l’inici de la tro-
bada es projectarà un DVD sobre l’aplicació del Pla Pastoral 2006-2009. Segui-
dament, el Sr. Cardenal presentarà els objectius del nou Pla Pastoral 2009-2012.
En el curs de la jornada es podran presentar per escrit preguntes, suggeriments i
aclariments en relació als objectius del nou pla. A la segona part de la trobada es
presentaran tres testimonis sobre cada un dels tres objectius del nou Pla Pasto-
ral. Clourà la trobada el Sr. Cardenal amb unes paraules finals i una pregària a la
Mare de Déu.

c) Diumenge 14 de juny: celebració eucarística diocesana final en la solemnitat del
Corpus. La celebració incorporarà el sentit d’acció de gràcies pels fruits del Pla
Pastoral 2006-2009, en consonància amb el seu tercer objectiu dedicat a l’euca-
ristia, font i cimal de la vida cristiana. Es farà referència a la cloenda del pla en la
monició inicial de l’eucaristia, amb la participació de representants dels 26 arxi-
prestats que composaran un mapa de l’arxidiòcesi. També se’n farà referència a
l’homilia, a la pregària dels fidels i a l’ofertori. El cartell de la festa de Corpus i
una estampa de record de la missa citaran el lema Enviats per donar fruit.

7. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal informà d’aquests temes: preveres difunts, conferiment de ministe-
ris, ordenacions, visita pastoral als arxiprestats de Trinitat-Roquetes i Badalona nord,
conferències amb motiu de l’Any de Sant Pau, reunió de consiliaris de germandats
i confraries, centenari de la canonització de Sant Josep Oriol, escola de pregària per
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a joves a la catedral (quart dijous de cada mes), reunió amb els preveres joves, viat-
ge del Sr. Cardenal amb els preveres joves a Lió i Ars (primera setmana d’agost), 25è
aniversari de Vida Creixent, Any Sacerdotal, entrevistes del Sr. Cardenal amb alguns
alcaldes sobre la crisi i la implicació dels municipis amb el treball que Càritas duu
a terme, guardó a Càritas a l’Hospitalet de Llobregat, experiència nova a la parròquia
de Sant Jaume amb el nomenament d’un diaca permanent per a la participació en la
cura pastoral d’una parròquia (cànon 517,2 del CIC). 

8. Precs i preguntes

• Un conseller va presentar una comunicació al CP i acabà dient: «Un nombrós grup
de preveres de Barcelona vindiquem l’honorabilitat de les persones que reiterada-
ment són objecte de crítiques barroeres i desaforades, així com desaprovem els
procediments que són norma del web Germinans Germinabit. Igualment demanem
als seus responsables que vulguin considerar com n’és de destructiu el seu procedir
i vulguin integrar-se a una plena comunió amb tot el Presbiteri de Barcelona».

• El Sr. Cardenal va respondre a aquest prec dient: «Comparteixo plenament la pre-
ocupació que posa en relleu aquesta intervenció. Agraeixo aquesta intervenció per
la meva estimació a l’Església diocesana i als sacerdots. En l’Església, la comu-
nió i la caritat cristianes han d’orientar tota l’activitat dels cristians i això demana
l’estimació dels germans i el respecte a la dignitat i la bona fama de les persones i
les institucions, i a la vegada la correcció fraterna s’ha de realitzar amb objectivitat
i amb la identificació del qui la fa. Les actuacions que contradiguin aquests prin-
cipis ètics elementals no són ni humanes ni cristianes». 

• Finalment van tenir lloc altres comunicacions, precs i preguntes: dedicació d’un car-
rer al Beat Dr. Pere Tarrés al districte de Sarrià, la problemàtica dels matrimonis
mixtos, activitats programades de Pastoral amb Immigrants, la situació dels pre-
veres emèrits, la possible propera celebració de la beatificació del Dr. Samsó.

La reunió es va cloure a les 14 h amb la pregària final i el dinar.
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Organismes diocesans

Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional

Carta del Delegat Diocesà

A l’atenció dels preveres, diaques, religiosos/es i laics/laiques de l’Arxidiòcesi de Bar-
celona que treballen en el camp de la pastoral diocesana

Benvolguts,

El diumenge 3 de maig, quart diumenge de Pasqua, l’Església celebra la XLVI Jor-
nada Mundial de Pregària per les Vocacions, sota el lema «Sé de qui m’he fiat». La
cita és de sant Pau i vol entroncar aquesta jornada amb la celebració de l’any paulí
en el qual ens trobem en tota l’Església. El lema vol expressar un element fona-
mental de tota vocació: la confiança en Déu i en Jesucrist, el qual mai no fallarà. Això
permet avançar amb seguretat i esperança en tot moment.

Des de la Delegació de Pastoral Vocacional de Barcelona us fem arribar els següents
materials que us permeten preparar aquesta Jornada:

• Cartell de la jornada
• Estampa amb la pregària per les vocacions
• El missatge del Papa

Val la pena aprofitar aquesta Jornada, que celebrem sota la mirada de Jesucrist Bon
Pastor, per plantejar el sentit vocacional de la vida i, sobretot, la possibilitat de la vo-
cació al ministeri ordenat i a la vida consagrada.

Que el Senyor ens concedeixi el fruit pasqual de moltes i generoses vocacions que
facin descobrir com val la pena fiar-se del Senyor.

Rebeu una salutació del qui es posa a la vostra disposició,

Mn. Josep M. Turull
Delegat diocesà de Pastoral Vocacional 

Barcelona, 23 d’abril de 2009
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Delegació Diocesana de Catequesi

Carta del Delegat sobre el Catecisme «Jesús és el Senyor»

Benvolgut mossèn,

Us faig arribar dos exemplars del tríptic informatiu de les 8nes Jornades Interdio-
cesanes de Catequesi, que organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Ca-
talunya i les Illes Balears (SIC), i que es desenvoluparan, si Déu vol, del dimecres 1
de juliol al divendres 3 de juliol, al Seminari salesià Martí Codolar de Barcelona.

Aquestes Jornades són el marc en el qual els bisbes de Catalunya i les Illes Balears
presentaran i lliuraran a les diverses Esglésies particulars el Catecisme Jesús és el
Senyor, que serà, a partir del curs vinent, el text oficial per a la catequesi amb els
infants dels 6 als 11 anys. Aquest acte, obert a tothom, es realitzarà el dimecres al
matí, a les dotze del migdia i a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. Des-
prés de dinar continuaran les Jornades per als responsables que s’hi hagin inscrit, al
Seminari salesià Martí Codolar.

Els destinataris d’aquestes Jornades són totes aquelles persones que tenen una tasca
de responsabilitat en el camp de la catequesi: animadors de l’equip de catequistes,
preveres i religiosos dedicats a la catequesi, formadors de catequistes, col·laboradors
de les Delegacions de Catequesi. Per això us adjuntem un altre tríptic, perquè el pu-
gueu fer arribar a alguna persona que en el vostre àmbit habitual correspongui a
aquest perfil.

Aquesta és una bona oportunitat de conèixer el Catecisme i els instruments que ha
preparat el SIC per encàrrec dels bisbes de Catalunya i les Illes Balears. Us dema-
nem que comuniqueu aquesta iniciativa a tots aquells que coneixeu i que entren en
el perfil dels destinataris d’aquesta iniciativa.

Resto a la vostra disposició i rebeu una ben cordial salutació.

Mn. Enric Termes Farré
Delegat diocesà de Catequesi

Barcelona, 28 de maig de 2009
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Conferència Episcopal Tarraconense 

Comunicat de la reunió n. 190

Els dies 5 i 6 de maig de 2009 ha tingut lloc la reunió n. 190 de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarrago-
na. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tar-
ragona, i hi han assistit tots els seus membres, llevat del bisbe de Tortosa, Mons. Xa-
vier Salinas, que ha excusat la seva assistència.

En començar, Mons. Pujol ha donat la benvinguda a Mons. Sebastià Taltavull Angla-
da, nou bisbe auxiliar de Barcelona, que en aquesta reunió s’ha incorporat als treballs
de la Conferència Episcopal Tarraconense. Mons. Taltavull ha agraït la benvinguda,
així com l’assistència dels bisbes a la seva recent ordenació episcopal i s’ha posat a
disposició de tots per col·laborar en el treball conjunt dels bisbes catalans. Així ma-
teix, Mons. Pujol, en nom dels bisbes, ha felicitat Mons. Jaume Traserra, bisbe de
Solsona, en el 50è aniversari de la seva ordenació sacerdotal, i Mons. Josep Àngel
Saiz, bisbe de Terrassa, que en celebra el 25è aniversari. Tots dos bisbes han agraït
cordialment la felicitació.

Els bisbes han passat després a tractar els diversos temes de l’actualitat eclesial i
social, i en relació a ells manifesten:

1. «Els Bisbes de Catalunya, juntament amb tota l’Església, ens disposem a acom-
panyar espiritualment el Sant Pare Benet XVI en el seu proper viatge a Terra San-
ta, la terra de Jesús, els propers dies 8 a 15 de maig. Al mateix temps, fem plena-
ment nostres els seriosos esforços de reconciliació que està duent a terme Benet
XVI: amb una porció de l’Església catòlica recentment esquinçada, amb els ger-
mans cristians ortodoxos i reformats i, ara, amb els nostres germans grans en la
fe d’Abraham, el poble hebreu, i també amb els musulmans.»

2. «Volem agrair de cor al papa Benet el seu coratge d’obertura als altres, de cercar
sempre l’aclariment de tot malentès i d’intentar superar, amb l’ajuda de Déu i de
la raó humana, els més grans conflictes històrics, culturals, religiosos, que divi-
deixen avui els homes. Caldrà més perspectiva històrica per valorar els efectes
d’aquests grans esforços de reconciliació, que Benet XVI estén a àmbits no cris-
tians i, fins i tot, no religiosos, com ara la cultura laïcista occidental.»

3. «Davant les polèmiques que han sorgit, els Bisbes de Catalunya volem remarcar
que l’actitud del Sant Pare ha estat en tot moment, i des de l’inici del seu ponti-

07 Conf. Epis. Tar maig'09  25/6/09  12:26  Página 303



304 [48] maig - BAB 149 (2009)

ficat, de plena franquesa, humilitat i transparència. El seu exemple reviu al nostre
món la figura del Bon Pastor, sempre mansuet: Jesús. Alhora, com Jesús, defugint
tota intolerància, no deixa mai de tenir un pensament lliure, fidel a ell mateix i a
la seva missió i lleial amb els homes, pensament que topa sovint amb el nostre
món fortament mediatitzat per interessos de diferents signes. La seva veu, però,
ha estat i és, en tot moment, una veu de pau. Ha trobat sovint, en canvi, la resposta
de la intolerància, del pensament excloent i tancat al diàleg, de la reacció des-
proporcionada. D’acord amb els drets a la llibertat d’expressió i a no ser discri-
minat, drets que són cabdals a la nostra societat moderna, els Bisbes de Catalu-
nya reclamem pel Sant Pare, si més no, l’obsequi d’una mateixa resposta: del
respecte.»

4. «I a tots els fidels, els bisbes els demanem un acompanyament proper i confiat a
qui ara és el nostre Pastor; en primer lloc, amb la pregària a Déu Nostre Senyor,
però també amb l’atenció als seus gestos i paraules i amb l’afecte.»

5. «Així mateix, els Bisbes de Catalunya, seguint de prop la situació econòmica di-
fícil que està vivint el nostre país, hem reflexionat amb especial atenció sobre el
sofriment de tantes persones i famílies en atur i de petites empreses amb una gran
inestabilitat, que són fets que colpegen i que han de fer reflexionar i avançar la
nostra societat cap a una conversió sincera de major austeritat i solidaritat. Cal
promoure una reflexió a fons de les causes que ens han dut a aquesta crisi tan pro-
funda i tan injusta, sense deixar d’adonar-nos de la seva dimensió moral i espiri-
tual. I fem una crida a les diverses Administracions i als sectors econòmics i so-
cials, perquè facilitin ajuts i sortides justes a la crisi.»

«Creiem en la capacitat de reacció i regeneració de la nostra societat catalana, amb
l’ajuda de Déu. Serà des de l’austeritat i la solidaritat que podrem afrontar camins
de sortida i d’esperança per als més afectats, amb una redistribució més justa de
la riquesa i un exercici de les virtuts econòmiques, com ara l’austeritat, la soli-
daritat i la promoció d’activitats econòmiques veritablement productives i res-
pectuoses amb la dignitat de la persona humana. Els Bisbes valorem i agraïm tot
el que s’està fent des de les comunitats parroquials, des de Càritas i altres insti-
tucions d’ajuda, amb tants voluntaris mobilitzats i tantes persones, que estan po-
sant els recursos pastorals i d’assistència que l’Església té al seu abast, al servei
dels afectats per aquesta crisi. I demanem que es mantingui aquest treball carita-
tiu envers els més afectats, amb noves iniciatives que promoguin la solidaritat i la
justícia i amb activitats empresarials per mantenir i ampliar els llocs de treball.»

6. Els bisbes han tractat també d’altres qüestions relacionades amb la litúrgia, l’en-
senyament i la catequesi. En aquest darrer àmbit, i amb la presència de Mn. Joan
M. Amich, de Girona, i la Sra. Montserrat Oriol, directora del Secretariat Inter-
diocesà de Catequesi (SIC), han estat informats de la preparació dels materials
complementaris —quadern d’activitats i guia didàctica— per a treballar el nou ca-
tecisme d’iniciació cristiana Jesús és el Senyor, que serà presentat el pròxim dia
1 de juliol, en l’inici de les Jornades per responsables de la catequesi, organitza-
des pel SIC. El nou Catecisme conté l’exposició íntegra de la fe cristiana, adap-
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tada als infants de 6 a 11 anys, està estructurat al voltant del Credo i s’articula se-
gons les quatre dimensions de la vida cristiana: creure, celebrar, viure i pregar, te-
nint com a centre Jesucrist, el Senyor. El nou Catecisme, que es començarà a uti-
litzar en les diòcesis catalanes, amb caràcter normatiu, el pròxim curs 2009-2010,
introdueix l’infant en l’experiència de la vida cristiana, inicia a la celebració dels
sagraments i ofereix el llenguatge comú de la fe que ens transmet l’Església.

7. En el capítol de nomenaments, els bisbes han nomenat Mn. Josep Lluís Calvís Co-
mangés, de Barcelona, com a consiliari de la Coordinació Catalana de Colònies,
Casals i Clubs d’Esplai i al Sr. Andreu Iburo Otero com a president de la Joven-
tut Cristiana Obrera de Catalunya i les Illes (JOC). Així mateix, i a proposta de
Mons. Pujol, han donat el seu parer favorable per al nomenament, per part de l’ar-
quebisbe de Tarragona, de Mn. Joan Magí i Ferré com a president de l’Associa-
ció Bíblica de Catalunya i de Mn. Josep Lluís Arín i Roig com a vicepresident
de la mateixa entitat, per un període de quatre anys.

8. Finalment, i a proposta de Mons. Vives, bisbe secretari de la CET, han aprovat el
pressupost del Fons Comú Interdiocesà per al present any 2009.

Tarragona, 6 de maig de 2009

Mitjans de comunicació per a la Solidaritat

Missatge de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social
(24 de maig de 2009)

El sant pare Benet XVI ha volgut dedicar la 43a Jornada Mundial de les Comunica-
cions Socials que se celebra el 24 de maig de 2009, festivitat de l’Ascensió del Se-
nyor, a reflexionar sobre «Noves tecnologies, noves relacions. Promoure una cultu-
ra de respecte, diàleg i amistat». Amb aquest lema elegit, el Sant Pare situa en primer
pla qüestions importants des del punt de vista ètic i moral, que es refereixen al mo-
del de comunicació que propicien les noves tecnologies, destacant d’una banda els
seus innegables valors positius per a les relacions humanes i el desenvolupament per-
sonal, social i cultural; i, per una altra, advertint sobre els perills i danys que com-
porta l’ús inadequat d’aquestes mateixes tecnologies que tant han transformat la vi-
da de la societat actual i amb les quals amb tanta naturalitat conviuen els joves.

1. Adequat ús de les noves tecnologies

És a ells precisament a qui dirigeix especialment el seu missatge el Sant Pare perquè
els joves, als quals anomena «generació digital», són els qui més utilitzen aquests
nous mitjans tant per a les seves relacions personals i d’amistat com per a la compren-
sió del món que els envolta i la manifestació lliure de les pròpies idees i interessos,
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establint autèntiques xarxes socials per on transiten assíduament, dedicant-hi gran
part del seu temps i oci, fins al punt d’haver-se produït en ells una nova pertinença i
ciutadania en el món digital.

El Papa assenyala que aquestes noves tecnologies obren grans possibilitats de des-
envolupament i són una gran via oberta a la meravellosa capacitat humana de rela-
cionar-se amb els altres, «reflex de la nostra participació en l’amor comunicatiu i uni-
ficador de Déu, que vol fer de tota la humanitat una sola família», però alhora ens
adverteix, referint-se a l’ús d’Internet, que «seria una llàstima que el nostre desig
d’establir i desenvolupar les amistats on line fos en detriment de la nostra disponi-
bilitat per la família, els veïns i els qui trobem en la nostra realitat quotidiana, al
lloc de treball, a l’escola o en el temps lliure».

No podem, per tant, renunciar a l’autèntica relació que propicia la vertadera amistat
i la trobada amb els altres per un substitutiu «virtual» que anul·li o supleixi la co-
municació i les relacions humanes personals i directes, sinó que més aviat hem de
treballar fermament per una vertadera missió evangelitzadora en aquest nou món di-
gital a fi d’aconseguir-hi una cultura del respecte, el diàleg i l’amistat, que el cris-
tianisme reforça i transcendeix pel misteri redemptor de Crist, que ens ha mostrat la
major prova d’amor lliurant la seva vida per nosaltres (cf. Jn 15,13) i ens ha enco-
manat la tasca d’imitar el seu amor en el lliurament generós als altres (cf. Jn 15,17).

Els cristians, amb l’aportació de la saviesa moral de l’evangeli i l’ajuda de la doc-
trina de l’Església, hem de preservar sempre la dignitat de la persona humana i el
bé comú davant els canvis axiològics o de valors que inevitablement comporta l’ac-
tual revolució tecnològica.

2. Responsabilitat dels pares

A aquests canvis, sobretot pel que fa als més joves, han d’estar atents els pares i edu-
cadors amb una adequada formació moral que acompanyi l’ús de les noves tecnolo-
gies, en especial Internet i els mitjans de comunicació en general, a fi que siguin
beneficiosos per a la persona i la societat i propiciïn la recerca de la veritat, el bé i
la bellesa, sense deixar-se enganyar «pels qui només van a la recerca de consumidors
en un mercat de possibilitats indiferenciades, on l’elecció mateixa es presenta com
el bé, la novetat es confon amb la bellesa i l’experiència subjectiva suplanta la veri-
tat» (Benet XVI).

Els pares han d’estar atents i propiciar un clima adequat de família i d’amistat a la
llar, perquè aquests autèntics fraus de les relacions humanes a què hem fet referèn-
cia no afectin els joves, de manera especial els més indefensos psíquicament com ara
els adolescents, provocant en ells, en no poques ocasions, traumes afectius i emo-
cionals que condicionaran dolorosament el seu futur. El ciberespai no pot ser un
terreny franc exempt de la deguda responsabilitat ètica i moral ni de l’atenció i vigi-
lància dels pares i educadors, així com de l’acció protectora de les autoritats, obli-
gades per la nostra Constitució (cf. Art. 20,4) a defensar els menors dels continguts
perniciosos i inadequats.
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3. Millor aprofitament eclesial d’Internet

Pel que fa al profitós ús de les noves tecnologies a Internet, també l’Església, tant en
l’àmbit de la Conferència Episcopal, com a la diòcesi i la resta de nivells comunita-
ris, està cridada a treure partit de les seves enormes potencialitats per a la missió
evangelitzadora i la pròpia acció comunicativa, com ho ha reconegut recentment el
Sant Pare (cf. Carta de Benet XVI als bisbes, 10 de març de 2009), a fi d’interac-
tuar eficaçment a la xarxa, donant una resposta adequada i ràpida a les peticions d’in-
formació i ensenyament correctes. D’altra banda, en tot això no hem d’oblidar mai
que la predicació de l’evangeli sempre comporta la contradicció que provoca la Creu
(cf. 1Co 1,17-18), també en la societat de la informació.

Seguint les indicacions que el Sant Pare dóna als joves en el seu missatge d’aquesta
Jornada, «per exhortar-los a portar al món digital el testimoniatge de la seva fe», i
evangelitzar així els seus companys en «el continent digital», pensem que en aquest
sentit se li presenta a l’Església a Espanya una gran oportunitat de cara a la prepa-
ració de la Jornada Mundial de la Joventut del 2011 que tindrà lloc a Madrid i en la
qual estan joiosament implicades les diòcesis espanyoles.

4. Potenciar en la crisi el sentit social dels mitjans

La mirada al futur i al món digital no ens eximeix, sobretot en el temps de crisi
econòmica que patim, i que afecta especialment els grups socials més pobres i des-
favorits, de reclamar l’aportació que els mitjans de comunicació social poden i han
de fer a favor d’una societat més justa i solidària per a sortir d’aquesta dramàtica si-
tuació econòmica, convertint-se amb la seva gran influència en la societat en lloc de
trobada i promoció d’una cultura de la solidaritat sempre necessària, però més en
aquests moments.

Per a aquest noble objectiu els mitjans de comunicació han de promoure iniciatives
d’ajuda als més afectats per la crisi, i denunciar la corrupció i l’enriquiment frau-
dulent, fomentant en la societat actituds de superació, laboriositat, sobrietat i gene-
rositat amb els més pobres, així com la difusió d’opinions i projectes tendents a
l’aprofitament dels recursos, a la bona gestió, a la generació d’ocupació digna i al
manteniment dels èxits i cobertures socials pròpies d’un Estat democràtic consolidat.

Tot això contribuirà, sens dubte, a reconciliar els mitjans de comunicació amb el seu
paper social genuí de servei al bé comú i a la ciutadania que els justifica i legitima,
perquè en aquesta noble tasca s’han entestat sempre els mitjans de comunicació quan
les circumstàncies dramàtiques i difícils de la societat ho han requerit.

Així ho reconeixia amb gratitud l’inoblidable servent de Déu Joan Pau II quan afir-
mava que «cada dia, els mitjans de comunicació social afligeixen els nostres ulls i
el nostre cor, fent-nos comprendre les crides angoixoses i urgents de milions de
germans nostres menys afortunats, perjudicats per algun desastre, natural o d’ori-
gen humà; són germans que estan famolencs, ferits en el seu cos o en el seu esperit,
malalts, desposseïts, refugiats, marginats, desproveïts de tota ajuda; ells aixequen els
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braços envers nosaltres, cristians, que volem viure l’evangeli i el gran i únic mana-
ment de l’Amor» (Missatge per a la Quaresma de 1986). Que Déu beneeixi tots els
esforços que els mitjans i els qui hi treballen realitzen a favor de la solidaritat entre
les persones i els pobles.

El sentit de justícia i de solidaritat ens obliga, sense menyscabament de la deguda
atenció a tots els desocupats, a dirigir la nostra mirada en aquesta Jornada Mundial
de les Comunicacions Socials als més de 5.000 periodistes, sobretot joves, en atur a
hores d’ara a Espanya, segons dades de les associacions professionals, per als quals
demanem una prompta i adequada solució a la seva situació. Per aquesta intenció re-
sem especialment en aquest dia, així com pels comunicadors que a diverses parts del
món han mort o pateixen persecució i limitació de la seva llibertat en l’exercici de
la seva professió periodística.

5. Més presència de Déu en els mitjans

Per últim, volem continuar animant els comunicadors cristians a continuar procurant
la consecució d’un espai més gran per als mitjans a l’Església i un espai més gran per
a Déu en els mitjans comunicació, en un temps secularitzat com el nostre en què, com
encertadament ho ha indicat el Papa, «la prioritat que està per damunt de totes és
fer present Déu en aquest món i obrir als homes l’accés a Déu […] perquè en àmplies
zones de la terra la fe està en perill d’apagar-se com una flama que no troba ja ali-
ment» (Carta de Benet XVI als Bisbes, 10 de març de 2009).

Contribuir a aquesta missió evangelitzadora és quelcom apassionant i esperançador,
ja que, com conclou el citat missatge papal per a aquesta Jornada, hi ha motius per
a això, perquè «el cor humà té l’anhel d’un món on regni l’amor, on els béns es com-
parteixin, on s’edifiqui la unitat, on la llibertat trobi el seu sentit en la veritat i on la
identitat de cadascú s’aconsegueixi en una comunió respectuosa. La fe pot donar res-
posta a aquestes aspiracions: sigueu-ne els missatgers! El Papa és al costat vostre amb
la seva oració i amb la seva benedicció».

I amb ell també nosaltres.

† Joan Piris, bisbe de Lleida i president
† Antonio Montero, arquebisbe emèrit de Mérida-Badajoz
† Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell
† Raúl Berzosa, bisbe-administrador diocesà d’Oviedo
† Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona
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Crònica

Cicle de conferències organitzat per
l’Arquebisbat sobre l’Any de Sant Pau

Els dilluns dies 4, 11 i 18 de maig de 2009, l’Arquebisbat de Barcelona organitzà un
cicle de conferències amb motiu de l’Any de Sant Pau que varen celebrar-se a la
catedral de Barcelona, a les 19.30 h, i que foren retransmeses íntegrament per Rà-
dio Estel i Ràdio Principat en els dies indicats, a partir de les 21 h.

El Dr. Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat de Sant Egidi, pronuncià la pri-
mera conferència del cicle, el dilluns dia 4 de maig, sobre Sant Pau, comunicador de
l’Evangeli en un món globalitzat. Va presidir la conferència el Sr. cardenal arque-
bisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat a la presidència pel Dr. Armand Puig
Tàrrech, degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya.

Cada una de les conferències va quedar emmarcada en una breu celebració de la
Paraula de Déu. Després de començar «en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit
Sant», el Sr. Cardenal amb els presents recitava uns fragments dels Salm 116, que diu
«Lloeu al Senyor tots els pobles, glorifiqueu-lo totes les nacions; el seu amor per nos-
altres és immens, la fidelitat del Senyor durarà sempre». Tot seguit un lector llegia
un fragment d’alguna de les Cartes de sant Pau. Després de la lectura tothom es po-
sava dret i el Sr. Cardenal recitava la següent oració: «Preguem. Oh Déu, que voleu
que tots els homes se salvin i arribin a conèixer la veritat; mireu com n’és, d’im-
mensa, la vostra collita i envieu treballadors que prediquin l’Evangeli per tot el món.
Us preguem també que, així com va concedir a sant Pau la gràcia d’evangelitzar
tots els pobles cridats a la fe, ens concediu a nosaltres, per la intercessió del mateix
sant Pau, de ser testimonis fidels de vida cristiana enmig de la societat dels nostres
dies. Per Crist Senyor nostre». I tothom s’asseia per escoltar la conferència.

En acabar la dissertació, tothom es posava dret i el Sr. Cardenal resava aquesta ora-
ció: «Preguem. Oh Déu, vós heu evangelitzat tot el món amb la predicació de
l’apòstol Pau; feu que els qui avui fem memòria del seu treball apostòlic, imitant
el seu exemple, siguem en el món testimonis de la vostra veritat. Per Crist Senyor
nostre». I l’acte acabava amb la benedicció del Sr. Cardenal en la forma acostu-
mada. 
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Conferència del Dr. Andrea Riccardi

«Hem de tornar a Pau. Pau no és l’home de l’espasa, sinó que és l’home de la pau.
En un món amb tants perills de fractures, crec que necessitem molt a sant Pau». Amb
aquestes paraules va concloure la seva conferència el Dr. Andrea Riccardi, funda-
dor de la Comunitat de Sant Egidi, que parlà el dilluns, dia 4 de maig.

En la primera part de la seva exposició, el Dr. Riccardi, que fou presentat pel carde-
nal Lluís Martínez Sistach, va dir que en els darrers temps s’havia estès la consigna
de què «cal colpejar a Pau» i cità en aquest sentit el filòsof Nietszche i l’ideòleg del
nazisme Alfred Rosemberg; segons aquest darrer calia «depurar el cristianisme del ju-
daisme i de Pau». «En canvi —va dir Riccardi— cal tenir consciència que colpejar
Pau equival a amputar el cristianisme. Pau ha posat en el centre la debilitat; un Déu
dèbil, el rostre del qual és el Crist crucificat. Déu ha escollit la debilitat per confon-
dre els forts». «El cristianisme ha recordat la debilitat de tots els homes, la força dels
dèbils i la debilitat dels poderosos». Citant el teòleg Olivier Clément, va afirmar
que «les úniques revolucions creadores de la història han nascut de la transforma-
ció dels cors». «La feblesa de les nostres comunitats —va dir també— no és de-
cadència, sinó punt de partida».

Després explicà que aquesta convicció de la força de la feblesa és profunda i «està
en els cromosomes del cristianisme», recordant, entre altres, la figura de sant Fran-
cesc d’Assís. «No hem de mitificar Pau i pensar que viure com ell va viure és im-
possible, va remarcar citant sant Joan Crisòstom. Mitificar Pau equivaldria a dir
que és impossible imitar-lo, mentre que Pau és un exemple de conversió per comu-
nicadors de l’Evangeli». 

En la darrera part de la seva exposició, Riccardi va parlar de Pau com a home de
tres cultures, la jueva, la grega i la romana. Pau, jueu de la diàspora, amb l’arameu
com a llengua materna, coneixedor de la llengua grega i dels seus filòsofs. El
món plural no només crea relativisme, també condueix a definir la pròpia identitat.
Davant del perill de viure, en el món actual, les pròpies identitats de forma forta i
agressiva, Pau ens dóna l’exemple que no cal hivernar les identitats i va subratllar
que «el futur de la humanitat no és el xoc de civilitzacions, sinó el viure junts, amb
una globalització de la fraternitat». Citant Joan Pau II va dir que «el diàleg i la mis-
sió pertanyen al mateix horitzó de l’amor» i recordant Joan XXIII afirmà que «és
molt el que pot fer una minoria» i que «la lògica de tancar-se i emmurallar-se va
contra el principi catòlic i contra el fet que el punt central del missatge de Crist és
la caritat».

«Comunicant l’Evangeli, l’amor, els cristians treballen una pau preventiva. El nos-
tre futur és viure plegats entre diferents: fundar la civilització del conviure, de la tro-
bada, del mestissatge, de la unió... convençuts que la convivència de les comunitats
cristianes és el germen d’un món diferent». «Necessitem l’apòstol Pau», va con-
cloure el Dr. Riccardi, entre els forts aplaudiments dels nombrosos assistents a la
conferència.
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Conferència del Dr. Jordi Sánchez Bosch

La segona conferència d’aquest cicle la pronuncià el Dr. Jordi Sánchez Bosch, pro-
fessor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i especialista en sant Pau, així
com autor de diversos llibres i nombrosos articles sobre el pensament paulí, el dilluns
11 de maig. Fou presentat pel Sr. Cardenal Arquebisbe, acompanyat a la presidèn-
cia per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de l’Arquebisbat.

El Dr. Sánchez Bosch va començar dient que la primera conferència havia estat una
reflexió sobre sant Pau i la seva influència en el pensament europeu, però que ell se
centraria en la vida espiritual i interior de Pau. Citant el cardenal Vanhoye, va dir que,
des del mateix moment de la seva conversió en el camí de Damasc, Crist mateix es-
tableix una profunda relació personal amb l’apòstol dels gentils. Per això, Crist és el
veritable Senyor de la vida de Pau, que arribarà a escriure: «Visc, però no jo, és Crist
que viu en mi». Crist és la pedra de toc del que val i del que no val en la vida de Pau.

El conferenciant va fer per manera que fossin els mateixos textos de Pau els qui
parlessin de la seva vida d’unió amb Crist. Citant nombrosos textos de les seves
cartes, va anar explicant les dimensions de la vida cristiana en el pensament paulí.
De manera especial, va fer referència a la incorporació del cristià al misteri pasqual
de Jesucrist per mitjà del baptisme i dels altres sagraments.

El Dr. Sánchez Bosch va exposar el ric pensament de Pau sobre la presència i la fun-
ció de l’Esperit Sant en la vida dels cristians. Va fer algunes referències a l’estil de
vida de sant Pau i al fet que ell, destinat a portar l’Evangeli a les nacions, decidís
guanyar-se el pa amb un treball manual: la confecció de la tela per confegir tendes
de campanya. «Amb aquesta manera de fer —digué— Pau mostra que vol oferir l’E-
vangeli amb plena gratuïtat i que vol també compartir la humiliació del seu Senyor,
el qual, essent Déu, es va fer home i es va anorrear i es va fer el servidor de tots».

Presentà després l’expressió «en Crist» com una característica innegable de l’estil de
sant Pau, i explicà que té un sentit eminentment místic: de restar en Crist, de roman-
dre en ell, en sintonia amb el que diu també l’Evangeli de Joan.

Amb aquesta i amb altres actituds —va concloure el conferenciant—, Pau va portar
fins a l’extrem aquella profunda identificació personal amb Jesucrist que per a ell
es va iniciar amb l’aparició del Crist ressuscitat en el camí de Damasc.

Conferència del Dr. Giovanni Maria Vian

La tercera conferència la va pronunciar el Dr. Giovanni Maria Vian, director de
«L’Osservatore Romano», que parlà sobre «Sant Pau, presoner i màrtir a Roma», el
dilluns 18 de maig i que fou presentat pel cardenal Lluís Martínez Sistach, el qual
presidí la conferència acompanyat, a la presidència, per Mons. Sebastià Taltavull, bis-
be auxiliar.
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El Dr. Vian, autor de més de 80 llibres sobre la història del cristianisme i professor
a la Universitat romana de La Sapienza, oferí una àmplia i molt documentada visió
històrica de sant Pau, fent recurs als textos «autobiogràfics» en què Pau parla d’ell i
de la seva conversió en el camí de Damasc, que qualificà com l’esdeveniment més
important de tota la vida de Pau.

El conferenciant parlà especialment de les relacions dels apòstols Pere i Pau amb la
ciutat de Roma, amb textos dels autors cristians dels primers segles, com Climent de
Roma, Ireneu de Lió, el prevere Caius, Dionís, bisbe de Corint, i altres. Remarcà que
el sepulcre dels dos grans apòstols ha estat considerat des dels primers temps i de for-
ma constant com el tresor més preuat de l’Església romana.

Especialment emotiva fou la narració que el professor Vian va fer del martiri de Pau,
ocorregut a Roma l’any 67 després de Crist. Citant el document «Fets de Pau», un
escrit apòcrif, explicà que Pau, com a ciutadà romà, en ser condemnat a mort, va
ser decapitat a les afores de la ciutat de Roma. Arribat al terme del seu camí terrenal,
pau, amb les mans encadenades, diu la tradició que va voler dirigir la seva mirada
vers l’Orient, alçà les mans al cel, pronuncià unes oracions en hebreu i, sense afegir
cap paraula més, oferí el seu coll a l’espasa del botxí.

En la darrera part de la seva exposició, el Dr. Vian recordà uns textos de Pau VI so-
bre el significat de Pere i Pau per a l’Església de Roma, que està cridada a estendre
per tot el món la llum de Crist, de qui foren testimonis —i màrtirs— els dos grans
apòstols. Després esmentà un cineasta italià, que portava el nom de Pere i de Pau,
Pier Paolo Passolini, del qual explicà que projectava una pel·lícula sobre sant Pau que
no va arribar a fer. En aquest film, Passolini volia mostrar l‘actualitat de sant Pau, i
per això el situava a la ciutat de Nova York, com la Roma d’avui. I va cloure la seva
exposició amb aquestes paraules: «Aquest intent ens volia dir que Pau està ben pre-
sent avui entre nosaltres; hi està espiritualment, i fins i tot podríem dir que hi està ma-
terialment. Pau segueix parlant a la nostra societat. Pau, davant del nostre món d’a-
vui, plora i estima, l’amenaça i el perdona, l’ataca i, amb tendresa, l’abraça».

El Sr. Cardenal Arquebisbe pronuncià unes paraules finals agraint al Dr. Vian la se-
va exposició, en la qual havia deixat parlar al mateix sant Pau, presoner per Crist en
diverses ocasions, màrtir de Crist a Roma, el qual va escriure als Romans aquestes
paraules, recordades pel conferenciant: «Si Déu està amb nosaltres, qui estarà con-
tra nosaltres?» També el felicità per l’expressivitat i vivacitat què havia presentat la
gran figura de Pau de Tars.

Celebració de les Jornades sobre la Setmana Tràgica
Els dies 5, 6 i 7 de maig de 2009, al saló d’actes de la Fundació Balmesiana de Bar-
celona, varen celebrar-se les Jornades sobre la Setmana Tràgica (1909), organitza-
des amb motiu del centenari d’aquells dramàtics fets (1909-2009), per la Bibliote-
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ca Balmes i el Ministeri de Cultura, a través de la Sociedad Estatal de Conmemo-
raciones Culturales, i amb el suport i la col·laboració de la Facultat de Teologia de
Catalunya i altres institucions culturals de casa nostra, com l’Arxiu Nacional de Ca-
talunya.

La sessió inaugural de les Jornades va celebrar-se el 5 de maig al matí, amb l’expo-
sició del cardenal Lluís Martínez Sistach, paraules que es publiquen íntegrament en
la secció del Prelat d’aquest mateix número del Butlletí. La conferència inaugural va
estar a càrrec de Joan B. Culla i Clarà, que parlà sobre com «revisitar la Setmana Trà-
gica». En la sessió de la tarda es va estudiar el context d’aquells fets: el context po-
lític, per Cristóbal Robles; el context social, per Nazario González; i el context
eclesial, pel caputxí P. Valentí Serra de Manresa.

El dimecres 6 de maig, durant el matí, fou analitzat l’impacte d’aquells fets: José An-
drés Gallego se centrà en l’impacte dels fets; Pedro Álvarez en l’estudi de la in-
fluència de la maçoneria en la vida, obra i procés de mitificació i anticatalanisme
de Francesc Ferrer i Guàrdia; i Josep M. Figueres estudià l’impacte dels fets en la
premsa de Madrid. El dimecres a la tarda, es varen veure algunes seqüències de
la pel·lícula «La ciutat cremada», realitzada per Antoni Ribas, una selecció, presen-
tació i col·loqui de què va tenir cura de Josep M. Caparrós Lera.

Finalment, el dijous 7 de maig al matí, es va entrar en el tercer dels grans temes que
varen estructurar les jornades: context, impacte i ressò internacional. Dins d’aquest
tercer tema, Fernando García Sanz, parlà sobre «El caso Ferrer: imagen y relaciones
internacionales de España». La sessió de cloenda va estar a càrrec del Dr. Ramon
Corts i Blay, director de la Biblioteca Balmes i coordinador de les Jornades, que parlà
sobre «La Setmana Tràgica en l’Arxiu Secret Vaticà», aportant dades inèdites sobre
els esdeveniments de l’any 1909 a Barcelona a través dels més de cent documents
que es troben en aquest arxiu. El resultat de la seva recerca apareixerà en un volum
de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat 

Com a final es varen llegir les deu conclusions de les Jornades. Una d’aquestes diu
que «la relectura dels fets de la Setmana Tràgica ha suscitat una reflexió de serena
autocrítica per part de l’Església que, a partir d’aquests fets enmig de “llàgrimes i en-
senyances” —per dir-ho amb paraules de Mons. Laguarda—, es veié molt més com-
promesa i implicada en l’acció social d’inspiració catòlica en l’àmbit eclesial de to-
ta la Tarraconense».

Finalment, el Dr. Ramon Corts va llegir un missatge de clausura del Simposi de
Mons. Sergio Pagano, prefecte de l’Arxiu Secret Vaticà, el qual no va poder assistir
personalment a les Jornades per motius de salut. Durant les Jornades hi hagué l’ex-
posició «Memòria gràfica d’una revolta», dels fons de l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya.

Les actes de les Jornades seran publicades en el volum 83 de la revista Analecta
Sacra Tarraconensia.
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Jornades de reflexió sobre
«Família i valors humans i cristians»

Organitzades per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar, els dies 7, 8 i 10 de
maig de 2009, varen celebrar-se les Jornades de reflexió sobre «Família i valors hu-
mans i cristians», a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, amb una nom-
brosa assistència. 

El 7 de maig, a les 19.30 h, tingué lloc la primera sessió, que fou presidida pel Sr.
Cardenal Arquebisbe, que introduí les jornades i presentà el ponent del dia, el Sr. car-
denal Ennio Antonelli, president del Pontifici Consell per a la Família, l’organis-
me de la Cúria Romana encarregat de les qüestions relacionades amb la institució
familiar.

El cardenal Antonelli parlà sobre «la família i la seva missió educadora». En una pri-
mera part exposà les tendències culturals actuals desfavorables a la família, que fan
necessària, com diu Benet XVI, una «emergència educativa» a l’interior de la famí-
lia. La família ha de ser el lloc on es desenvolupa la vocació a l’amor. Lloc de la des-
coberta de l’altre, de comunió i de solidaritat, de valoració de les persones i de les se-
ves diferències, de descoberta de la vocació al matrimoni, de la descoberta de la
identitat sexual. Lloc de procreació i educació en la confiança i l’amor, que va més
enllà de l’ensenyament teòric, lloc on s’aprèn a ser.

La persona no neix cristiana, es fa cristiana. El cristià és aquell que viu en comunió
amb Déu. Avui el cristià ha de ser un místic, perquè ser cristià no és un proble-
ma d’ordre social sinó d’incardinació a Jesucrist, d’experiència d’amor a Déu i als
germans.

Com a elements de caràcter pastoral, el cardenal proposà que la preparació al
matrimoni es plantegi com un itinerari que comença quan la parella ja parla d’u-
nir definitivament les seves vides. Cal ajudar-los a descobrir què és la vida cris-
tiana, les seves actituds, la relació amb Jesucrist, amb l’Església, actituds davant
el diner, sexualitat, perdó, esperit de sacrifici, importància de la pregària. Cal tam-
bé promoure trobades de famílies, de diàleg, de pregària, d’amistat, trobades que
obrin el cercle familiar a un àmbit més gran. Creació de grups de matrimonis a
l’interior de les parròquies en els quals els responsables siguin matrimonis pre-
parats. Potenciació dels moviments d’espiritualitat, sense oblidar el comprimís de
les famílies en les associacions de caire social i que col·laborin en la creació d’u-
na societat millor.

El Pontifici Consell per a la Família es proposa actuar en dos àmbits pastorals: pri-
mer, potenciar, coordinar i informar sobre experiències pastorals al servei de les fa-
mílies en les diverses diòcesis; en segon lloc, promoure investigacions, d’acord
amb les conferències episcopals, per donar a conèixer els beneficis que comporta per
a la societat el fet que les famílies estiguin ben constituïdes i els mals que es deri-
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ven del fet que estiguin desintegrades, en ordre a sensibilitzar l’opinió pública a fa-
vor d’una política positiva per a les famílies, a fi que el llenguatge dels fets s’impo-
si al llenguatge de les ideologies.

Taula rodona

El dia 8 de maig, a la mateixa hora, i també a l’aula magna del Seminari Conciliar,
tingué lloc una taula rodona amb la participació de l’expresident de la Generalitat Sr.
Jordi Pujol; de la professora de l’IESE, Sra. Núria Chinchilla, fundadora i directora
del Centre Internacional Treball i Família de l’IESE, i del periodista Sr. Lluís Foix,
que varen parlar respectivament sobre família i política, família i treball, i família i
mitjans de comunicació social.

«Hem d’integrar la maternitat i la paternitat dins de les empreses perquè si no es fa
així, només seran negocis financers, i no pas empreses. Més hores de feina no signi-
fica necessàriament un compromís i una eficàcia més grans. Cal que família i treball
estiguin sempre al servei i a la mesura de l’home. Un altre repte important és que el
temps de família sigui realment de qualitat, i això vol dir estar per la persona
que està al nostre costat.».

Lluís Foix va emmarcar la crisi actual de la família en el context d’una societat de
l’impacte i la immediatesa. «L’entorn és complicat —va dir—, però, com deia sant
Agustí, nosaltres som el temps. Ara hi ha noves oportunitats. I més important que
parlar de valors, és transmetre’ls a través de les nostres conductes i actituds.

Jordi Pujol va explicar que, per ell, la família, a més de l’aspecte religiós, és sens
dubte la gran infraestructura d’un país. Les famílies donen cohesió, elements de con-
vivència, són factors de transmissió de valors, són un lloc on es practica la solidaritat
de debò. Per això, estic convençut —va remarcar amb convicció l’expresident de la Ge-
neralitat— que el potencial d’un país es desenvolupa sobretot gràcies a les famílies».

Missa de les Famílies

Com a cloenda de les Jornades, el diumenge dia 10 de maig, a les 19.30 h, es va cele-
brar, a la basílica de Santa Maria del Mar, la Missa de les Famílies, a la qual es va
convocar, a través de la Delegació de Pastoral Familiar, els matrimonis que aquest
any celebren els seus 25, 50 o 75 anys de matrimoni (també n’hi havia que celebra-
ven els seus 60 anys de vida matrimonial).

A l’inici de la celebració, que va ser retransmesa en directe per Ràdio Estel i Ràdio
Principat, Mn. Manuel Claret, delegat de Pastoral Familiar, llegí una introducció do-
nant el sentit de la celebració com una acció de gràcies per la fidelitat dels esposos
cristians i relacionant la celebració amb les reflexions fetes en les dues jornades an-
teriors. Amb el Sr. Cardenal varen concelebrar Mn. Sergi Gordo, Mn. Manuel Claret
i Mn. Ignasi Mora, rector de la parròquia.
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. cardenal Lluís Martínez Sistach pronuncià l’homilia, en la qual va començar
invitant tots els presents a donar gràcies a Déu pel do de la fe i de manera especial,
en aquesta celebració, pels matrimonis presents. «Donem gràcies a Déu per tot el
bé que per mitjà de vosaltres Déu ha fet a l’Església, a la societat, a les parròquies
i a les institucions amb què vosaltres teniu contacte. Donem gràcies especialment
pels matrimonis i per les famílies presents, que, com diu el Concili Vaticà II, tenen
una gran influència positiva en les persones, en les societat i en la mateixa Esglé-
sia».

Després el Sr. Cardenal, comentant els textos bíblics del diumenge cinquè de Pasqua
(cicle B), invità els presents a romandre ben units a Crist, com les sarments al cep
que és Crist (cf. Jo 15,1-8). Seguidament, explicà que tots els batejats, com diu
Sant pau, hem estat revestits de Crist i estem cridats a compartir amb ell el misteri
pasqual, de manera que puguem arribar a dir com sant Pau: «No sóc jo qui viu; és
Crist que viu en mi».

Recordà la doctrina del Concili Vaticà II sobre la vocació universal a la santedat i la
va aplicar a la vida matrimonial i familiar. Recordà els mitjans principals de la vida
—lectura de la Paraula de Déu, celebració dels sagraments, pregaria, etc.— que fan
possible la fidelitat dels esposos als seus compromisos.

Va subratllar que el matrimoni és la unió d’un home i una dona per anar construint
dia rere dia una «íntima comunitat de vida i amor» i també va dir que el matrimoni
és el santuari de la vida i que el dret a la vida és un dret humà primordial, que
suposa respectar la vida humana des de la seva concepció fins a la mort natural.
Demanà que la vida humana fos defensada per tots els mitjans possibles i que
les autoritats civils han d’ajudar les dones gestants per tal que no hagin de fer
recurs a l’avortament i puguin portar a bon terme la vida que han concebut en el
seu interior.

En la darrera part de l’homilia parlà sobre la missió educadora dels esposos i pares
de la qual va dir que era «una vocació meravellosa», i els agraí l’esforç per donar la
vida humana als seus fills i també la vida de fills i filles de Déu. Acabà proposant
la Sagrada Família com a model per a les famílies cristianes i invitant els presents a
fer-se presents en el món com a sal i llum i com a llevat per transformar el món
amb els valors de l’Evangeli i la gràcia de Jesucrist.

En el moment de l’ofertori, els esposos presents que celebraven les noces de plata,
d’or o de diamant, varen renovar el consentiment matrimonial, contestant a les pre-
guntes del Sr. Cardenal Arquebisbe. Al final de la celebració tots aquests matrimo-
nis, que foren cridats pel seu nom, varen anar pujant al presbiteri, on el Sr. Carde-
nal els saludà personalment i els lliurà un objecte religiós, com a record de la jornada
i perquè el tinguessin a la seva llar.
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Visita pastoral a l’arxiprestat de Trinitat-Roquetes
L’ anunci de la visita pastoral al nostre arxiprestat de Trinitat-Roquetes ens va fer sen-
tir com una família a la qual li ve algú important i inesperat. El ritme de la vida ar-
xiprestal és alt, i gairebé cada setmana tenim alguna que altra reunió de preparació,
coordinació, valoració o formació en l’àmbit de l’arxiprestat. Això a part de la vida
de les comunitats que ens tenen afortunadament prou ocupats.

Com tenim la casa? Tindrem temps per dedicar-li? Com se sentiran amb nosaltres?
Eren els nostres primers pensaments

Poc a poc ens vam resituar i vàrem veure una oportunitat de diàleg, de trobada, de
parlar i de conèixer els diferents serveis de l’arquebisbat, i no sols del que ens vol-
guessin comunicar, sinó també que teníem bastants coses a dir. La nostra casa enca-
ra que humil i pobra, és rica en humanitat i vida evangèlica. I vàrem engegar, inten-
tant coordinar un calendari ja dens de per si.

Després de llegir la carta de presentació del cardenal a les comunitats, l’equip de sa-
cerdots i diaques ens varem reunir amb ell el dia 5 de març a la parròquia de St. Josep
Obrer, on varem presentar el treball conjunt de l’arxiprestat i el cardenal va manifes-
tar una valoració força positiva del nostre treball. La conclusió de la visita pastoral va
ser el 19 d’abril a la parròquia de Sta. Engràcia. Abans de la celebració de l’eucaristia
hi va haver una reunió molt enriquidora amb el consell arxiprestal i membres dels con-
sells parroquials. Vam tenir un diàleg obert on se li van plantejar al cardenal els pro-
blemes que vivim a la nostra Església. Vam partir de la realitat compartida, sense por
i sense embuts: Comunitats envellides i cada vegada més reduïdes, poca participació
a l’Eucaristia dominical que, en molts casos no és el centre de la vida d’alguns creients,
generacions joves, amb una manera diversa de viure la fe, amb un ritme diferent, des-
cristianització, la importància i valoració dels laics i de la dona a l’església... Vàrem co-
mentar que és un moment de treball seriós. Un intent d’obrir camins sense pors, d’a-
collir diferents experiències, de sumar, de missió, respectant-nos els diversos estils.

Després celebràvem l’Eucaristia amb gran ambient de festa i es va viure amb inten-
sitat. També compartíem la festa de Sta. Engràcia.

Enmig d’aquestes dates: visites a les comunitats, celebrant l’eucaristia el vicari epis-
copal Joan Galtés (valorades molt positivament), reunió amb els consells parroquials
juntament amb l’arxiprest, i parlant dels problemes humans i materials amb els di-
ferents delegats diocesans d’economia, pastoral familiar, de joventut... etc. Espe-
rem que tinguin els seus fruits i dinamitzin més la nostra vida arxiprestal.

En especial volem destacar la trobada que vam tenir amb les diferents comunitats de
religioses, a la parròquia Sant Bernat de Claravall, el dissabte 14 de març. Amb mol-
tes d’elles ja ens vèiem en les diferents activitats parroquials i arxiprestals, però re-
trobar-nos tots plegats amb totes les comunitats religioses i expressar tota la riquesa
i la vida que porten..., va ser molt gratificant. Vàrem constatar que ens falta més co-
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ordinació i contacte pastoral per animar-nos en la difícil tasca d’humanització i evan-
gelització que tenim a aquests barris de perifèria. Allunyats no de la mà de Déu,
que es manifesta a través de tants creients que intentem viure l’evangeli, sinó per
d’altres mans humanes que tenen d’altres interessos polítics o socials.

Creiem que el balanç de la Visita Pastoral és positiu i necessitem temps per veure’n
els resultats. Les nostres comunitats i l’Església Diocesana a la qual pertanyem, ens
coneixem ara més i millor. Això implica més afecte, respecte i compromís mutu de
col·laboració i comunicació. 

Una petició i un desig comú ha estat en totes les nostres valoracions, i és que vo-
líem que el Cardenal es fes més present a les nostres comunitats. Sabem i som cons-
cients de l’abast del seu treball i densa agenda que té, però creiem que aquesta gent
senzilla i pobra que formen les nostres comunitats voldrien sentir de més a prop la
seva presència. Tots som iguals davant del Senyor, però sabem que els més pobres te-
nien un lloc especial en el cor i en el ministeri evangèlic de Jesús. Aquest desig de
trobada amb el cardenal és mostra que les nostres comunitats de la perifèria, apre-
cien i valoren la seva presència directa.

Com a bon Pastor el Cardenal es va comprometre a ser present a les nostres comu-
nitats quan li invitem, tot fent un forat a la seva agenda.

El nostre desig és que per a la diòcesi, i en especial per als que tenen responsabilitats
pastorals, també els serveixi positivament aquesta visita pastoral. Creiem que una al-
tra forma de viure i fer Església és possible.

Acabem amb una cita evangèlica que ens és molt significativa:

«Germans, fixeu-vos qui som els qui hem rebut la crida, no n’hi ha gaires de
savis a la manera d’aquest món ni gaires d’influents o de bona família.
Ben al contrari, Déu, per confondre els savis, ha escollit els qui el món té per
ignorants; per confondre els forts, ha escollit els qui són febles als ulls del món.
Déu ha escollit gent que no compta, els qui el món menysprea; ha escollit els
qui no són res per anul·lar els qui són alguna cosa. Així ningú no es pot glo-
riar davant de Déu.» 1Co 1,26

Visita pastoral a l’Arxiprestat de Badalona Nord,
Montgat i Tiana

Diumenge 17 de maig de 2009, a la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Badalo-
na, es va celebrar la cloenda de la visita pastoral a l’Arxiprestat de Badalona Nord
Montgat i Tiana que havia estat convocada el 6 de febrer pel cardenal Lluís Martínez
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Sistach, arquebisbe metropolità de Barcelona. De primer es va celebrar una assem-
blea a la cripta de la Mare de Déu de Lourdes, presidida pel Sr. Cardenal, acompa-
nyat del vicari episcopal de la zona 3, mossèn Salvador Bacardit, i de l’arxiprest
mossèn Jaume Aymar i amb la participació dels membres del consell arxiprestal i els
consells pastorals de totes les parròquies. 

L’arxiprest, en el seu informe, va explicar que en aquests darrers mesos el Sr. Car-
denal s’havia reunit dues vegades amb els preveres i diaques de l’arxiprestat, pri-
mer per explicar la visita i després per escoltar la realitat de les parròquies i comu-
nitats. També va dir que havien tingut particular rellevància les entrevistes que el
Cardenal havia mantingut amb els alcaldes dels tres municipis de l’Arxiprestat: Ba-
dalona, Tiana i Montgat, per tractar temes d’interès comú, sobretot per parlar dels
més necessitats i de la cooperació davant la crisi.

Durant els tres mesos que ha durat la visita, el vicari episcopal ha presidit eucaristies
a totes les parròquies de l’arxiprestat. També s’ha rebut la visita dels delegats dio-
cesans de les delegacions a qui competien especialment els tres objectius del pla pas-
toral (2006-2009). Així, mossèn Manuel Claret delegat de la família, i mossèn An-
toni Roman, delegat de joves, van participar a la reunió del consell arxiprestal del
passat 25 de març. I el dia 15 de maig el delegat de pastoral sagramental i litúrgica
mossèn Josep Urdeix, es va reunir amb els sacerdots i diaca. Mossèn Antoni Mata-
bosch i el Sr. Manuel Bernades, delegat i sotsdelegat, respectivament, d’economia,
s’han reunit amb els consells d’economia de totes les parròquies i han pogut visitar
molts dels edificis, parròquies, centres de culte i rectories de l’arxiprestat. També
mossèn Josep Maria Martí Bonet delegat de patrimoni ha pogut veure l’estat dels
béns mobles i dels llibres sacramentals. Explicà també que els delegats de vida con-
sagrada contemplativa i activa, mossèn Josep A. Arenas i mossèn Francesc Prieto,
respectivament, han visitat les comunitats religioses de l’arxiprestat. L’arxiprest s’ha
reunit amb els consells pastorals de les parròquies de l’arxiprestat. 

Seguidament hi hagué diverses intervencions, agrupades segons els objectius del pla
pastoral diocesà. En el de la família, intervingueren els esposos Josep López i Mar-
ta Miró, de la parròquia de Sant Francesc, en representació dels acollidors de pro-
mesos, i Montserrat Güetas, catequista, del grup la missa familiar de Santa Maria. En
l’àmbit dels joves, parlaren mossèn Ferran Blasco com a consiliari dels esplais de
la zona i el germà Ramon Llansana, marista, en representació dels religiosos.

En l’epígraf de l’eucaristia, intervingueren sor Pilar Laporta, abadessa del Monestir de
la Divina Providència en representació dels contemplatius i sor Rosa Mas, carmelita
missionera, en representació dels religiosos de vida activa i, en representació de Càri-
tas, Montse Garcia que, entre d’altres aspectes, va valorar positivament la casa d’aco-
lliment bisbe Joan Carrera inaugurada el passat 13 de desembre i el voluntariat de les
Càritas parroquials. També va parlar Joan Bofill, de la coordinadora arxiprestal rela-
cions ecumèniques i interreligioses i Joaquim Sabater en nom de la xarxa de laics.

El Sr. Cardenal, en les seves paraules conclusives va lloar la feina feta i, entre d’al-
tres coses: «sense tot el que feu Badalona, Montgat i Tiana seriem pobríssims, tant
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en l’aspecte espiritual com en el cultural. Això ens estimula a comunicar més el que es-
tem fent (...) L’Església primer ha de dir “sí”, el “no” no entusiasma a ningú. Cal bastir
un món just en la política, en l’economia, en la cultura, en l’oci, és a dir, en tots els
camps de la societat. Estem massa tancats a les esglésies i poc presents en la societat.
Allò específic del laic cristià és el món». Va convidar també tots a elevar el nivell de l’es-
piritualitat, no espiritualista ni desencarnada, sinó fonamentada en la Trinitat i solidària.

Després els assistents pujaren al temple on seguí la solemne celebració eucarística pre-
sidida pel Sr. Cardenal i concelebrada pel vicari episcopal, l’arxiprest i els rectors i vi-
caris de les parròquies. Assistiren com a diaques mossèn Lluís Cortada, secretari de
l’arxiprestat i mossèn Jordi Patiño, recentment ordenat. Els cants foren a càrrec del cor
parroquial. També hi hagué suport de imatges de power point que ajudaven els fidels
a seguir els cants de la celebració. Al final fou repartit un recordatori a tots els presents.

Celebració dels 25 anys de «Vida Creixent»
a Catalunya

El divendres dia 15 de maig de 2009 va celebrar-se la XXIII Trobada interdiocesa-
na i la celebració dels 25 anys de «Vida Creixent» a Catalunya (1984-2009).

A les 11 h va celebrar-se una eucaristia a la basílica de Santa Maria del Mar, presi-
dida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i en la qual
van concelebrar l’Arquebisbe de Tarragona i els Bisbes de Girona. Lleida, Solsona
i Terrassa. Els altres bisbes de Catalunya i les Illes s’hi van adherí. Van concelebrar
també un gran nombre de preveres, entre els quals hi havia Mn. Miquel Bada, con-
siliari de Vida Creixent a Catalunya, Andorra i les Illes Balears, i Mn. Sergi Gordo,
canceller i secretari general de l’Arquebisbat de Barcelona. 

En l’homilia el cardenal va donar gràcies a Déu per aquests vint-i-cinc anys de com-
promís de tanta gent gran cristiana que volen seguir creixent en la fe, l’amistat,
l’espiritualitat i el testimoni, i els va exhortar a aportar a l’Església i a la societat tot
el cabal d’experiència i generositat acumulada al llarg de tota la vida.

Hi varen participar unes 1.400 persones procedents d’arreu de Catalunya, Andorra i
les Illes. Després de la celebració religiosa, més d’un miler de membres del movi-
ment varen compartir un dinar al Palau de Congressos de Catalunya. En acabar, es
va lliurar als assistents el llibre que recull la història d’aquests 25 anys.

La gran festa del 25è aniversari es va iniciar l’11 de maig amb una sessió acadèmica
a l’edifici de La Pedrera de Barcelona. En aquest acte es va presentar el llibre 25 anys
de Vida Creixent, juntament amb un DVD, que recull el passat, el present i el futur
d’aquest moviment que es manté ple de vitalitat. L’obra, que es pot adquirir a les di-
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verses delegacions diocesanes de Vida Creixent, ofereix també un recull dels articles
que Mn. Jaume Serrano, recentment traspassat, ha anat  publicant al setmanari Cata-
lunya Cristiana. La presentació d’aquest llibre va tenir lloc durant l’acte celebrat a La
Pedrera, acte protagonitzat per Joan Rigol, ex president del Parlament de Catalunya,
que va oferir una conferència sota el títol  Els cristians laics en el món d’avui.

Amistat, espiritualitat i servei són els tres grans pilars d’un moviment que només a
Catalunya compta actualment amb gairebé 6.500 membres. La conseqüència de
l’amistat i l’espiritualitat viscudes en el si de petits grups d’entre 10 i 15 persones
és una gran obertura al món i als problemes d’avui. A través de l’apostolat i el ser-
vei, cada membre del grup, segons les seves capacitats i disposicions, esdevé «co-
operador de la veritat, mitjançant la paraula i el testimoni».

El primer consiliari del moviment a Catalunya fou el P. Lluís Antoni Sobreroca, S.J.,
el qual tenia molt clar que, davant la vellesa, no es tracta d’afegir «anys a la vida, si-
nó vida als anys». Aquest és el gran repte de Vida Creixent, un moviment cristià de ju-
bilats i gent gran que es va iniciar a França en la dècada dels anys seixanta —el seu
nom allí és Vie Montante— i que des del 1984 és present a Catalunya, Andorra i les
Illes amb una força i una vitalitat engrescadores. La iniciativa de portar aquest movi-
ment a Catalunya la va realitzar el periodista Joan Viñas Bona, eminent radiofonista,
el qual, després d’assistir al Congrés de Vie Montante a Tolosa l’any 1983, amb el
recolzament del cardenal Narcís Jubany, va poder celebrar a la Casa d’Exercicis de
Sant Ignasi de Sarrià l’assemblea constituent del moviment. El nom va ser obra del P.
Sobreroca, que el va pouar de l’Evangeli, on el verb «créixer» hi surt moltes vegades.

Des de Barcelona, on el moviment va prendre aviat molta embranzida, el moviment
es va estenent a les altres diòcesis de Catalunya i d’Espanya, on es va optar per la de-
nominació de «Vida Ascendente». Actualment hi ha més de 30.000 membres a tot
l’Estat espanyol.

Com va declarar Mn. Miquel Bada a Catalunya Cristiana (14/05/09, pàg. 5), «m’a-
gradaria que la commemoració d’aquest aniversari serveixi per donar un nou impuls
al moviment i desenvolupar actuacions encaminades a fer més grups i a crear-ne de
nous a les parròquies que no en tenen».

Pelegrinatge per mar d’agermanament
Càller-Barcelona

En el marc de les celebracions del primer centenari de la proclamació de la Mare de
Déu de Bonaria com a patrona principal de Sardenya, del 21 al 26 de maig de 2009,
se celebrà un pelegrinatge per mar d’agermanament entre Càller i Barcelona. Aquest
acte també tenia el sentit de retorn de la visita que el nostre Cardenal Arquebisbe va
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fer a la ciutat de Càller, invitat per l’arquebisbe Mons. Giuseppe Mani, amb motiu de
la celebració de les festes de l’anomenat centenari, durant el mes de juliol de 2008
(cf. BAB, setembre de 2008, pàg. 278 i s).

Des d’una perspectiva històrica, el pelegrinatge també tenia el sentit d’un retorn de
la sagrada imatge de la Mare de Déu de Bonaria a Barcelona, ciutat de la qual va sor-
tir per anar per mar cap a Càller en el llunyà 1370. La nau que portava la caixa amb
la sagrada imatge naufragà a les costes de Càller a causa d’una tempesta, però la cai-
xa va arribar uns dies després a la platja de Càller i fou honorada en el santuari dels
Pares Mercedaris al turó de Bonaria, el punt més alt de la ciutat i situat prop del mar.
Aquesta Mare de Déu va convertir-se en protectora dels navegants i més tard en pa-
trona de tota l’illa de Sardegna, així proclamada per sant Pius X el 13 de setembre de
1907. El santuari de Bonaria fou visitat per Pau VI el 24 de setembre de 1970, per
Joan Pau II el 20 d’octubre de 1985 i per Benet XVI el 7 de setembre de 2008.

La història del santuari de Bonaria i la sagrada imatge està molt vinculada a la his-
tòria de Catalunya i més concretament a la de la ciutat de Barcelona. El turó de Bona-
ria fou conquerit per l’Infant Alfons d’Aragó, quan l’illa, dominada en aquella època
per pisans i genovesos, el 1324 passà sota el domini de la corona catalanoaragonesa
per decisió del papa Bonifaci VIII. Alfons donà al turó el nom de Bonaria, nom que
encara es manté, per l’aire pur i per la brisa fresca del mar.

El cim, de seguida, fou confiat per Alfons a l’Orde dels Mercedaris, que hi cons-
truïren l’església i el convent. El convent fou edificat per un noble callerità Carles
Català que, fascinat per la missió caritativa i per l’estil de vida dels Mercedaris, es-
devingué també ell un religiós mercedari. El mateix Carles va predir la vinguda a l’i-
lla d’una gran Dona que seria acollida a Bonaria i «siguin donades gràcies —escri-
ví— a la gran Dona que vindrà a habitar en aquest lloc».

La profecia esdevingué realitat el 25 de març de 1370, festa de l’Anunciació a la Verge
Maria, en les circumstàncies del naufragi d’una nau mercantil que anava de Barcelona
a Càller portant la sagrada imatge. Per això, aquest fou un pelegrinatge de «retorn» d’u-
na antiga reproducció de la sagrada imatge a Barcelona amb els pelegrins calleritans.

Els 800 pelegrins varen arribar al port de Barcelona el divendres 22 de maig de 2009
de bon matí. Venien amb la nau de creuers Mobby Drea, cedida gratuïtament pel seu
propietari durant sis dies com un homenatge a la Mare de Déu. Des del port, la imat-
ge de la Mare de Déu fou portada, a la basílica de Santa Maria del Mar, i allí, a dos
quarts de dotze, va celebrar-se una eucaristia, presidida pel nostre Cardenal Arque-
bisbe i per l’arquebisbe de Càller, Mons. Giuseppe Mani, i en la qual també varen
concelebrar altres bisbes, el superior general dels Mercedaris, P. Giovannino Tolu,
així com altres preveres i religiosos mercedaris de Sardenya i de Catalunya. Als fi-
dels vinguts de Càller s’hi uniren nombrosos fidels de casa nostra. Pronuncià l’ho-
milia el nostre Cardenal Arquebisbe.

Acabada la celebració eucarística a Santa Maria del Mar, la sagrada imatge fou
traslladada a la basílica de la Mercè, que fou el primer temple de l’Orde de la Mercè,
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fundada a Barcelona. Allí rebé la visita i la devoció dels cristians de Barcelona, so-
bretot d’infants, complint-se la tradició unida a aquesta advocació de consagrar els
infants a la Verge Maria perquè els protegeixi i els ajudi a desenvolupar-se com a per-
sones bones i com a cristians autèntics.

El dissabte 23 de maig i el diumenge 24, moltes persones varen visitar les expo-
sicions de productes típics i artesanals de Sardenya, instal·lades en el vaixell Mobby
Drea, en l’anomenat «Villaggio Sardegna-Barcellona». També es varen programar
diverses exhibicions de «Is Fassonis», les barques típiques de la Llacuna de Santa
Giusta (Oristano) i actuacions de grups folklòrics i musicals sards al Port i a la Rambla.

El pelegrinatge es va cloure el diumenge 24 de maig, a les 19 h, amb una missa de
cloenda dels actes, celebrada al moll de Bosch i Alsina.

Dedicació de la nova església parroquial 
de Sant Francesc de Pàola

El diumenge 24 de maig de 2009, el cardenal Lluís Martínez Sistach presidí la ceri-
mònia de la dedicació de la nova església de la parròquia de Sant Francesc de Pào-
la, al barri de Diagonal Mar de Barcelona.

Heus ací el text de l’acta de la dedicació que diu: «A honor i glòria de la Santíssima
Trinitat. El dia vint-i-quatre de maig de l’any del Senyor dos mil nou, el temple
parroquial de Sant Francesc de Pàola, de Barcelona, i el seu altar, han estat solem-
nement dedicats a Déu pel ministeri de l’Emm. I Rvdm. Sr. cardenal Lluís Martínez
Sistach, arquebisbe de Barcelona, en el cinquè any que presideix en nom de Crist
l’Església de Barcelona, així com també en el cinquè any del pontificat de Sa San-
tedat el papa Benet XVI. Aquesta acció sagrada s’ha realitzat essent rector de la
parròquia Mn. Joan Josep Villegas i Acién, amb l’assistència del Vicari Episcopal
Mn. Joan Galtés i Pujol, de preveres de les comunitats veïnes i altres preveres i de
nombrosos fidels que han omplert del tot el temple i que han celebrat la litúrgia
amb fe i amb gran joia espiritual. I perquè se’n servi perpètua memòria, el Sr. Car-
denal Arquebisbe, el rector de la parròquia, els preveres que han assistit i diversos
membres del poble fidel signen aquesta acta a Barcelona, a la parròquia de Sant Fran-
cesc de Pàola el dia, mes i any amunt assenyalats».

Aquesta església s’ha construït a Diagonal Mar després que l’antiga església dedicada
a aquest sant, situada tocant al Palau de la Música Catalana, fos desafectada a causa
de les reformes fetes a l’entorn d’aquest emblemàtic edifici de la ciutat de Barcelona.
Recordant que el 1651 el Consell de Cent va fer el vot de ciutat de celebrar la festa
de Sant Francesc de Pàola i que aquest sant, fundador de l’orde dels Mínims, esde-
vingué un dels copatrons de Barcelona, assistí a la cerimònia de la dedicació, en re-

08 Crònica maig'09  25/6/09  12:27  Página 323



324 [68] maig - BAB 149 (2009)

presentació de l’Ajuntament de la ciutat, el regidor Sr. Francesc Narváez, amb altres
representants de les institucions de la ciutat i del barri. També hi eren presents els
membres de la Delegació d’Economia de l’arquebisbat.

El nou temple està situat al carrer de Ramon Turró, número 324. El 21 de desembre
de 2003, el Sr. cardenal Ricard M. Carles beneïa la primera pedra del nou temple par-
roquial. Però les obres no es varen iniciar fins el 25 d’octubre de 2005. La parrò-
quia fou creada per un decret firmat el 25 de setembre de 2003 i el 3 d’octubre del
mateix any era nomenat rector Mn. Josep Joan Villegas i Acién. Mentre es realitza-
ven les obres varen començar les activitats parroquials en el local situat  al Passeig
del Taulat 208-210, al baixos d’un bloc de pisos. El 12 d’abril de 2009, diumenge de
Pasqua de Resurrecció, es va iniciar la celebració del culte en el nou temple parro-
quial situat en el carrer Ramon Turró, 324-330.

La parròquia de Sant Francesc de Pàola té els límits següents: al nor-oest amb l’Avin-
guda Diagonal; al nord-est, amb la Rambla Prim; al sud-est, amb la Ronda Litoral,
i al sud-oest, amb el carrer Bac de Roda.

La construcció del nou temple ha estat possible gràcies a l’ajuda de l’Arquebisbat,
a la generositat dels membres de la comunitat parroquial, de nombrosos amics de sant
Francesc de Pàola (www.amicspaola.com) i a la generosa col·laboració de diverses
entitats i empreses, entre les quals hi ha la Fundació Caixa Galícia, Fecsa-Endesa,
Fundación Isolana, Unilad, Promsa, Betón Catalán, Hanson, Alsina, i altres.

Càritas Diocesana de Barcelona és guardonada
amb el Premi Ciutat de l’Hospitalet de

Cooperació i Solidaritat

Càritas Diocesana de Barcelona ha estat premiada en la 12ena edició dels Premis Ciu-
tat de L’Hospitalet en la categoria de Cooperació i Solidaritat, segons el jurat «com a
reconeixement a la tasca més social que tradicionalment ha dut a terme l’Església
catòlica al nostre país, que atén les persones més necessitades del carrer i els grups en
risc d’exclusió social: persones sense llar, aturats, gent gran, dones, infants, joves, im-
migrants, drogodependents, malalts de sida...» El lliurament dels premis va tenir lloc
el divendres 15 de maig, en un acte presidit pel president de la Generalitat, José Mon-
tilla, i per l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, celebrat al recinte firal de La Farga.
A l’acte també hi van assistir el ministre de Treball i Immigració, Celestino Corbacho,
distingit amb el Premi d’Honor Ciutat de l’Hospitalet; la consellera de Salut, Marina
Geli, i el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar. 

El premi, entregat per l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va ser
recollit pel president de Càritas Diocesana de Barcelona, el cardenal arquebisbe
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Mons. Lluís Martínez Sistach, que va estar acompanyat pel delegat episcopal, mossèn
Salvador Bacardit, i el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglà de
Leuw. Mons. Lluís Martínez Sistach va agrair aquest guardó, fent-lo extensiu a tota
la comunitat de Càritas, des dels voluntaris, als socis i col·laboradors i treballadors
de l’entitat. 

Juntament amb Càritas Diocesana de Barcelona, es va fer una menció honorífica en
la mateixa categoria de Cooperació i Solidaritat a l’Associació de Nens amb Càn-
cer (AFANOC) i la Fundació Theodora, per la tasca que duen a terme als centres hos-
pitalaris amb els infants més enllà de l’assistència mèdica. Durant la nit, també es va
atorgar el Premi Ciutat de L’Hospitalet pels Drets Humans i la Convivència a la
Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat i Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. 

Els Premis Ciutat de l’Hospitalet guardonen les iniciatives i aportacions més signi-
ficatives de persones o organitzacions que hagin contribuït a fomentar la solidaritat,
la igualtat i el progrés de la societat i reconeixen la trajectòria exemplar i la contri-
bució de persones o organitzacions. La periodicitat dels guardons és biennal, i aques-
ta 12a edició correspon als anys 2007 i 2008.
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Informació

Cinquanta anys del Moviment de Cursets 
de Cristiandat a la diòcesi

Aquest any se celebren els 50 anys del Moviment de Cursets de Cristiandat a la nos-
tra diòcesi amb el lema «Cinquanta anys encoratjats per l’Esperit de Déu (1959-
2009)».

El passat mes d’abril, Paco Jiménez, en una carta dirigida als membres i als amics i
amigues d’aquest Moviment, que és «un instrument d’evangelització al servei de
l’Església» —com diu el seu lema— deia: «Mig segle anunciant la Bona nova de Je-
sús en l’arxidiòcesi, ho volem celebrar amb goig, donant gràcies a Déu per tot el que
han estat aquests 50 anys, celebrar-ho des d’una memòria agraïda envers tantes per-
sones que han fet possible l’inici i desenvolupament del Moviment i que en han
deixat una herència de fe, amor, entusiasme i valors, amb el seu testimoniatge de
vida seguint Jesucrist. A tots, gràcies».

«Gràcies a tots els cursillistes de base, que sense tenir un servei concret heu col·la-
borat i col·laboreu incansablement donant la vida per al Moviment i a l’Església, grà-
cies als consiliaris, a qui coordina el curset, i a l’equip que amb amor i entusiasme es
prepara per oferir l’anunci de Jesús. També als qui han assumit la responsabilitat de
portar la directriu del Moviment des de les diferents àrees de treball del Secretariat
Diocesà».

Més endavant afegia que «Cursets, amb la seva raó de ser i el seu carisma, és la
proclamació de l’anunci de Jesús, en comunió amb l’Església, sempre en una estre-
ta relació amb els bisbes de l’arxidiòcesi. En aquest cinquantè aniversari volem re-
novar el nostre oferiment al Sr. Arquebisbe com instrument d’evangelització, tan ne-
cessari a l’Església i a la societat actual».

Aquests són els principals actes commemoratius previstos: 3 de maig de 2009, pe-
legrinatge, dins de l’Any de Sant Pau, a l’església de l’hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, un dels temples de pelegrinatge paulí de la diòcesi, per participar en l’eucaris-
tia que presidí el Cardenal Arquebisbe.

El 18 de juliol de 2009, es farà un pelegrinatge de tot el dia al monestir de Montser-
rat, com a convivència i acció de gràcies coincidint amb les dates de la celebració del
primer curset a Barcelona en l’any 1959.
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El 18 d’octubre de 2009 se celebrarà la Ultreia Diocesana que tindrà el sentit de
cloenda de la celebració del 50è aniversari.

Es pot demanar més informació al Secretariat Diocesà de Cursets de Cristiandat de
Barcelona. Carrer Rivadeneyra, 6, 4t. 08002 Barcelona. També es pot trucar al telè-
fon 93200 46 17 (Alejandrina). a/e: cursetsdecristiandat@yahoo-es.  

Premi anual Mn. Josep Sanabre

La fundació Mossèn Josep Sanabre (Arxiu Diocesà de Barcelona) convoca el premi
anual Mn. Josep Sanabre 2009 sobre història i arxius de l’Església a Catalunya, reno-
vant, de nou, les convocatòries anuals d’aquesta fundació.

— L’extensió de l’estudi, en llengua catalana (cos de lletra 12) serà de cent a dos-
cents folis.

— Els temes poden ser o d’història de l’Església de Catalunya o sobre investigacions,
inventaris, catàlegs, estudis... arxivístics també de l’Església de Catalunya.

— La data límit per lliurar el treball és el proper 24 de setembre del 2009, festivitat
de la Mare de Déu de la Mercè.

— El treball s’ha de fer arribar a la següent adreça postal: Arxiu Diocesà de Barce-
lona, carrer del Bisbe 5, 08002 de Barcelona. Informació: telèfon 93 270 10 17,
museudb@yahoo.es.

— El premi és de 3.000 euros.

— El jurat qualificador està constituït pels membres de la Junta Directiva de la Fun-
dació Mn. Josep Sanabre.

— El nom del guanyador es farà públic el dia 23 de desembre del 2009.
— Els texts dels estudis lliurats a la convocatòria seran retornats abans del 30 de

desembre de 2009.
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