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Pla Pastoral
Cloenda del Pla Pastoral 2006-2009 

i presentació del Pla Pastoral 2009-2012

Paraules del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach
a la Trobada Diocesana

Anuncieu a tothom l’Evangeli

Us he convocat aquest matí per fer junts una avaluació de l’aplicació del Pla Pasto-
ral «Enviats per donar fruit» que hem anat aplicant durant tres anys. Desitjo agrair-
vos la vostra participació en aquesta trobada i també el treball que tots vosaltres i
moltíssims més heu anat realitzant en l’aplicació del Pla Pastoral que avui donem
pràcticament per finalitzat.

Dir-vos que el donem per finalitzat no significa que el contingut dels tres objectius
de l’esmentat Pla Pastoral ja es poden donar per assolits plenament i arreu de la
diòcesi. Haurem de continuar treballant en les preparacions i celebracions de l’Euca-
ristia dominicals, en l’atenció pastoral de matrimonis famílies i en la transmissió de
la fe als joves i la seva participació en les comunitats cristianes. Són objectius peren-
nes aquí i arreu.

Les vostres respostes al qüestionari que us vaig lliurar han permès fer una avaluació
del treball realitzat i del vostre parer sobre aquest Pla Pastoral. N’hem tingut una pre-
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sentació sintètica en el DVD que acabem de veure. Com heu observat, ha estat una
síntesi del que heu exposat en les vostres respostes. Tanmateix penso que l’avaluació
és molt positiva, en la mesura que el Pla Pastoral ha ajudat a revifar la consciència de
pertànyer tots a una Església diocesana, a reflexionar sobre la realitat dels tres objec-
tius i plantejar-se què es podia fer per assolir-los, a programar accions a diferents ni-
vells, etc. Puc dir que, en general, s’ha treballat força en les realitats territorials i fun-
cionals de l’arxidiòcesi. Donem-ne gràcies a Déu i us ho agraeixo ben cordialment.

A la llum dels suggeriments que heu fet sobre continguts del nou Pla Pastoral dioce-
sà, el Consell Episcopal ha preparat l’esperit i els objectius d’aquest nou Pla que
em plau de presentar-vos. Aquest nou Pla Pastoral l’hem intitulat «Anuncieu a tot-
hom l’Evangeli». Us puc dir que el Consell Episcopal ha tingut l’actitud de respec-
tar molt el que havíeu suggerit, atès que hi ha hagut una gran coincidència en la
proposta d’objectius pastorals.

Considerem que abans de parlar d’objectius pastorals i d’accions per tal d’assolir-
los, cal que hi hagi en tots els que treballaran el Pla Pastoral un mateix esperit. És
la motivació de fons i l’actitud constant que ha de presidir el nostre treball pastoral
d’aplicació del Pla i de totes i cadascuna de les actuacions eclesials personals i comu-
nitàries.

Recordareu que vaig fer diverses consultes als preveres, al Consell pastoral diocesà
i al Consell Presbiteral i a la reunió dels arxiprestos sobre la conveniència de cele-
brar una missió d’evangelització per a les grans ciutats. El resultat general fou que
més que fer una celebració puntual evangelitzadora, calia que tota la pastoral dioce-
sana fos evangelitzadora i missionera.

I si és veritat que sempre la pastoral ha de ser evangelitzadora, avui encara és més ne-
cessari i urgent, atesa la realitat religiosa del nostre occident europeu i de casa nos-
tra. Els bisbes de Catalunya recentment hem dit que la nostra societat es va situant
globalment fora de la vida de l’Església i, també, en formes i graus diversos, de la fe
de Jesucrist. Estem davant d’un allunyament cada vegada més radical de la fe i de
l’antropologia cristiana. Ens cal a tots assumir plenament que la nostra situació és
de missió (cf. Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, Barcelona 2007).
Hem de sortir per anunciar Jesucrist arreu i a totes les persones es trobin on sigui. No
podem oblidar el que ens ha dit Benet XVI en la seva primera encíclica: «no és co-
mença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb una
Persona que dóna un nou horitzó a la vida» (Déu és amor, 1). Aquesta Persona és
Jesucrist.

Ens cal prendre encara més consciència que, com deia Pau VI, el deure d’evangelit-
zar tots els homes constitueix la missió essencial de l’Església. Evangelitzar és, en
efecte, la gràcia i la vocació pròpia de l’Església, la seva identitat més profunda.
L’Església existeix per a evangelitzar (cf. Evangelii nuntiandi, 14).

Tots som responsables de l’evangelització, és a dir, d’anunciar Jesucrist als homes i
dones que ens envolten. I això s’ha de fer amb el testimoniatge de la vida, però
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també amb l’anunci explícit del Senyor, únic Salvador. D’això en tenim experiència
tots; tanmateix ens costa l’anunci. I és absolutament necessari i avui, urgent. Pau VI,
parlant d’evangelització, ha dit que «la bona nova proclamada pel testimoniatge de
vida haurà de ser, tard o d’hora, proclamada per la paraula de vida. No hi ha verita-
ble evangelització mentre no s’anunciï el nom, la doctrina, la vida, les promeses, el
regne, el misteri de Jesús de Natzaret, Fill de Déu» (Ibid., 22).

El Concili Provincial Tarraconense celebrat l’any 1995 que es va preguntar «Esperit,
què dius a les Esglésies de la Tarraconense?», tingué la finalitat de cercar com evan-
gelitzar la nostra societat. Per això, en el prefaci de les Resolucions del Concili es diu
que «L’Església té la missió d’anunciar Jesucrist a tots els homes sense cap coacció
mundana, de comunicar als creients la vida divina per la gràcia de l’Esperit Sant en
els sagraments i d’ajudar els fidels a viure la fe i l’amor».

En l’Any Paulí que celebrem amb motiu del bimil·lenari del naixement de l’apòstol
dels gentils, vénen a la nostra memòria aquestes paraules de Pau en la seva primera
carta als corintis: «Predicar l’Evangeli no és per a mi cap motiu de glòria; és més
aviat un deure que em pertoca: i ai de mi si no predico l’Evangeli» (1Co 9, 16). Pau
evangelitzà i nosaltres hem d’evangelitzar, perquè, com deia Joan Pau II, «la missió
de Crist Redemptor, confiada a l’Església, és encara molt lluny d’acomplir-se» (Re-
demptoris missio, 1). La Bíblia està plena de crides a «no callar», a «cridar amb
força», a «anunciar la Paraula de Déu en el moment oportú i inoportú», a ser guar-
dians que trenquin el silenci de la indiferència religiosa.

Hem de ser ben sincers i objectius. Ens cal a tots assumir plenament que la nos-
tra situació, en aquest començament de segle XXI, és de missió. I ho hem d’assu-
mir amb coratge. No tinguem por de la molta feina que tenim per evangelitzar i
per fer-la degudament. Portem el tresor de la fe en vasos de terrissa (cf. 2Co
4,7), però ressona en nosaltres la Bona Nova de la Salvació. Anunciem amb joia i
convicció Jesucrist! Tinguem coratge missioner per tal de lliurar-nos a l’objectiu
de la nova evangelització i a deixar-nos evangelitzar més plenament també nosal-
tres.

Ja que estimem molt a tots els germans, els homes i dones que ens envolten, desit-
gem oferir-los el millor que tenim per tal que la nostra joia i la nostra felicitat sigui
també la seva. Desitgem anunciar-los Jesucrist, Déu i home, únic Salvador. 

Benet XVI, en la seva homilia de l’inici del seu pontificat, posa en relleu que molts
problemes que es pateixen en aquest moment tenen la seva arrel en el buit d’interio-
ritat i de transcendència que ens envaeix: «La santa inquietud de Crist ha d’animar
el pastor: no és indiferent per a ell que moltes persones vagin errants pel desert. I hi
ha moltes formes de desert: el desert de la pobresa, el desert de la fam i de la set, el
desert de l’abandó, de la soledat, de l’amor romput. Existeix també el desert de l’obs-
curitat de Déu, del buit de les ànimes que ja no tenen consciència de la dignitat de l’ho-
me. Els deserts exteriors s’han multiplicat en el món, perquè s’han estès els deserts
interiors. Per això els tresors de la terra ja no estan al servei del cultiu del jardí de
Déu, on tots puguin viure, sinó subjugats al poder de l’explotació i la destrucció.
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L’Església en el seu conjunt, com també els seus Pastors, ha de posar-se en camí com
Crist, per tal de rescatar els homes del desert i conduir-los al lloc de la vida, vers
l’amistat amb el Fill de Déu, vers Aquell que ens dóna la vida i la vida en pleni-
tud».

Per això volem batejar el nou Pla Pastoral amb aquestes paraules de Jesús que ens di-
rigeix a tots els membres de l’Església: «Anuncieu a tothom l’Evangeli» (Mc 16, 15).
El Senyor ha tingut la iniciativa en escollir-vos i ho ha fet per enviar-vos arreu per
donar fruit. Amb aquest esperit hem de treballar el nou Pla Pastoral i desitgem que
els fruits que haurem de donar estiguin animats i inspirats per l’anunci de la Bona
Nova de la Salvació de Jesús a tothom.

No hi ha dubte que anunciar Jesucrist als germans arreu on ens trobem és una ma-
nifestació de la nostra joiosa condició de cristians i alhora ens omple de satisfacció,
malgrat la dificultat que comporta realitzar-ho enmig d’una societat on es respira, en
general, un clima d’agnosticisme i d’indiferència religiosa. A mesura que nosaltres
vivim més i millor la nostra fe, la felicitat que això ens dóna ens esperona i encorat-
ja a fer-ne participants les persones que estimem i les que ens envolten.

L’esperit missioner i evangelitzador ha d’anar acompanyat necessàriament de l’espi-
ritualitat de comunió. Humanament diem que la unió fa la força. Si volem una pas-
toral diocesana missionera i evangelitzadora, cal que sigui alhora una pastoral dio-
cesana de comunió, realitzable i viscuda per tots. I fou Joan Pau II qui dibuixà els
trets concrets de l’espiritualitat de comunió, que és la mirada del cor vers el misteri
de la Trinitat que habita en nosaltres i reconeguda en els germans que estan al nostre
costat; és la capacitat de sentir el germà de fe com algú que em pertany, per saber
compartir les seves joies i els seus sofriments, per intuir els seus desigs i atendre les
seves necessitats, per oferir-li una veritable i profunda amistat; és la capacitat de veu-
re primordialment allò que hi ha de positiu en l’altre, per acollir-ho i valorar-ho
com a regal de Déu per a mi, a més de ser un do per al germà que l’ha rebut directa-
ment; finalment, és saber donar espai al germà, portant les càrregues els uns als al-
tres, i refusant les temptacions egoistes que ens assetgen i generen competitivitat (No-
vo millennio ineunte, 43). 

Amb aquest esperit em plau presentar-vos el contingut nuclear del nou Pla Pastoral
Diocesà per a un trienni. Com us he dit, el Consell Episcopal ha escollit els tres ob-
jectius pastorals més proposats. Són aquests:

—Primer objectiu: Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu.

—Segon objectiu: Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica.

—Tercer objectiu: Participar els immigrants en les comunitats cristianes.

El sol fet d’enumerar el contingut d’aquests objectius podem entendre fàcilment per-
què han estat els més proposats i penso que coincidirem en la seva necessitat, urgèn-
cia i prioritat. És per això que poden ajudar molt la nostra Església diocesana a rea-
litzar la seva missió ara i aquí.
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Primer objectiu: Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu

Com deia Benet XVI en la seva homilia de la missa d’inauguració del Sínode Epis-
copal, el 5 d’octubre de 2008, «tots experimentem la necessitat de posar al centre
de la nostra vida la Paraula de Déu, d’acollir Crist com el nostre únic Redemptor, per
fer que la seva llum il·lumini tots els àmbits de la humanitat: des de la família fins a
l’escola, des de la cultura fins al treball, des del temps lliure fins als altres sectors
de la societat i de la nostra vida».

La Paraula de Déu és l’aliment de la nostra vida cristiana i ha d’animar tota l’acti-
vitat pastoral de les comunitats i realitats d’Església per tal d’assegurar que tot el que
fem sigui expressió del que creiem. Sabem que «l’home no viu només de pa; viu de
tota paraula que surt de la boca del Senyor» (Dt 8, 3; Mt 4, 4).

El Concili Provincial Tarraconense demana molt que cada cristià escolti la Paraula
de Déu, la llegeixi personalment i la celebri dins de l’Església (cf. Resolució 148)

La Paraula de Déu és el fonament de tot, és la veritable realitat. Només la Paraula de
Déu és el fonament de tota realitat, és estable com el cel i més que el cel, és la reali-
tat. Hem de ser autènticament realistes construint la nostra vida cristiana i eclesial
sobre el fonament de la Paraula de Déu que sempre es manté.

La Paraula de Déu crea un diàleg d’amor entre Déu i la criatura humana. Tota la crea-
ció, en definitiva, està pensada per a crear el lloc de trobada entre Déu i la seva cria-
tura, un lloc on l’amor de la criatura respongui a l’amor diví, un lloc en el qual es des-
envolupi la història de l’amor entre Déu i cada persona humana (cf. Benet XVI,
Homilia abans esmentada).

És necessari conèixer la Paraula de Déu, amb la lectura, la pregària, la celebra-
ció de la fe, per tal de no quedar-nos en les paraules humanes, en la història del
passat, sinó descobrir el present en el passat, l’Esperit Sant que ens parla avui en
les paraules del passat. Només quan ens conformem al misteri de Déu, el Senyor
que és la Paraula, podem trobar de debò la Paraula de Déu en paraules humanes
de la Bíblia.

Som una generació que no viu de la memòria, sinó més aviat d’impressions. Per això,
la lectio divina ens posa en contacte amb una cultura que es distingeix per la seva
memòria de beneficis de Déu durant la història de la Salvació, i això ens permet de
recordar els beneficis que Déu ha atorgat a la nostra pròpia vida, a l’Església i a la
humanitat.

El Cardenal Martini ha escrit que «en el nostre món europeu, sempre incrèdul, ateu
i indiferent, un cristià no pot aconseguir viure la fe si no aconsegueix familiaritzar-
se amb la Paraula de Déu per mitjà de la lectio divina, si no deixa que el misteri de
la gratuïtat divina entri en la seva existència». (Una voz profética en la ciudad, Ma-
drid 1995, 100).
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La Paraula de Déu és universal i no té fronteres. Quan entrem en la comunió amb la
Paraula de Déu no entrem en un petit grup, sinó que sortim dels nostres límits, sor-
tim a la comunió de tots els germans i germanes, de tota la humanitat, perquè el de-
sig de la Paraula de Déu s’amaga en el nostre cor. Per això, l’evangelització no és una
mena de colonialisme eclesial amb què volem integrar la resta en el nostre grup. És
sortir dels límits de cada cultura per a entrar en la universalitat que ens relaciona a
tots, que ens fa germans. Així la Paraula de Déu ens fa evangelitzadors, acollidors
dels immigrants i germans amb els qui sofreixen les conseqüències de la crisi econò-
mica.

L’anunci, la catequesi i l’homilia suposen la capacitat de llegir i de comprendre, d’ex-
plicar i d’interpretar la Paraula de Déu en el pensament i el cor.

La litúrgia de la Paraula de Déu no és un moment de meditació i de catequesi, sinó
que és diàleg de Déu amb el seu poble. Això demana que els fidels s’apleguin ben
puntualment per a l’inici de la celebració litúrgica. I a la vegada la Sagrada Escrip-
tura ha de ser proclamada en l’assemblea litúrgica amb la qualitat espiritual i tècni-
ca que li correspon, conscients que Crist és present quan es llegeixen les Escriptu-
res en l’Església.

El Concili Provincial es fa ressò dels cursos bíblics quan encomana a les parròquies
i comunitats que programin una reflexió bíblica en grup per tal d’iniciar els cristians
en la lectura espiritual i eclesial de les Escriptures, de manera que aquesta lectura
comporti la pregària i condueixi a un estil de vida evangèlic (cf. Resolució 57).

Segon objectiu: Créixer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica

Portem un temps vivint les conseqüències greus de la crisi econòmica que pateix el
món. Són moltíssimes les persones i les famílies que sofreixen penúries per la man-
ca de treball o per no disposar del subsidi d’atur. Les parròquies i les comunitats cris-
tianes són ben sensibles a aquesta realitat i es veuen amb dificultats per poder aten-
dre al creixent nombre de persones que demanen ajut fins i tot del més elemental, el
menjar. És tota la comunitat cristiana la que és cridada a ser solidària amb els pobres
i prendre postura davant la crisi econòmica en quant toca aspectes de la vida perso-
nal i social que tenen que veure amb els valors més importants, tant humans com es-
pirituals. No es tracta d’oferir solucions d’emergència, sinó fer l’esforç d’anar a les
causes per posar-hi elements de solució des d’una altra perspectiva, la que ofereix
la Paraula de Déu, en concret la que ens ofereix Jesús en l’Evangeli.

L’atur és una manifestació evident de la crisi econòmica, no sols per la gravetat que
mostren les xifres actuals en augment, sinó per les situacions dramàtiques que ge-
nera en els individus, en les famílies i en molts àmbits i grups socials.

Joan Pau II ho deia així a Barcelona dirigint-se als treballadors i empresaris: «D’un
atur perllongat, en neix la inseguretat, la manca d’iniciativa, la frustració, la irrespon-
sabilitat, la desconfiança en la societat i en un mateix. S’atrofien les capacitats del
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desenvolupament personal, es perd l’entusiasme, l’amor al bé, sorgeixen les crisis fa-
miliars, les situacions personals desesperades i llavors es cau fàcilment —sobretot
els joves— en la droga, l’alcoholisme, la criminalitat».

La crisi econòmica que vivim ens interpel·la a tots i ens ha de moure a prendre les
actituds i les actuacions pertinents que puguin col·laborar a la solució de la crisi. Dels
primers cristians se’ns diu que «vivien tots units i ho tenien tot en comú; venien les
possessions i els béns i els repartien entre tots, segons la necessitat de cadascú» (Fets
2, 44-45). L’Església no pot descuidar el servei de la caritat, tal com no pot ometre
els Sagraments i la Paraula (cf. Benet XVI, Déu és amor, 22).

No hi ha dubte que a tots se’ns demana créixer en la solidaritat, expressió de l’amor
als germans especialment als més pobres i necessitats. La solidaritat demana com-
partir els béns, pocs o molts que puguem tenir, amb els que en tenen menys. Però la
solidaritat no consisteix només en donar béns materials, vol dir posar la nostra per-
sona, el nostre temps i les nostres capacitats al servei dels altres.

Seguint aquest fil, la solidaritat, sinònim d’amor envers els altres, ens exigeix viure
sòbriament i amb austeritat, no només per sintonia amb els qui es veuen obligats a
viure així per manca de mitjans, sinó per a una conversió personal i per posar els
fonaments d’un canvi de sistema econòmic mundial. Ens cal créixer en valorar més
el ser que el tenir, ens cal dominar l’instint desmesurat de guany i de possessió, ens
cal entendre la finalitat universal dels béns de la creació i el sentit social de la pro-
pietat privada, ens cal acceptar amb totes les seves conseqüències que la persona hu-
mana amb la seva realització personal i social és el centre de la societat i el treball
està al seu servei, etc.

El nostre Concili Provincial Tarraconense va dedicar el capítol tercer a la «sol·licitud
pels més pobres i marginats», i ens parla de l’ús dels béns temporals dins de l’Esglé-
sia amb especial atenció a les exhortacions que afecten les actituds personals i
col·lectives, amb una vida viscuda amb cristiana senzillesa i fent present de manera
habitual l’opció preferent pels pobres en la pròpia vida, destinant un tant per cent dels
ingressos a favor dels necessitats i esmerçant una part del nostre temps lliure en l’ajut
desinteressat als altres, sia espontàniament, sia a través del voluntariat. I, amb això,
una educació sobre el sentit de la pobresa en totes les instàncies educatives que por-
ti a evitar malbaratament de diners i de mitjans (cf. Resolució 86). 

L’Església no ha d’oferir una solució tècnica a la crisi econòmica, però sí que ha de
dir una paraula que il·lumini les consciències dels creients i dels homes i les dones
de bona voluntat. Correspon a aquests, d’acord amb la seva competència i prepara-
ció, treballar en el coneixement de les causes de la crisi econòmica i en l’elaboració
de solucions justes i eficaces per superar-la i construir un sistema econòmic mundial
just i solidari. Benet XVI ens ha dit que «la societat justa no pot ser obra de l’Es-
glésia, sinó de la política. A l’Església l’interessa, però, en gran manera treballar per
la justícia esforçant-se per obrir la intel·ligència i la voluntat a les exigències del bé»
(Déu és amor, 28). En aquest treball hi poden ajudar moltíssim els continguts de la
doctrina social de l’Església. 
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Ens haurem de preguntar què fem com Església, com a parròquia, com a comunitat
per a construir solidaritat? Serà necessari dissenyar una pla d’actuació conjunta que
ens orienti envers el testimoniatge de les obres, compromesos com els primers, do-
nant exemple no sols com a individus sinó com a comunitat cristiana. També serà bo
ser conscients del camí fet, dels passos positius que s’han donat i s’estan donant, i
amb reconeixement humil. Caldrà reconèixer tot el que està fent Càritas i moltes ins-
titucions d’ajuda fraterna eclesials a la diòcesi i caldrà potenciar-ho amb mitjans per-
sonals i materials. Ens haurem de preguntar de nou: Com vivim els efectes de la
crisi econòmica? Quins gestos de solidaritat aportem?

Tercer objectiu: Participar els immigrants en les comunitats cris-
tianes

La realitat de la immigració ha anat augmentant des de fa anys a Catalunya. En poc temps
hem passat de 6 milions d’habitants a 7 milions i mig, per l’arribada d’immigrants.

La presència dels immigrants es troba en totes les realitats de la societat i també de
l’Església. No es tracta ja d’una pastoral per a immigrants, sinó d’atendre la seva
presència i participació en tota la pastoral diocesana. Per això s’ha cregut necessari
aquest objectiu en el Pla Pastoral.

Les Esglésies particulars tenen avui un repte inèdit i fonamental: evangelitzar un
«món nou», originat en la nostra pròpia casa. El tarannà missioner de recerca del
germà, de diàleg i acollida, s’ha de cultivar amb tots els qui provenen d’altres llocs
i cultures, però especialment amb els immigrants catòlics. Els problemes que els an-
goixen fan que, en general, no sigui prioritari per a l’immigrant catòlic buscar una
comunitat en la qual integrar-se. Per això, una de les primeres exigències de la pas-
toral és eliminar fronteres i crear ponts que eliminin distàncies en sentit psicològic i
cultural davant del fenomen de la immigració. També aquí l’Església recorda la se-
va experiència i la seva vocació missionera.

El fenomen migratori situa avui la nostra Església diocesana, parròquies, comunitats
i fidels davant del repte, no gens fàcil, de fer el camí des d’una Església monocultu-
ral a una Església pluricultural, universal, catòlica. Per això és necessari un esperit
de conversió. També els immigrants han de recórrer el seu camí de purificació per a
situar-se en la nova societat que els acull.

En l’atenció, l’acolliment, el treball amb immigrants i la participació dels immigrants
catòlics a les comunitats, la comunió adquireix una especial rellevància i es conver-
teix en una de les expressions més característiques de l’Església, cridada a ser «la ca-
sa de tots». Hem d’aprendre a reconèixer i agrair la diversitat i la complementarie-
tat de les riqueses culturals i de les qualitats morals d’uns i altres.

Aquí l’interrogant de fons ja no és ¿quina pastoral per als immigrants?, sinó ¿vers
quin model de comunitat ens dirigim? ¿Des d’on volem practicar la pastoral de co-
munió?
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La nova realitat empeny la població autòctona i els immigrants a avançar per camins
d’universalitat, ja que per l’Església no hi ha ningú que sigui foraster... Els immi-
grants són agents providencials que ofereixen a l’Església diocesana l’oportunitat de
realitzar la seva pròpia vocació catòlica. Una vocació que va més enllà de l’acollida
i de la tolerància vers les diverses cultures, ja que consisteix en fer realitat la comunió
entre elles, que també va més enllà de la comunió entre els batejats, manifestant-se,
entre altres formes, en l’hospitalitat oferta al foraster, sigui quina sigui la seva perti-
nença religiosa, en el rebuig de tota exclusió o discriminació racial i en el reconeixe-
ment de la dignitat de cadascú, amb el compromís de promoure els seus drets ina-
lienables.

Amb goig us he presentat el nou Pla Pastoral. El tenim dissenyat. Ara el Consell Epis-
copal li ha de donar forma, assenyalant les accions possibles per assolir els objectius
i altres aspectes que ajudin a fer-lo aplicable amb la màxima eficàcia. A vosaltres, us
demano que en les vostres parròquies, arxiprestats, moviments, associacions i insti-
tucions eclesials treballeu per tal d’aplicar el nou Pla Pastoral i fer-ho amb l’esperit
missioner i evangelitzador per anunciar a tothom l’Evangeli.

6 de juny de 2009

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Crònica de la Trobada Diocesana 
del 6 de juny de 2009

La Trobada Diocesana va celebrar-se el dissabte 6 de juny de 2009, de les 10 a les 14
h, a la sala de congressos de l’edifici Sant Jaume d’Enginyeria i Arquitectura La
Salle (c. Lluçanès, 43), amb l’assistència d’un miler de persones invitades com a
membres sobretot del Consell Pastoral Diocesà, dels Consells Pastorals parroquials
i arxiprestals i els membres de les juntes dels moviments, associacions, escoles
cristianes i altres entitats de la diòcesi.

A l’arribada, es lliurava una carpeta als assistents amb l’horari i altres documents per
participar en la Trobada.

Pregària i paraules inicials del Sr. Cardenal Arquebisbe

Va actuar com a presentadora i moderadora de la Trobada la periodista Esther Ro-
mero. La pregària inicial va estar dirigida pel germà marista Antoni Torrelles i fou
una breu celebració de la Paraula de Déu, en la qual es llegí l’evangeli de la festa de
la Santíssima Trinitat, que se celebrava el dia següent.
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El Sr. Cardenal donà la benvinguda a tots, dient el que segueix: «Bon dia a tots. La
sala és plena i això és per a tots un motiu de joia i d’alegria, el fet de trobar-nos junts.
Tots tenim una responsabilitat a l’Església com a batejats, però alguns en teniu una
mica més, en el sentit de formar part del Consell Pastoral Diocesà, dels Consells pas-
torals arxiprestals o parroquials, de l’escoles cristianes, de les comunitats religioses,
de moviments, o en general tots aquells que viuen una entrega ben generosa a Déu
nostre Senyor.

I ens hem reunit amb joia per compartir un matí, mitja jornada, per una cosa molt im-
portant per a la nostra arxidiòcesi, i per aquest motiu us he convocat com a pastor
diocesà. Fa tres anys, ens vàrem reunir en aquesta mateixa sala per posar en pràcti-
ca el Pla Pastoral Diocesà. Durant aquests tres darrers anys hem treballat força apli-
cant-lo, com mostrarà el DVD que se’ns passarà després de les meves paraules. És
motiu de donar gràcies a Déu per recordar aquell dia, i perquè durant aquests tres dar-
rers anys la diòcesi ha anat treballant en l’aplicació dels tres objectius del Pla Pas-
toral. Les institucions diocesanes han anat portant a terme l’aplicació de les accions
proposades pel Pla Pastoral Diocesà, segons la naturalesa i les finalitats de cada una
de les institucions, delegacions, etc.

Els tres objectius, com sabeu, han estat: la transmissió de la fe als joves i el foment
de la seva participació en les comunitats cristianes, l’atenció pastoral als matrimonis
i a les famílies, i també la participació ben dinàmica i ben íntima i interna a la cele-
bració de l’eucaristia dominical.

En aquella jornada de fa tres anys hi havia persones que potser avui no hi són, però
seria millor dir que sí que hi són, perquè, per la comunió dels sants, estan ben pre-
sents, encara que ens han deixat, fent aquell camí que tots fem, perquè aquí no hi
tenim la nostra pàtria, aquí no ens hi quedem, sinó que anem cap a la Jerusalem ce-
lestial. Penso especialment en el bisbe Joan Carrera, que tots portem en el nostre cor
i que certament va participar molt activament en l’elaboració i en l’aplicació del Pla
Pastoral, juntament amb tots vosaltres i amb les diverses institucions diocesanes.

També tenim avui el goig de tenir amb nosaltres el nou bisbe auxiliar de Barcelona
que el Sant Pare m’ha concedit —i tots li agraïm— i amb aquest goig i aquesta joia
ens hem reunit aquí per donar gràcies a Déu nostre Senyor. Gràcies, Senyor, per
tres anys de treball pastoral diocesà, perquè aquest Pla Pastoral ens ha unit una mi-
ca més i ens ha fet prendre consciència de diòcesi. Gràcies per totes les realitats
que s’han anat creant, fonamentalment al servei de les persones, al servei de les fa-
mílies, al servei dels pobres i necessitats, al servei de la realització de la vocació més
íntima i més rica de la persona humana, que és ser persona i ser fill i filla de Déu.
I amb aquest goig en el nostre cor, ens disposem a encetar aquesta jornada. Després
us presentaré el nou Pla Pastoral i us parlaré una mica més. Vull agrair-vos de cor la
vostra participació, us invito a sentir-nos Església diocesana i amb joia donar-ne grà-
cies a Déu. Tinguem en el cor aquestes paraules que hem escoltat en la lectura de
l’Evangeli: “Jo estaré amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món”. Durant l’apli-
cació del nou Pla Pastoral que presentem el Senyor estarà amb nosaltres per anar-lo
treballant. Moltes gràcies».
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DVD sobre el Pla Pastoral 2006-2009 y presentació del nou Pla

Seguidament es va passar per les pantalles de la sala de congressos un DVD del Pla
Pastoral 2006-2009 «Enviats per donar fruit» preparat per Mn. Peio Sánchez, mem-
bre de la comissió preparatòria de la Trobada. El DVD presenta, amb unes imatges
molt vives i actuals de casa nostra, un conjunt de les actuacions que el Pla Pastoral
2006-2009 ha suscitat en diverses obres i institucions diocesanes: parròquies, arxi-
prestats, moviments, en els tres àmbits als quals fan referència els tres objectius fo-
namentals del Pla: la pastoral dels joves, la pastoral dels matrimonis i les famílies, i
les celebracions de l’eucaristia dominical.

El DVD segueix una estructura que ja va estar present en la presentació del Pla, ara
fa tres anys: agafa la metàfora de les tres posicions que tenen moltes persones en
relació amb l’Església: els qui s’ho miren des de la plaça —són els allunyats de l’Es-
glésia—, els qui s’ho miren des de les escales que porten al temple —són les perso-
nes més o menys interessades per la fe— i els qui són a l’interior del temple, com a
membres de la comunitat cristiana. 

D’aquest DVD hi ha còpies a disposició de les parròquies i altres institucions interes-
sades en veure’l. Se n’ha fet una edició en català i també una edició en castellà. 

A continuació va intervenir el Sr. Cardenal-Arquebisbe amb el parlament titulat
«Anuncieu a tothom l’Evangeli», que fou el moment central de la Trobada i que es
publica íntegrament davant d’aquesta crònica.

Presentació de tres experiències sobre els objectius del nou Pla

Es va fer mitja hora de descans, que fou també un temps per presentar per escrit sug-
geriments i aclariments sobre els objectius del nou Pla. Els suggeriments es podien
presentar per mitjà de quatre folis que portaven aquesta indicació cada una: La mis-
sió evangelitzadora com a marc general; 1. Conèixer, celebrar i viure la Paraula de
Déu; 2. Créixer en solidaritat enmig de la crisi econòmica; 3. Participar els immi-
grants en les comunitats cristianes.

Els folis amb els suggeriments presentats pels assistents eren recollits per un grup de
seminaristes, els quals ens varen preparar ràpidament, amb l’ajut d’ordinadors, un re-
sum, amb l’ajut del P. Josep Mascaró, salesià i membre de la comissió preparatòria
de la Trobada, que després fou presentat a tota l’assemblea.

Durant aquest temps, es varen presentar tres experiències concretes i testimonials so-
bre els tres objectius del nou Pla.

Esther Romero va presentar les tres persones que varen presentar les experiències.

1. Mn. Miquel Álvarez, vicari del Masnou, va presentar l’experiència sobre la Pa-
raula de Déu. Es tracta d’un Grup de Bíblia que es reuneix cada dijous a la parròquia
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durant una hora, fent a la llum de les lectures bíbliques del diumenge següent el
que es podria dir una «revisió de vida» o, més exactament, un «estudi d’evangeli».
Es fa en un clima de pregària. S’inicia el treball del grup amb un cant «Glòria a Vós,
oh Crist Senyor», remarcant aquelles paraules del cant com a objectiu del treball
del grup: «Que la Paraula vostra resti en els nostres cors». Es fan les lectures amb l’a-
jut dels exemplars del «Full Dominical» del diumenge. Cada un dels membres del
grup planteja les dificultats que troba en les lectures fetes i les llums que hi veu. Al fi-
nal, tots junts resen els salm responsorial del diumenge.

Com a aspectes positius d’aquesta experiència, el mossèn va dir que eren: seguiment
de l’any litúrgic i una participació dels membres del grup, cosa que l’homilia no per-
met. Un amor creixent a la Paraula de Déu com a llum per als fets de la vida de ca-
da dia. Una experiència que permet comprendre i viure aquell desig del Concili Va-
ticà II de posar la Paraula de Déu a l’abast del Poble de Déu i penetrar en les seves
riqueses en un clima de participació i de plegària.

2. La germana Maria Victòria Molins, religiosa de la Companyia de Santa Teresa de
Jesús, explicà les seves experiències sobre el treball amb els marginats al barri del
Raval de Barcelona. «Jo tinc consciència que procuro apagar els focs, però el que cal-
dria és que no hi hagués incendis», va dir tot explicant, amb aquesta metàfora, la ne-
cessitat d’anar a les causes de la pobresa i de la marginació que provoca aquesta so-
cietat nostra del capitalisme neoliberal.

Va dir també que el seu desig seria que els pobres no estiguessin «a les portes de les
esglésies», sinó al seu interior, en el sentit que l’Església estigui al costat dels pobres
i marginats i fer camí amb ells. Va afegir que desitjaria que l’Església no fos un «pro-
feta de calamitats», sinó que sigui capaç de donar esperança, que es manifesti també
en la defensa de la justícia, que sigui capaç d’aprofundir en les causes de la pobresa
i de l’exclusió social i que treballi per potenciar els valors que ens puguin portar a un
món diferent de l’actual i més just.

Finalment, va fer referència a unes actituds com aquestes: viure amb austeritat i no
fer despeses innecessàries, aprofitar els espais desocupats atenent al greu problema
de l’habitatge. I amb un cas concret, va manifestar la seva satisfacció quan un mar-
ginat, aplicant la paràbola dels treballadors enviats a diverses hores a la vinya (i que
tots varen rebre un denari), va donar les gràcies als qui havien treballat des de la
primera hora perquè havien fet possible que ell, treballador de la darrera hora, po-
gués gaudir dels béns del Regne de Déu com tots ells.

3. La jove Cinthya Villafaña, mexicana, que fa vuit anys que viu a Barcelona, on és
membre del Secretariat Diocesà per als Marginats i del Consell Pastoral Diocesà,
va explicar, en un català correctíssim, la seva experiència com a immigrada i de
viure en contacte constant amb el món de la immigració.

«No és fàcil ser estranger», va dir. I tot seguit va explicar algunes de les vivències
que marquen la vida dels immigrats, encara que hi ha diverses graduacions en
els problemes que viuen aquestes persones. Com més fortes són les diferències de
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cultura, de llengua, de costums... la vida de la persona immigrada esdevé més
difícil encara.

Va esmentar el problema dels primers contactes de la persona immigrada amb per-
sones de la societat on viu, i va dir que les parròquies i Càritas, amb institucions ci-
vils, poden ser un gran ajut. El desig de la persona immigrada és poder ser accepta-
da amb confiança i amb simpatia. Cal tenir present que darrera de cada persona
immigrada hi ha experiències sovint molt dures.

En la darrera part del seu testimoniatge va dir, en perspectiva eclesial, que els immi-
grants han de poder participar en la vida de les comunitats cristianes i enriquir-les
amb la seva aportació.

Manifestà la seva preocupació per les disposicions legals per als estrangers i lloà la
solidaritat amb ells manifestada per diverses institucions cristianes de casa nostra. Fi-
nalment, es va emocionà i va emocionar els presents, quan explicà aquesta expe-
riència viscuda per ella en una oficina d’estrangeria. Després de fer cua durant qua-
tre hores, un dia va parlar amb un noi immigrat que feia la impressió que acabava
d’arribar amb una patera. El noi no sabia ben bé què podia fer en aquella oficina. Es-
tava com desorientat. Quan finalment el varen cridat, davant del funcionari, només
va ser capaç de pronunciar aquestes dues paraules: «Trabajo, trabajo». 

Presentació dels suggeriments de l’assemblea

El P. Josep Mascaró va presentar, amb l’ajut de tres seminaristes, la síntesi de les 388
butlletes presentades per escrit amb suggeriments i també demanant alguns aclari-
ments sobre els objectius del nou Pla Pastoral.

—Sobre la missió evangelitzadora com a marc general, es proposava: ser acollidors,
reforçar els grups d’acollidors, acollir els immigrants en les comunitats cristianes.
Ser testimonis de l’Evangeli i utilitzar un llenguatge planer. No un llenguatge
polític ni un llenguatge acusador, sinó un llenguatge que pugui acostar les perso-
nes a Jesús. 

—Sobre el primer objectiu (Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu) es va pro-
posar, entre altres coses, itineraris de formació cristiana d’adults, grups d’estudis
bíblics, cursets per a lectors, jornades parroquials o arxiprestals de formació bíbli-
ca, grups d’oració i adoració, portar la Paraula de Déu a la vida, acostar la Bíblia
al món dels joves, adaptar el missatge bíblic al llenguatge d’avui, grups de prepa-
ració setmanal de la litúrgia dels diumenges.

—Sobre el segon objectiu (Créixer en solidaritat enmig de la crisi econòmica) es va
proposar: créixer en solidaritat amb els marginats, fer un llibre blanc de la solida-
ritat, treballar en xarxa en parròquies i arxiprestats, donar exemple d’austeritat,
proposar-se un objectiu per a cada mes de l’any, estudiar les causes de la crisi, pro-
moure menjadors socials, cooperatives d’ocupació d’àmbit arxiprestal, etc.

—Sobre el tercer objectiu (Participar els immigrants en les comunitats cristianes) els
assistents a la Trobada varen proposar: parlar de «nouvinguts» més aviat que
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d’«immigrants», agrair que portin un aire nou per a la nostra Església, millorar
la seva acollida, facilitar-los l’expressió de la fe cristiana segons la seva cultura,
crear grups d’acollida, no fer «guetos» en les comunitats cristianes, crear ponts de
coneixement mutu, acceptar el fet de la multiculturalitat, treballar millor aprofi-
tant tot el que ja es fa, etc.

Paraules de cloenda i pregària final

El Sr. Cardenal Arquebisbe agraí les aportacions fetes. Va dir que responien a ne-
cessitats de la nostra diòcesi i que serien un bon ajut per a la redacció de les accions
per portar a bon terme els objectius del nou Pla Pastoral pel Consell Episcopal. «No
ens heu donat feina —va dir—, sinó que ens heu facilitat la feina. Perquè ara tenim
la feina de fer accions i la nostra capacitat és limitada; la vostra, perquè sou molts, és
molt més gran. Amb les vostres observacions ens heu enriquit per poder fer la nostra
feina».

Indicà que els tres objectius volen ser l’expressió d’una Església que vol estar pre-
sent enmig del món, perquè l’Església ha d’anunciar l’amor de Déu envers totes les
persones, de manera especial envers els més necessitats i comunicar aquesta salva-
ció que Jesús ens ha portat. Que és una salvació que no mira només a l’esperit, a l’à-
nima, sinó que mira al bé de tota la persona. «Penso sovint en el fet evangèlic de les
noces de Canà, a les quals Maria va ser convidada, també Jesús i els apòstols. I aquells
esposos varen tenir una necessitat material: s’acabava el vi; és una necessitat mate-
rial. I Maria, dona de fe i d’amor i dona solidària, s’acosta a Jesús i li diu: «No tenen
vi». Era una petició davant d’una necessitat material. La salvació de Crist ho és de
tota la persona i per a tota l’eternitat. Els cristians han d’estar atents a les necessi-
tats materials i espirituals de les persones». Citant unes paraules de Benet XVI a la
seva primera encíclica, va dir que algunes coses potser no les ha de fer l’Església,
però sí que ho poden fer els laics cristians els quals, per la seva vocació, han d’estar
presents en les estructures seculars del món.

Donà les gràcies a tots per la seva assistència i participació, a la comissió prepa-
ratòria de la Trobada, a La Salle, que acollí la Trobada a casa seva com ho va fer fa
ara tres anys, i als seminaristes que col·laboraven en la bona marxa de la Trobada,
amb desig de no deixar-se ningú... «Ha presidit la nostra Trobada —va dir— una
imatge de Maria amb Jesús als braços. Com a Canà de Galilea, Maria li ha dit a Je-
sús que ens fan falta moltes coses, però hem de tornar a casa i als nostres ambients,
disposats a anunciar l’Evangeli de Jesús. És un motiu de joia que el Senyor conti-
nuï confiant en nosaltres i que, sobretot durant aquests tres propers anys, ens cridi a
“Anunciar a tothom l’Evangeli”. Us invito a vosaltres i a tots els diocesans a l’euca-
ristia del proper dia de Corpus, al Pla de la Seu, en la qual donarem gràcies de ma-
nera especial pels fruits del Pla Pastoral que ara es clou».

Amb una pregària final mariana, resada per tots els assistents, i amb la benedicció del
Sr. Cardenal Arquebisbe i el cant joiós del Virolai a la Mare de Déu de Montserrat es
va cloure la Trobada. 
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Acció de gràcies pels fruits del Pla Pastoral 
2006-2009 en la solemnitat del Corpus Christi

A) Homilia del Dr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de
Barcelona, en la celebració del Corpus Christi, Catedral de Bar-
celona, 14 de juny de 2009

Amb joia ens hem reunit per celebrar la solemnitat de Corpus Christi, per tal de do-
nar gràcies a Déu per la institució del sagrament de l’Eucaristia i pel treball realitzat
en tota l’arxidiòcesi en l’aplicació del Pla Pastoral durant aquest trienni 2006-2009.
Per això som molts els qui ens hem pogut trobar aquí i tots nosaltres representem una
munió de cristians i cristianes que estan donant gràcies a Déu per aquests mateixos
motius en totes les comunitats de la nostra Església diocesana.

Hem fet visible la participació de tots els arxiprestats i dels organismes funcionals
que configuren la nostra arxidiòcesi, aquesta estimada porció del poble de Déu que
escolta i proclama la Paraula de Déu, celebra l’Eucaristia i dóna testimoni de l’a-
mor envers els germans, especialment els pobres i necessitats.

L’Evangeli que hem escoltat ens ha parlat de la celebració del Sopar Pasqual de Jesús
i els seus Apòstols i de la institució de l’Eucaristia en el Cenacle de Jerusalem. Ins-
tituint l’Eucaristia i el sacerdoci ministerial, Jesús manifestà el seu amor immens a
tota la humanitat, lliurant el seu Cos i la seva Sang d’una manera incruenta en aquell
Sant Sopar i de manera cruenta en el Calvari el divendres sant. En instituir el sagrament
de l’Eucaristia, Jesús anticipa i implica el sacrifici de la creu i la victòria de la resu-
rrecció. Com ens diu Benet XVI, «la institució de l’Eucaristia mostra com aquella mort,
violenta i absurda en ella mateixa, s’ha transformat en Jesús en un acte suprem d’amor
i d’alliberament definitiu del mal per a la humanitat» (Sagrament de la caritat, 10).

L’Eucaristia és constitutiva de l’ésser i de l’actuar de l’Església. Per això, l’antigui-
tat cristiana va designar amb les mateixes paraules Corpus Christi el Cos nascut de
la Verge Maria, el Cos eucarístic i el Cos eclesial de Crist. Aquesta dada, molt present
en la tradició, ajuda a augmentar en nosaltres la consciència que no es pot separar
Crist de l’Església. Per això avui donem gràcies a Déu per la institució de l’Euca-
ristia, per la celebració dominical de la Missa i també per l’Església que tots nosal-
tres formem i que el Senyor Jesús ens ha escollit perquè donem fruit.

«Enviats per donar fruit» ha estat el lema del Pla Pastoral diocesà del trienni que aca-
ba amb aquest curs. Amb aquesta Eucaristia, acció de gràcies per antonomàsia, vo-
lem agrair al Senyor que hagi confiat en nosaltres, ens hagi escollit i ens hagi enviat
a donar fruits també amb l’aplicació dels tres objectius pastorals prioritaris del Pla
esmentat: la transmissió de la fe als joves i la seva participació en la comunitat cristia-
na, l’atenció pastoral als matrimonis i famílies i l’Eucaristia dominical, font i cimal
de la vida cristiana.
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El dissabte 6 d’aquest mes un miler de diocesans férem una avaluació del treball rea-
litzat en l’aplicació del Pla Pastoral i podem dir que arreu s’ha treballat i que ha
ajudat a créixer en la consciència que tots formem una Església diocesana que ha d’a-
judar-nos a viure la fe, l’esperança i la caritat i ha d’anar i ha d’anunciar constant-
ment la salvació de Nostre Senyor Jesucrist. Els objectius i les accions pastorals
han volgut ajudar-nos que tots nosaltres, com a membres de la nova i eterna aliança
segellada amb la Sang de Crist en el Calvari, anem dient i practicant el que digue-
ren els israelites en temps de Moisès: «Farem tot el que diu el Senyor, l’obeirem en
tot». Per aconseguir-ho els cristians fem el que Jesús allà en el Cenacle ens digué que
féssim en memòria seva, és a dir, l’Eucaristia i així trobem l’aliment i la força per fer
sempre el que Ell ens diu, ja que l’Eucaristia és font i cimal de la vida cristiana.

La festa de Corpus Christi és la festa de dos amors: l’amor a Jesucrist, realment pre-
sent en el sagrament de l’Eucaristia, i l’amor als germans, que són com un altre Crist.
Aquestes dues dimensions d’aquesta festa, centrada en la celebració de l’Eucaristia
i en la posterior processó amb el Santíssim, no es poden pas separar. El Concili
Provincial Tarraconense ens exhorta a revifar la tradició, viscuda intensament des
dels primers segles, de vincular visiblement la celebració de l’Eucaristia amb la ca-
ritat fraterna, insistint de manera particular en la unió entre la fracció del pa —com
ja l’anomenaven els primers cristians— amb la comunicació cristiana de béns (cf.
Resolució 77, a).

Por esto tiene pleno sentido unir la fiesta de Corpus Christi con el Día de la Caridad.
Jesús quiso que el ofrecimiento de su vida al Padre por amor a los hermanos se per-
petuara sacramentalmente instituyendo la Eucaristía. así, en la Eucaristía encontra-
mos la fuente y el origen de la caridad cristiana. Con razón, el Concilio Vaticano II
afirmó que «para que la celebración de la Eucaristía sea auténtica y plena, ha de con-
ducir a las diversas obras de caridad y de ayuda fraterna» (Sacrosanctum Concilium,
10). 

La grave crisis económica que sufrimos pide que vivamos la Eucaristía acentuando
nuestra caridad y solidaridad. Ha aumentado mucho el número de personas que acu-
den a las parroquias y a Cáritas solicitando ayuda. Hemos descubierto los nuevos ros-
tros de la pobreza. Es toda la comunidad cristiana la que está llamada a ser solida-
ria con los que sufren más las consecuencias de la crisis económica y a tomar postura
ante la crisis en cuanto toca aspectos de la vida personal y social relacionados con
los valores más importantes, tanto materiales como espirituales. Como cristianos
tenemos que ofrecer elementos de solución de la crisis económica que nos ofrece la
Palabra de Dios, y la doctrina social de la Iglesia. La solidaridad pide compartir los
bienes, pocos o muchos, con los que pasan necesidad y en poner nuestra persona,
nuestro tiempo y nuestras capacidades al servicio de los demás.

Esta grave crisis no es sólo una cuestión financiera y económica. En el fondo están
en juego algunos valores morales. Nos pide crecer en valorar más el ser que el te-
ner, dominar el instinto desmesurado de ganancia y de posesión, entender y respe-
tar la finalidad universal de los bienes de la creación y el sentido social de la propie-
dad privada, aceptar con todas sus consecuencias que la persona humana en su
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realización individual y social es el centro de la sociedad y que el trabajo está a su
servicio y no viceversa. 

Por ello, junto con la solidaridad hemos de vivir la austeridad en el uso de los bienes,
en sintonía con los que la viven constantemente y como ascética que ayude a encon-
trar soluciones a la actual crisis económica. Resulta incomprensible que ante la rea-
lidad dolorosa de la crisis económica, se hagan dispendios descomunales, como en
el caso de contratos deportivos.

Tenim dissenyat un nou Pla Pastoral diocesà triennal 2009-2012 que inclou tres ob-
jectius: conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu, créixer en la solidaritat enmig de
la crisi econòmica i participar els immigrants en la comunitat cristiana. Aquest Pla
Pastoral l’hem intitulat «Anuncieu a tothom l’Evangeli». Volem treballar més i més
per una pastoral diocesana missionera i evangelitzadora. Els bisbes de Catalunya, en
un recent document, hem dit que la nostra societat es va situant globalment fora de
la vida de l’Església i també, en formes i graus diversos, de la fe de Jesucrist. Es-
tem davant d’un allunyament cada vegada més radical de la fe i de l’antropologia
cristiana. Només cal pensar en la reforma de certes lleis, com l’actual projecte de llei
d’avortament. Ens cal assumir plenament que la nostra situació és de missió. Per això
ens urgeix sortir i anunciar Jesucrist a tothom. Fer això és una manifestació del
nostre amor als germans, oferint-los el millor que tenim: la nostra fe en Jesucrist.

La vostra nombrosa presència en aquesta celebració, benvolguts amics, posa en re-
lleu que la nostra comunitat, caracteritzada per una pluralitat de cultures i d’experièn-
cies diverses, Déu la configura com el seu poble, com l’únic Cos de Crist, per la nos-
tra participació sincera a la doble taula de la Paraula i de l’Eucaristia. Alimentats de
Crist som testimonis del seu amor en la nostra ciutat.

B) Crònica de la celebració eucarística del Corpus Christi

El diumenge 14 de juny de 2009, solemnitat del Corpus Christi, a dos quarts de set
de la tarda, al Pla de la Seu, a l’exterior de la catedral, va celebrar-se l’eucaristia de
la solemnitat, que tenia també el sentit d’una acció de gràcies a Déu per la cloenda
del Pla Pastoral Dicoesà 2006-2009.

Cinc mil fidels varen omplir les cadires disposades a l’Avinguda de la Catedral i
varen participar molt activament en la celebració, que presidí el Sr. Cardenal Ar-
quebisbe, acompanyat del Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, dels Vicaris
Episcopals, dels membres del Capítol de la catedral, dels arxiprestos i d’un cente-
nar de preveres, del clergat secular i religiós de la diòcesi. 

En alguns moments de la celebració es va fer esment del Pla Pastoral que es conclou
en aquests curs, encara que els seus objectius són tan fonamentals que han d’estar ha-
bitualment presents en l’acció pastoral diocesana: la inserció dels joves en les comu-
nitats, l’ajut als matrimonis i a les famílies i la revitalització de la celebració euca-
rística dominical.
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El primer moment fou en la monició introductòria de la missa, moment en què el
P. Josep Mascaró, salesià i membre de la comissió preparatòria de la Trobada Dio-
cesana, va explicar que en l’eucaristia del Corpus Christi es donava gràcies de ma-
nera especial pels fruits obtinguts en l’aplicació dels objectius i les accions del Pla
Pastoral que es concloïa. Va llegir els noms dels arxiprestats que formen la diòcesi,
i un representant de cada un dels arxiprestats, amb diferents colors, varen anar for-
mant un mapa de la diòcesi, amb la intenció de revifar la consciència de ser una co-
munitat diocesana reunida entorn del seu bisbe.

Un altre moment fort en la referència al Pla Pastoral 2006-2009 fou l’homilia del Sr.
Cardenal, que es publica íntegrament juntament amb aquesta crònica.

En la pregària dels fidels també es va fer referència al Pla Pastoral, amb aquestes
pregàries:

—Per l’Església estesa d’Orient a Occident: que, celebrant fidelment els sants miste-
ris del Cos i de la Sang de Crist, que el Salvador del món li confià de dur a terme
fins que Ell torni, creixi i s’edifiqui en la caritat i en la unitat. Preguem el Senyor.

—Pel Papa Benet: que el Senyor li doni salut i fortalesa; i, sobretot, li concedeixi de
ser signe de comunió en la caritat entre totes les Esglésies; i li faci el do de confir-
mar en tots nosaltres, gràcies al seu mestratge espiritual, aquella fe que ens porta
a la vida veritable. Preguem el Senyor.

—Per tota la família humana i per tots els pobles de la terra: que el Senyor faci dava-
llar sobre ells la rosada de la pau; i que guiï el cor dels que governen les nacions
a fi que, de dia en dia, es vagi fent real aquella solidaritat que hi ha d’haver entre
els països rics i els països pobres. Preguem el Senyor.

—Per les famílies cristianes; per totes les famílies que, arreu del món, ensenyen i aju-
den a viure amb els valors propis de la dignitat humana; preguem també per les fa-
mílies que travessen per qualsevol dificultat: que el Senyor sigui a prop de totes
aquestes famílies i faci que els vincles de l’amor, que tot ho lliga i perfecciona, en-
forteixi les relacions i l’estimació mútua de tots els seus membres. Preguem el
Senyor.

—Pels joves que participen en les accions pròpies dels moviments apostòlics del nos-
tre Arquebisbat; i, tot pregant per ells, preguem també per tots els nois i noies que
viuen en la intensitat dels anys juvenils: que el Senyor obri el seu cor perquè la lla-
vor de l’Evangeli hi pugui ser plantada i pugui créixer i donar fruit, amb la grà-
cia que Déu mateix els infongui constantment, a fi que tots ells corresponguin amb
un viu testimoniatge de fe als favors amb què la mà de Déu els enriqueix. Preguem
el Senyor.

—Per tots els qui sofreixen, pels pobres, pels malalts, pels qui són víctimes de les in-
justícies humanes: que rebin de la nostra caritat de deixebles del Crist tot l’amor
i l’ajut que necessiten i que confien trobar en nosaltres. Preguem el Senyor.

—Encomanem-nos ara els uns als altres al Senyor i supliquem-li que l’aliment sa-
grat de l’Eucaristia, pel qual Crist ens nodreix amb el seu Cos i la seva Sang, ens
configuri cada vegada més a Ell, que és el nostre Senyor i Salvador, a fi que en la
nostra vida i en les nostres obres s’hi reflecteixi sempre aquella caritat fins a l’ex-
trem amb què ens va estimar el Redemptor del món. Preguem el Senyor.
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A l’ofertori, el P. Josep Mascaró va fer també una monició explicant que en aquell
moment tots eren invitats a posar sobre l’altar els treballs i els fruits obtinguts en l’a-
plicació del Pla Pastoral Diocesà dels anys 2006-2009. Diversos fidels varen oferir
al Sr. Cardenal el pa i el vi de l’eucaristia, uns rams de flors i la Delegació de Joventut
i la Delegació de la Família varen oferir una mostra de les accions realitzades en apli-
cació del Pla Pastoral Diocesà.

La cerimònia acabà amb la processó amb el Santíssim Sagrament per la plaça Nova
i els carrers Arcs, Portal de l’Àngel, Comtal, Via Laietana, Joaquim Pou i Av. de la
Catedral fins al Pla de la Seu, on es donà la benedicció amb el Santíssim, es féu la re-
serva i el Sr. Cardenal Arquebisbe acomiadà els fidels.
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Santa Seu

Missatges de felicitació al Sr. Cardenal Arquebisbe

SECRETARIA DE ESTADO
_____

PRIMERA SECCIÓN-ASUNTOS GENERALES

Vaticano, 10 de junio de 2009

Señor Cardenal:
Me es grato transmitirle los mensajes de felicitación que le dirigen el Santo Padre y
el Cardenal Secretario de Estado, con ocasión de su fiesta onomástica:

«CON OCASIÓN DE SU ONOMÁSTICO, LE FELICITO CORDIALMENTE,
SEÑOR CARDENAL, Y LE ASEGURO UN RECUERDO MUY PARTICULAR
EN MIS PLEGARIAS, PARA QUE EL SEÑOR LE CONCEDA BIENESTAR
PERSONAL Y LE ASISTA EN SU MINISTERIO DE PASTOR DE ESA QUERI-
DA ARCHIDIÓCESIS, A LA VEZ QUE LE IMPARTO CON AFECTO UNA
ESPECIAL BENDICIÓN APOSTÓLICA.

BENEDICTUS PP. XVI»

«EN EL DÍA DE SU SANTO, LE HAGO PRESENTE MIS MEJORES DESEOS,
A LA VEZ QUE ELEVO UNA ESPECIAL ORACIÓN AL SEÑOR POR VUES-
TRA EMINENCIA Y TODAS SUS INTENCIONES.

CARDENAL TARCISIO BERTONE»

A la vez que le expreso también mi sincera felicitación, le renuevo, Señor Cardenal,
los sentimientos de mi consideración y profunda estima en Cristo.

Fernando Filoni
Sustituto

___________________
Señor Cardenal
Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona

BARCELONA
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Prelat

Decrets

Dispensa del precepte el dia de Sant Jaume

DECRET 16/09.- Barcelona, 4 de juny de 2009

El calendari laboral de la Generalitat de Catalunya d’aquest any disposa que el dia
25 de juliol, festa de Sant Jaume, és dia feiner.

Atenent la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església i preveient les
dificultats que, per causa del treball, puguin tenir els fidels per celebrar-la;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. En les poblacions on s’hagi triat aquesta data com a festa local i, en conseqüèn-
cia, sigui dia festiu, es manté la festa de sant Jaume com a dia de precepte;

2. En les poblacions on no sigui dia festiu, queda dispensada l’obligació de partici-
par en la celebració eucarística, així com també queden dispensades les altres obli-
gacions derivades de les festes declarades de precepte.

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 

Modificació dels límits parroquials de la parròquia de Sant Fran-
cesc d’Assís de Badalona

DECRET 17/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009

Atesos els canvis demogràfics, socials i urbanístics que han tingut lloc a Badalona,
als barris de Bufalà, Montigalà i Bonavista;

Construït el nou temple de la parròquia de Sant Francesc d’Assís de Badalona i tralla-
dada la seu parroquial al n. 17 de l’Avinguda dels Vents de Badalona per decret
nostre 21/08;
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Atesa la petició de modificació dels límits de la demarcació de la parròquia de Sant
Francesc d’Assís de Badalona, presentada per Mn. Jaume Aymar Ragolta, rector de
l’esmentada parròquia i arxiprest de l’Arxiprestat de Badalona Nord.

Atès el parer favorable del Consell Episcopal, segons consta en l’acta de la sessió de
5 de juny de 2009, així com el dels rectors de les parròquies veïnes de Santa Maria
de Badalona i de Sant Crist de Canyet de Badalona;

Considerant les raons pastorals al·legades i que és competència del bisbe diocesà, eri-
gir, suprimir o canviar les parròquies i els seus límits;

PEL PRESENT decret ampliem la demarcació parroquial de la parròquia de Sant
Francesc d’Assís de Badalona, com segueix:

1. Els nous límits parroquials de la parròquia de Sant Francesc d’Assís de Badalona
són: Al Nord el traçat de l’autopista B-20 fins a la seva confluència amb el Torrent
de la Font. A l’Est el Torrent de la Font fins a trobar l’autopista C-31. Al Sud l’au-
topista C-31 fins on es creua amb el Torrent de la Batllòria. I a l’Oest, el torrent
de la Batllòria fins arribar a la Travessera de Montigalà, la Travessera de Monti-
galà fins arribar al Carrer de la Ciència i el Carrer de la Ciència fins arribar a l’au-
topista B-20.

2. El nou límit al Nord de la parròquia de Santa Maria de Badalona es redueix fins
el traçat de l’autopista C-31.

3. El nou límit al Sud de la parròquia del Sant Crist de Canyet de Badalona s’amplia
fins el traçat de l’autopista B-20.

I perquè aquests nous límits parroquials vigeixin a tots els efectes des d’avui mateix,
ho decreta i signa 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 

Incardinació de Mn. Jordi Illa Carlos

DECRET.- 18/09 - Barcelona, 25 de juny de 2009

Vist l’expedient instruït en aquesta cúria diocesana a instància del Rvd. Sr. Jordi
Illa i Carlos, prevere de la diòcesi de Solsona, per a la seva incardinació en aquesta
Arxidiòcesi de Barcelona;

Atès que l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona, Mons. Jaume Trasserra i Cunillera,
ha concedit a l’esmentat prevere l’excardinació perpètua i absoluta d’aquella diòce-
si en lletres expedides el 9 de juny de 2009;
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Atès que es compleixen les condicions requerides pel cànon 269 del Codi de dret
Canònic per a la incardinació d’un clergue a l’arxidiòcesi;

PEL PRESENT, vist el resultat de les diligències practicades a aquest efecte i obser-
vades les degudes formalitats canòniques, decretem la incardinació perpètua i absolu-
ta del Rvd. Sr. Jordi Illa i Carlos en aquesta Arxidiòcesi de Barcelona per al seu
servei, segons les normes canòniques.

Disposem també que l’esmentat decret no entri en vigor fins que el Rvd. Sr. Jordi Illa
i Carlos prengui possessió de les parròquies del Patriarca Abraham i de Sant Fran-
cesc d’Assís de Barcelona, de les qual ha estat nomenat rector avui mateix. 

Així mateix disposem que s’adjunti al present decret l’acta de les esmentades pres-
ses de possessió, per tal que en quedi constància a l’arxiu d’aquesta cúria diocesana
i se’n pugui trametre un exemplar al Bisbat de Solsona i així puguin tancar-se els ex-
pedients d’excardinació i incardinació del Rvd. Sr. Jordi Illa i Carlos, del qual espe-
rem una positiva aportació a la pastoral diocesana.

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 

Jubilació canònica de Mn. Josep Boix Puig

DECRET 19/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009

Atesa la petició del Rvd. Sr. Josep Boix Puig, en què sol·licita poder acollir-se a la
jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Josep Boix
Puig, la renúncia al càrrec de rector de la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelo-
na i el pas a la situació de prevere jubilat, per les raons adduïdes. 

El present decret no entrarà en vigor fins a la presa de possessió del nou rector de la
parròquia.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller 
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Jubilació canònica de Mn. Leandre Gassó Ubach

DECRET 20/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009

Atesa la petició del Rvd. Sr. Leandre Gassó Ubach, en què sol·licita poder acollir-
se a la jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs que fins ara tenia a l’Arxidiò-
cesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Leandre
Gassó Ubach, la renúncia al càrrec de rector de la parròquia de Sant Josep de l’Hos-
pitalet de Llobregat i el pas a la situació de prevere jubilat, per les raons adduï-
des. 

El present decret no entrarà en vigor fins a la presa de possessió del nou rector de la
parròquia.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

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

Jubilació canònica de Mn. Andreu Pascual Josa

DECRET 21/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009

Atesa la petició del Rvd. Sr. Andreu Pascual Josa, en què sol·licita poder acollir-
se a la jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs que fins ara tenia a l’Arxidiò-
cesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Andreu
Pascual Josa, la renúncia al càrrec de rector de la parròquia de Santa Maria de Ba-
dalona i el pas a la situació de prevere jubilat, per les raons adduïdes. 

El present decret no entrarà en vigor fins a la presa de possessió del nou rector de la
parròquia.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller 
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Jubilació canònica de Mn. Josep Serrano Vidal

DECRET 22/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009

Atesa la petició del Rvd. Sr. Josep Serrano Vidal, en què sol·licita poder acollir-se a
la jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Josep Ser-
rano Vidal, la renúncia al càrrec de rector de la parròquia de Sant Ignasi de Loiola de
Barcelona i el pas a la situació de prevere jubilat, per les raons adduïdes. 

El present decret no entrarà en vigor fins a la presa de possessió del nou rector de la
parròquia.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

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

Nova normativa per a la retribució econòmica del clergat

DECRET 23/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009

PEL PRESENT establim les següents normes sobre la retribució econòmica dels pre-
veres i seminaristes en etapa pastoral, que han estat dictaminades favorablement
pel Consell Presbiteral i pel Consell Episcopal.

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 

Retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa pastoral

1. Persones afectades per aquesta normativa

Aquesta normativa afecta només la retribució econòmica per les tasques ministerials,
encomanades amb nomenament episcopal, de preveres diocesans i extradiocesans,
religiosos i membres d’instituts seculars i seminaristes i diaques en etapa pastoral.
De moment i mentre es gestiona la seva definitiva inclusió en la present normativa,
en queden exceptuats els serveis ministerials a Caritas i Facultats de Filosofia i Teo-
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logia de Catalunya. També en queden exclosos els professors de religió en centres
oficials i l’assistència espiritual en centres sanitaris i penitenciaris si hi tenen dedica-
ció completa. El Capítol Catedral i les capellanies dels monestirs de monges es regei-
xen pel que ha estat establert per la Conferència Episcopal Espanyola.

2. Normes per quantificar la retribució

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

2. S’estableix com a criteri fonamental que la retribució ha de proporcionar-se 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 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 distints ministeris) pot ocupar un màxim de deu hores setmanals en una altra
activitat, fins i tot retribuïda independentment d’aquesta normativa. En passar
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 depe-
nents 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 Pre-

sident 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.
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10. Tenen dret al complement de viatges els preveres que tinguin encomanades co-
munitats geogràficament distants o aïllades del lloc on resideixen o podrien resi-
dir 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.

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.

3. Comissió diocesana

1. El Sr. Arquebisbe nomenarà una Comissió de Retribució del Clergat formada
per un president i quatre vocals, un per cada zona pastoral

2. La Comissió estudiarà cada cas en concret dintre de la normativa establerta.

3. Els Vicaris Episcopals comunicaran a la Comissió les variacions d’encàrrecs i de-
dicacions que puguin afectar les nòmines.

4. La Comissió informarà de la seva gestió al Sr. Arquebisbe.

5. Les reclamacions que es puguin formular contra la quantificació establerta per
la Comissió s’adreçaran per escrit al President de la mateixa, el qual sotmetrà la
qüestió a nova deliberació de la Comissió. Les reclamacions contra aquesta nova
resolució s’adreçaran per escrit a la Secretaria General del Bisbat i seran ateses
pel Consell Episcopal.

4. Disposició final

1. Aquesta normativa serà revisada periòdicament.

Nomenament dels membres de la Comissió Diocesana per a la re-
tribució econòmica del clergat

DECRET 24/09.- Barcelona, 25 de juny de 2009

Aprovada per decret 23/09 la nova normativa per a la retribució econòmica del cler-
gat, i en base al que disposa el seu títol III «comissió diocesana»

BAB 149 (2009) - juny [27] 355

03 Prelat  9/7/09  11:31  Página 355



PEL PRESENT nomenem com a membres de l’esmentada comissió:

Mn. Vicenç Maria Farré Piña, per la zona pastoral primera.
Mn. Francesc Prieto Rodríguez, per la zona pastoral segona.
Mn. Jaume Castellví Masjuan, per la zona pastoral tercera.
Mn. Vicenç Roig Simón, per la zona pastoral quarta.

Disposem també que presideixi la comissió el Delegat Diocesà d’Economia de l’Ar-
quebisbat.

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 

Cartes

Carta als sacerdots amb motiu de l’Any Sacerdotal

Benvolguts sacerdots,

El Papa Benet XVI ha convocat la celebració d’un Any Sacerdotal amb motiu del 150
aniversari de la mort del sant rector d’Ars, Joan Maria Vianney. Aquest Any Sacerdo-
tal començarà el 19 d’aquest mes, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, i es conclourà
la mateixa solemnitat de l’any 2010.

Benet XVI obrirà aquest Any Sacerdotal amb la celebració de les Vespres, el 19
d’aquest mes, en presència de la relíquia del Rector d’Ars. Podríem unir-nos a
aquesta celebració pregant els sacerdots de la diòcesi les Vespres en comunió afec-
tiva i efectiva amb el Successor de Pere, iniciant així tots aquesta joiosa comme-
moració.

El Papa ha donat a aquest Any el contingut que ve assenyalat sintèticament en aquest
lema: «Fidelitat de Crist, fidelitat del Sacerdot». Amb aquesta commemoració es pre-
tén ajudar tots els sacerdots que ens identifiquem més i més amb Jesucrist imitant
la seva fidelitat a la voluntat del Pare.

Aquest Any Sacerdotal és una ocasió per aprofundir en la identitat sacerdotal, en la
teologia sobre el sacerdoci i en el sentit de la vocació i missió dels sacerdots en l’Es-
glésia i en la societat. El Papa ha indicat que amb aquest Any es vol «afavorir la
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tensió dels sacerdots cap a la perfecció espiritual de la qual depèn, sobretot, l’eficà-
cia del ministeri». A la vegada el Papa ha dit que es pretén ajudar el poble de Déu «a
percebre cada vegada més la importància del paper i de la missió del sacerdot en l’Es-
glésia i en la societat contemporània».

Aquest esdeveniment,alhora, ens pot ajudar a intensificar la nostra unió més íntima
amb Jesús, Sacerdot i Pastor. Només de la unió amb el Senyor podem aconseguir
aquella fecunditat espiritual que és generadora d’esperança en el nostre ministeri pas-
toral. Això ens ajudarà a valorar moltíssim les vocacions sacerdotals, a proposar
aquesta vocació als joves i a pregar insistentment perquè el Senyor ens doni aquest
do en nombre suficient.

En l’escrit de la Congregació per al Clergat en què es presenta aquest Any sacer-
dotal, es diu que no ha de ser pas un esdeveniment espectacular, sinó que ha d’aju-
dar a «viure amb renovació interior el redescobriment alegre de la pròpia identi-
tat, de la fraternitat en el propi presbiteri i de la relació sacramental amb el propi
Bisbe».

Per assolir aquestes finalitats oferirem actuacions i iniciatives. El proper 19 d’aquest
mes, festa del Sagrat Cor, iniciarem l’any amb la celebració de Vespres i de l’Euca-
ristia en el Seminari diocesà com a cloenda del curs. La formació permanent dels pre-
veres del proper curs es dedicarà a l’espiritualitat sacerdotal i és molt convenient que
els recessos sacerdotals de l’any es dediquin a la temàtica de l’Any Sacerdotal. Amb
els sacerdots darrerament ordenats, aquest estiu anirem a l’arxidiòcesi de Lió i a Ars,
per participar en la festa del Sant rector Joan Maria Vianney. La trobada sacerdotal
de la Província Eclesiàstica de Barcelona es pot dedicar a l’Any Sacerdotal i a la
beatificació imminent de Mn. Josep Samsó Elías, rector de la Parròquia de Santa Ma-
ria, de Mataró. A la cloenda de l’Any Sacerdotal, participarem a la peregrinació de
preveres a Roma, en l’Encontre Mundial Sacerdotal, a la Plaça de Sant Pere. Prepa-
rem l’edició d’una pregària perquè els fidels preguin pels sacerdots i les vocacions
sacerdotals.

Durant aquest Any Sacerdotal, Benet XVI proclamarà Sant Joan Maria Vianney, «Pa-
tró de tots els sacerdots del món». Es publicarà el «Directori per a confessors i direc-
tors espirituals», i una recopilació dels textos del Papa sobre temes essencials de la
vida i del ministeri sacerdotal en l’època actual.

Acollim aquest Any Sacerdotal com un kairós per a la nostra santedat en l’exercici
del nostre ministeri presbiteral imitant les virtuts sacerdotals de Sant Joan Maria
Vianney i del Beat Pere Tarrés i Claret.

Amb una salutació ben cordial,

Barcelona, 15 de juny de 2009

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Carta del Cardenal Arquebisbe de Barcelona als turistes que ens vi-
siten

Benvolguts i benvolgudes,

Em plau donar-los la benvinguda a la ciutat de Barcelona i a la nostra diòcesi. Per
la meva condició de responsable de la comunitat catòlica, els invito especialment a
prendre contacte amb la nostra tradició cristiana que ens ha deixat un ric patrimoni
religiós, artístic i cultural, amb uns trets ben originals, que van des dels primers se-
gles de la nostra era fins al present. 

La diòcesi de Barcelona ha estat, històricament, configurada en gran part pel cris-
tianisme. En són una prova els seus temples i les seves tradicions culturals. Aquesta
realitat es manifesta en els nostres monuments i en els nostres costums. Per posar un
sol exemple, es pot citar la figura del gran arquitecte Antoni Gaudí, creador del Tem-
ple de la Sagrada Família, del qual s’ha iniciat el procés de beatificació. 

També avui, la diòcesi i ciutat de Barcelona volen continuar fidels a aquesta tradi-
ció fent present l’Evangeli de Jesucrist, en una societat plural en tots els àmbits, però
que s’esforça per viure en un clima de convivència respectant les diversitats i garan-
tint l’exercici dels drets humans.

Espero que la seva visita els permeti descansar i gaudir de la nostra realitat. I desit-
jo i prego a Déu perquè puguin conservar un bon record de la seva estada entre nos-
altres.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Al·locucions

Homélie de son Eminence le Cardinal Lluís Martínez Sistach, Ar-
chevêque de Barcelone, pour les Confirmations de la paroisse fran-
çaise de Barcelone, le 7 juin 2009

Aujourd’hui c’est un jour très important pour vous qu’allez être confirmés. On cé-
lèbre ce Sacrement une seule fois dans la vie. Aujourd’hui c’est votre célébration.
C’est pourquoi vous devez participer au long de cette célébration en écoutant, en
répondant, en chantant, et en faisant silence pour pouvoir parler avec le Seigneur et
avec son Esprit, que vous allez recevoir. 

Le Saint Esprit est le don que le Christ ressuscité vous accorde aujourd’hui plus
abondamment par le sacrement de la Confirmation. Ce ne pas vous qui vous confir-
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mez, vous êtes confirmés. Ouvrez large votre cœur pour recevoir avec joie le Saint
Esprit.

Le Saint Esprit vous accordera ses dons : la sagesse de Dieu, l’intelligence de Dieu,
la science de Dieu. Ceci ne vous dispensera pas de l’étude, mais vous donnera une
plus grande syntonie avec la manière de voir, de connaître et d’aimer du Seigneur Jé-
sus. Demandez au Saint Esprit de vous aider à comprendre avec l’intelligence et le
cœur une vérité fondamentale, capable de mobiliser toute votre vie. 

Quelle est cette vérité ? Nous la connaissons déjà, mais peut-être nous ne la connais-
sons pas très bien. La voila : Dieu de toute éternité a pensé à toi, Il t’a connu, Il t’a
aimé. Il t’aime et t’aimera pour toute l’éternité. Oui, c’est vrai, Dieu t’aime, toi, Dieu
aime chacun de nous, Dieu aime toute l’humanité. Dieu peut faire ainsi parce qu’Il
est Dieu. En plus, Dieu t’aime infiniment, parce que Dieu est infini et Il ne peut pas
aimer autrement. Nous ne pouvons pas l’imaginer : éternellement, infiniment !! Moi
? Mais oui. Et cette vérité nous dit encore : Dieu t’aime gratuitement. Et cela oui,
nous pouvons le comprendre car jamais nous pourrions mériter, acheter l’amour de
Dieu, nous qui sommes pécheurs, incohérents pas mal de fois. Oui, gratuitement, par-
ce que Dieu est Amour et le pur amour est toujours gratuit.

De cette vérité nous pouvons tirer de conséquences pour notre vie. La première est
que nous ne sommes jamais seuls ; jamais nous devons nous sentir abandonnés de
tous, car Dieu nous aime toujours et Il nous aimera toujours, quelle que soit notre vie.
Et ceci est motif de joie et de bonheur. Aimés de Dieu. Toujours !

La seconde conséquence est celle-ci : Si Dieu m’aime, moi, que suis si peu de cho-
se, avec de défauts, pécheur etc., comment puis-je me justifier si je n’aime pas ceux
qui sont au tour de moi parce qu’ils sont petits, défectueux, pécheurs ? Il n’y a pas
de justification possible. L’amour que Dieu me porte, m’oblige, me pousse à aimer
tous nos frères. C’est ainsi que nous construirons une société différente de celle que
nous avons. 

Et la troisième conséquence est la plus importante : Seigneur, si tu m’aimes ainsi, de
cette manière si grande, tu as conquis mon cœur et moi aussi je t’aime. Je ne peux
pas le faire comme toi tu le fais parce que tu es Dieu, infini, et moi une créature li-
mitée. Mais je t’aime de toutes mes forces. Quand une fille, ou un garçon, parle
ainsi au Seigneur c’est que on est arrivé très loin, on peut lui demander beaucoup par-
ce que il, ou elle, le fera car il, ou elle, aime beaucoup. Des lors les rapports de cha-
cun de nous avec Jésus sont des rapports d’amour, comme les rapports de aimé à
aimé. 

Le Saint Esprit vous accordera le don de piété, de prière, de dialogue avec le Sei-
gneur. Le garçon, la fille, qui se voit ainsi aimé par Jésus, cherchera chaque jour
des moments de silence, cinq, dix minutes, pour être avec Lui, pour L’écouter, Lui
parler, pour être avec Celui dont il, ou elle, se sait aimé. Ne laissez pas la prière quo-
tidienne. Soyez généreux ! Prenez l’Evangile, lisez un passage, le Seigneur vous par-
lera, écoutez-Le, répondez-Lui. Prenez un temps chaque jour pour être avec le Sei-
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gneur. Demandez au Sain Esprit qu’Il vous apprenne à prier. Récitez lentement le
Notre Père en pensant à ce que le Seigneur nous dit en cette prière que Lui-même
nous a appris.

Le dimanche, Jésus qui t’aime tellement t’invite à la fête de l’amour, l’Eucharistie.
Nous sommes joyeux parce que celui que nous aimons nous invite à ce banquet.
Nous sommes avec Lui, écoutons sa Parole, participons à son Corps et à son Sang.
Peut être vous dites : la Messe est ennuyeuse, c’est toujours pareil, je ne sens rien…
Changez de chip ! Elle n’est pas ni ennuyeuse ni amusante. C’est être avec Jésus qui
nous aime et à qui nous aimons pour le glorifier, le louer, lui rendre grâces et nour-
rir notre vie d’enfants de Dieu, et ainsi vivre comme tels pendant toute la semaine.

Faisant l’expérience de l’amour que Dieu nous porte, nous comprenons que nous de-
vons aimer nos frères et partager ce que nous avons avec ceux qui ont moins ou qui
n’ont rien. Jeunes, soyez généreux ! Le Saint Esprit vous fera le don de force afin que
vous soyez plus forts, plus courageux, plus décides, plus responsables, plus cohé-
rents. Maintenant vous devez étudier, c’est votre travail. Comment le faites-vous ?
Pourquoi étudiez-vous ? Pour vous mettre au maximum vous-mêmes maintenant et
votre vie à l’avenir, afin de transformer ce monde créé et aimé par Dieu et le mettre
au service de tous. Peut être vous direz : que puis-je faire moi, qui suis si peu de cho-
se, pour transformer le monde ? Toi tout seul, tu ne peux pas, mais avec Jésus, oui.

Pensez au jeune de l’Evangile. Jésus demande aux Apôtres qu’ils donnent à manger
à plus de cinq mil personnes qui le suivaient, et ils n’avaient rien, mais un jeune avait
cinq pains et deux poisons. Mais qu’est-ce que cela pour tant de monde !! Mais le
jeune donna tout à Jésus et les cinq mil personnes ont mangé et il y a eu des restes !
Jeunes, le pouvez-vous ou vous ne le pouvez pas? En mettant tout entre les mains de
Jésus, vous le pouvez.

Marie, notre chère Mère du ciel, sans doute commençait ses journées avec deux mots
que devraient sortir de notre cœur et de nos lèvres au moment de notre réveil. Le pre-
mier mot est Merci : Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour que tu me donnes de vie,
avec laquelle on peut faire tellement de merveilles. El le second mot est Oui : Oui,
Seigneur, je ferai bien tout ce que j’ai à faire pour t’aimer Toi, Seigneur, et pour ai-
mer tous mes frères. 

Paraula i Vida

Càritas en temps de crisi econòmica (07/06/09)

El proper diumenge, festivitat de Corpus Christi, Càritas Diocesana celebra la seva
jornada anual. Amb aquest motiu, informa aquests dies de les seves activitats du-
rant el darrer any i demana, una vegada més, l’ajut de tots aquells que valoren el
seu treball en la nostra societat. 
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Recentment, amb motiu del guardó que la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat va ator-
gar a Càritas per la seva tasca a favor dels pobres i marginats, vaig dir que aquest era
un reconeixement que havia d’anar a tots els donants, els voluntaris, els treballa-
dors de Càritas i a tots els qui fan possible les seves activitats. Ho repeteixo ara des
d’aquest escrit. Càritas funciona gràcies a tot un exèrcit de persones de bona volun-
tat, que sovint resten en l’anonimat. Davant de la crisi econòmica, els donants han
augmentat en un 6%, però com que algunes empreses han deixat de donar, la quan-
titat global ha disminuït en un 3%. 

Darrerament, Càritas està vivint un suplement de feina. Durant l’any 2008 —al
qual fa referència la Memòria anual presentada aquests dies—, en els punts d’aten-
ció de la nostra Càritas Diocesana, s’ha constatat un gran increment, superior al 60
%, de les persones que hi van a demanar d’ajuda. El major nombre de demandes arri-
ba després de l’estiu de 2008, quan la crisi —especialment en el sector immobilia-
ri— deixava sense feina moltes persones.

Respecte de la procedència de les persones ateses, es detecta un increment substan-
cial de les persones nascudes a Espanya (31%), Amèrica Central i del Sud (29%), del
Magrib (29%), de l’Àfrica subsahariana (5%) i de la resta d’Europa (3%). Per tipus
de família, el 50% de les famílies ateses a Càritas són famílies, nuclears i extenses;
el 33% són persones soles; i el 14% són mares amb fills a càrrec. 

Creixen també les demandes d’ajuda econòmica per a pagar el «relloguer» d’habita-
cions. Aquest capítol representa el 68% del total del Servei d’Ajuda Econòmica de
Càritas. També han augmentat les seves ajudes directament relacionades amb els
infants, especialment per al pagament d’escoles bressol, de llibres i material escolar,
de beques de menjador i necessitats alimentàries. Cal tenir ben present que els
col·lectius d’origen immigrant són un dels sectors socials més afectats per qualsevol
situació de crisi econòmica. 

L’Església catòlica vol fer tot el que pugui per mitjà de les Càritas diocesana i par-
roquials, i d’altres entitats socials per ajudar els col·lectius que estan més directament
afectats per la situació actual de crisi econòmica. Per això, aquest any de manera
especial, demano el suport dels cristians i de tots els ciutadans. Tots estem cridats,
especialment en aquesta situació, a prendre consciència de la necessitat de reforçar
els mecanismes de solidaritat col·lectiva.

Càritas treballa amb competència i seriositat en favor de totes les persones que li de-
manen ajuda. Ho fa sense cap discriminació i mira de servir a tothom que pot, en la
mesura dels seus recursos, que provenen en una gran part de les aportacions lliures
de tots aquells i aquelles que valoren la seva tasca.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Dues dimensions del Corpus Christi (14/06/09)

La festa de Corpus Christi, tan arrelada en la nostra tradició religiosa, s’ha dit que és
la festa de dos amors: l’amor a Jesucrist, realment present en el sagrament de l’eu-
caristia, i l’amor als germans, que són com un altre Crist. Les dues dimensions d’a-
questa festa, centrada en la celebració eucarística i en la posterior processó, no es po-
den pas separar. A l’Església hi ha tradició, viscuda intensament des dels primers
segles, de vincular visiblement la celebració de l’eucaristia amb la caritat fraterna,
insistint de manera particular en la unió entre la fracció del Pa —nom antic de la
celebració de la missa— amb la comunicació cristiana de béns.

Per això té ple sentit unir la festa de Corpus amb el Dia de la Caritat. Jesús va voler
que l’oferiment de la seva vida al Pare per amor als germans es perpetués sacra-
mentalment instituint l’eucaristia. Per amor ens ha donat el seu Cos i la seva Sang.
En l’eucaristia es troba «la font i l’exigència de la caritat fraterna». Per això, el Con-
cili Vaticà II va poder afirmar que «per tal que aquesta celebració sigui autèntica i
plena, ha de conduir a les diverses obres de caritat i d’ajuda mútua».

És molt significatiu el que explica Benet XVI en la seva primera encíclica «Déu és
amor». Per il·lustrar com era d’essencial per a l’Església dels primers segles la ca-
ritat exercida i organitzada, recorda la figura de l’emperador romà Julià, anomenat
l’Apòstata, perquè no compartia la fe cristiana i, un cop emperador, va decidir res-
taurar el paganisme, l’antiga religió romana, però també reformar-lo, de manera
que fos realment la força impulsora de l’imperi. En aquesta perspectiva —explica
el Sant Pare— es va inspirar àmpliament en el cristianisme. Va establir una jerar-
quia de sacerdots que havien de promoure l’amor a Déu i al proïsme. I en una de
les seves cartes escrivia que l’únic aspecte que l’impressionava del cristianisme era
l’activitat caritativa de l’Església. I demanava als seus que imitessin l’activitat
social dels cristians i la superessin. D’aquesta manera, l’emperador confirmava que
la caritat ha de ser una característica determinant de la comunitat cristiana, de l’Es-
glésia.

La naturalesa íntima de l’Església s’expressa en una triple tasca: l’anunci de la Parau-
la de Déu (és la proposta de la fe i el testimoni), la celebració dels sagraments i la
lloança a Déu (que és la litúrgia) i el servei de la caritat (que s’anomena amb un ter-
me grec, diakonia, que significa servei). 

La celebració eucarística del dia de Corpus també tindrà el sentit de cloenda del
Pla Pastoral Diocesà 2006-2009. Serà el moment de donar gràcies a Déu per les
tasques realitzades i els fruits visibles i invisibles del nostre treball en moltes perso-
nes i per al bé dels joves, de les famílies i per la revitalització de l’eucaristia domi-
nical i de l’adoració eucarística. Aquests són els objectius del Pla Pastoral que ara
acaba.

«Una societat amb valors és una societat amb futur», diu el lema de l’actual cam-
panya del Dia de la Caritat, promoguda per Càritas. Els cristians, conscients que Je-
sús ens ensenya que l’amor a Déu i l’amor als germans són inseparables, estem cri-
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dats, juntament amb molts altres homes i dones de bona voluntat, a promoure obres
de solidaritat social, sobretot en aquests moments.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Una cultura a favor de la vida (21/06/09)

L’any 2007 es van registrar a Espanya cent mil avortaments. Davant d’aquesta rea-
litat, les Administracions públiques i tota la societat hem de donar molt més suport
i alternatives a qualsevol maternitat que hagi estat iniciada, a tota vida humana ja
existent, mitjançant una acció positiva d’ajuda i protecció a les dones embarassades
—sobretot si es troben en dificultats—, per tal que puguin dur a terme, amb norma-
litat, el procés de la seva maternitat i no pateixin el trauma de l’avortament provocat.

L’augment de les xifres d’avortaments fa del tot urgent el foment d’una cultura a
favor de la vida. Fer això és el que seria veritablement progressista. L’avortament pro-
vocat no és progressista. Perquè pertany a la societat i als seus dirigents, com diu
l’encíclica de Joan Pau II Evangelium vitae, crear les condicions necessàries perquè
no tan sols es respecti, sinó que s’estimi la vida. No és possible construir el bé co-
mú sense reconèixer i tutelar el dret a la vida. Sobre aquest dret es fonamenten tots
els altres. La societat —va dir també Joan Pau II en l’encíclica que he citat— no
pot tenir una sòlida base si es contradiu acceptant les fonts més diverses de menys-
preu i violació de la vida humana.

La proposta de nova llei sobre l’avortament que prepara el Govern central espanyol
és molt preocupant. Facilitar l’avortament és renunciar a una justa valoració de la vi-
da humana i renunciar a educar en l’autèntic sentit de la sexualitat. Equival a per-
metre que se segueixi banalitzant la relació sexual, quan l’acte sexual mai no ha de
ser un acte banal, sinó que pertany a l’expressió del compromís d’amor entre els es-
posos. El projecte de llei no ofereix recursos per ajudar la mare a acceptar la seva ma-
ternitat i poder alliberar-se del trauma que comporta per a ella decidir l’eliminació
de la vida que ha de néixer. La desprotecció absoluta del nasciturus és incompati-
ble amb el dret a la vida proclamat per la Constitució espanyola. 

El projecte de llei, a més a més, permet a menors de 16 anys la possibilitat d’avor-
tar sense el coneixement ni el consentiment dels pares. De ser aprovada, aquesta dis-
posició conculcaria un contingut important de la pàtria potestat en moments molt
delicats. Seria una intromissió de l’Estat en el terreny dels drets del pares i de la
família.

Davant del fet d’unes disposicions legals que permetran una major extensió dels avor-
taments, cal dir que aquest fet compromet greument la consciència de tots els ciuta-
dans i en especial la dels legisladors. Davant de situacions com aquesta, en què hi ha
exigències morals fonamentals i irrenunciables, el testimoniatge cristià s’ha de con-
siderar també irrenunciable. De manera especial, cal recordar que els cristians com-
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promesos en la vida política han de treballar perquè la seva actuació estigui sempre
al servei de la promoció integral de la vida, de la persona i del bé comú.

Però en una qüestió de tanta transcendència social com el respecte a la vida no podem
descarregar tota la responsabilitat sobre els polítics. Davant d’opcions legislatives
que afecten el sentit i les garanties dels drets fonamentals, és tota la societat la que
ha de poder manifestar-se recorrent als mecanismes de reflexió i de decisió que té
una societat lliure i democràtica per prendre les seves decisions més greus, com sens
dubte succeeix en el cas de les disposicions legals sobre l’avortament.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Solidaritat amb Benet XVI (28/06/09)

Aquest diumenge i demà dilluns, solemnitat de Sant Pere i Sant Pau, es clou l’any
paulí que Benet XVI va voler proposar a tota l’Església amb motiu del bimil·lenari
del naixement de l’apòstol dels gentils, commemoració que es va iniciar ara fa un
any, el 28 de juny de 2008.

Aquestes celebracions coincideixen amb el Dia del Sant Pare. Aquesta diada és una
invitació a prendre una major consciència de la nostra comunió afectiva i efectiva
amb el successor de Pere, i que té en l’Església el valuós servei de confirmar els seus
germans en la fe i enfortir la comunió entre totes les Esglésies locals que consti-
tueixen l’Església, una, santa, catòlica i apostòlica.

La celebració de l’any jubilar paulí ha estat una invitació també a estrènyer els vin-
cles amb els germans cristians d’altres confessions i denominacions i a viure la di-
mensió missionera de la fe, a donar testimoni de la nostra adhesió a Crist com a Déu
i salvador de tots els homes.

La diada dedicada al Sant Pare ens invita, aquest any, a renovar i enfortir la nostra soli-
daritat amb Benet XVI. Cal que l’acompanyem amb el nostre afecte, la nostra compren-
sió i la nostra pregària en els seus esforços constants de reconciliació a l’interior de la ma-
teixa Església i amb els germans cristians. I també amb els seguidors de les altres religions,
com s’ha posat en evidència amb motiu del seu recent viatge a Terra Santa, on ha dema-
nat construir ponts i no murs, i s’ha fet advocat d’una convivència en la pau i la justícia,
una justícia que reconegui els drets dels pobles enfrontats d’aquella regió a viure en el
marc d’uns estats independents amb unes fronteres reconegudes internacionalment.

Davant les polèmiques que han sorgit darrerament, els bisbes de la nostra terra hem
remarcat que l’actitud del Sant Pare ha estat en tot moment, i des de l’inici del seu
pontificat, de plena franquesa, humilitat i transparència. El seu exemple reviu al nos-
tre món la figura del Bon Pastor, sempre mansuet, Jesús. Alhora, imitant Jesús, de-
fugint tota intolerància, Benet XVI no deixa mai de tenir un pensament lliure, fidel
a ell mateix i a la seva missió.
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La veu de Benet XVI ha estat i és en tot moment la veu d’un gran defensor de la pau.
Els darrers Sants Pares han fet seu el servei a la pau en el món. Per això, com va dir
recentment a Barcelona el Dr. Giovanni Maria Vian, director de L’Osservatore Roma-
no, en la conferència que va pronunciar sobre sant Pau a la catedral, «la Santa Seu és
una veu cada vegada més escoltada en l’àmbit de les relacions internacionals». I això
sobretot per una raó: perquè és una veu al servei de la justícia i la pau entre les per-
sones i els pobles.

En aquest Dia del Sant Pare, és un deure de tots viure un acompanyament proper i
confiat envers aquell que és ara el pastor de l’Església universal. En primer lloc, amb
la pregària, però també amb un esforç d’interpretar correctament els seus gestos i els
seus ensenyaments, especialment quan estem a l’espera de la publicació de la seva
primera encíclica social. I sobretot amb el nostre respecte, la nostra comunió i el nos-
tre afecte envers qui ha estat cridat a fer ressonar avui el testimoni dels apòstols Pe-
re i Pau.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

El cardenal Martínez Sistach ha visitat Roma amb els seus com-
panys de curs

Durant l’estada a Roma varen assistir a l’audiència general del Sant Pare el dime-
cres 27 de maig passat

El passat dimecres, 27 de maig, el cardenal Lluís Martínez Sistach, assistí a l’audièn-
cia general que el Sant Pare celebra tots els dimecres. En aquesta ocasió el cardenal
assistí a l’audiència acompanyat dels seus companys de curs de la promoció de l’any
1955 del Col·legi de la Immaculada, dels Germans Maristes de Barcelona, on el car-
denal va fer els estudis de batxillerat.

Durant els dies 25, 26 i 27 de maig, el cardenal i els seus companys d’estudis han rea-
litzat un pelegrinatge a Roma per visitar el Sant Pare, els sepulcres de Sant Pere i Sant
Pau i el títol del Sr. Cardenal, la basílica de Sant Sebastià a les Catacumbes. Entre al-
tres llocs, varen fer una visita detinguda a aquesta basílica, que fins al s. XII es titula-
va la basílica dels Sants Apòstols.

El cardenal va conversar uns moments amb el Sant Pare al final de l’audiència ge-
neral, li explicà el sentit del pelegrinatge romà dels seus companys i d’ell mateix. So-
bretot va fer referència a la visita feta a la basílica de Sant Sebastià a les Catacumbes
que durant uns segles fou anomenada «l’església dels Sants Pere i Pau», perquè en
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ella foren guardades les despulles dels dos gran apòstols durant uns temps de perse-
cució. El cardenal Martínez Sistach agraí novament al Sant Pare el fet d’haver-li con-
fiat aquest títol cardenalici tan present a la història cristiana de Roma. El Sant Pare
li va contestar: «Ho hem fet com ho mereix el cardenal de Barcelona».

El cardenal Martínez Sistach també va felicitar el Sant Pare perquè l’endemà, 28 de
maig, es complia el 32è aniversari de la seva ordenació episcopal, ja que va ser orde-
nat com a arquebisbe de Munic el 28 de maig de 1977. El Sant Pare agraí al Sr. Car-
denal de Barcelona aquest record i les seves pregàries i li atorgà un record i una es-
pecial benedicció per a ells i per a tots els seus diocesans.

Barcelona, 2 de juny de 2009

El cardenal Martínez Sistach nomena quatre nous canonges de la
catedral de Barcelona

Amb data d’avui el cardenal arquebisbe de Barcelona ha nomenat membres del Ca-
pítol de la catedral de Barcelona els sacerdots següents: Mn. Sergi Gordo Rodríguez,
Mn. Josep Serra Colomer, Mn. Josep M. Turull Garriga i Mn. Josep Vives Trabal.

Com diu el text del nomenament, la finalitat és proveir degudament el servei del cul-
te i les altres finalitats pastorals de la catedral, i d’acord amb els estatuts del capítol
catedralici.

Semblança dels nous canonges

—Mn. Sergi Gordo Rodríguez nasqué a Barcelona el 23 de març de 1967. Va ini-
ciar els estudis al Seminari Menor i els continuà al Seminari Conciliar de Barce-
lona. Obtingué la llicenciatura en ciències eclesiàstiques per la Facultat de Teo-
logia de Catalunya. També cursà la llicenciatura i els cursos de doctorat en
Filosofia a la Facultat de Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Lull,
de la qual actualment és professor. Fou ordenat sacerdot a la parròquia de Santa
Maria de Vilafranca del Penedès el 14 de juny de 1992. Com a diaca primer i des-
prés com a prevere ha treballat en les activitats pastorals de les parròquies de San-
ta Maria i de la Santíssima Trinitat, de Vilafranca del Penedès. Des del 1992 fins
al 2000 ha format part de l’equip encarregat del Seminari Menor de la diòcesi i
col·labora amb la Delegació episcopal per a la vida consagrada, com a encarre-
gat de les relacions amb els instituts seculars. Va ampliar estudis de llengua ale-
manya i de Filosofia a Munic. Des del 16 de setembre de 2004 exerceix el càrrec
de canceller i secretari general de l’Arquebisbat de Barcelona.

—Mn. Josep Serra Colomer nasqué a Orís, diòcesi de Vic, el dia 1 d’octubre de 1943.
Va fer els estudis eclesiàstics a la Facultat de Teologia de Catalunya i fou ordenat
prevere l’any 1970. Com a prevere, ha exercit els següents càrrecs pastorals: vica-
ri de Santa Perpètua de Mogoda i rector de Sant Josep de la Llagosta. Des de l’any
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1991 és membre de l’equip de formadors del Seminari Major. És president de la
Comissió Diocesana del Diaconat Permanent i també consiliari diocesà dels Grups
d’Oració i Amistat. 

—Mn. Josep M. Turull Garriga nasqué a Parets del Vallès el 5 de febrer de 1966. Fou
ordenat prevere l’any 1991. Després dels estudis eclesiàstics a la Facultat de Teo-
logia de Catalunya, amplià estudis de Teologia a Roma, a la Pontifícia Universi-
tat Gregoriana, i d’Arqueologia cristiana i Biblioteconomia. Ha estat vicari epis-
copal de la zona pastoral número 2 de Barcelona i rector de la parròquia de Sant
Ramon de Penyafort de la mateixa ciutat. És també professor de la Facultat de Teo-
logia de Catalunya i ha estat consiliari del Centre Cristià dels Universitaris i vi-
cedirector de la Biblioteca Pública Episcopal. Des del dia 3 de juny de 2005 és rec-
tor del Seminari Conciliar de Barcelona.

—Mn. Josep Vives i Trabal nasqué a Barcelona el 17 de setembre de 1952. Fou orde-
nat prevere el 8 d’octubre de 1978. Des de fa més d’una vintena d’anys ha col·la-
borat tant en el culte com en el servei de la catedral de Barcelona amb plena de-
dicació i amb una estimable atenció als fidels.

Barcelona, 3 de juny de 2009

Demà dissabte, 6 de juny, se celebra la Trobada Diocesana

Es presentaran els objectius de l’Arquebisbat de Barcelona per als propers tres anys

Ens plau invitar els mitjans informatius interessats a la Trobada Diocesana que es des-
envoluparà demà dissabte 6 de juny, de les 10 a les 14 hores a la sala de congressos
de l’edifici Sant Jaume d’Enginyeria i Arquitectura La Salle (c. Lluçanès, 43).

L’horari és el que segueix:

10.00 h Arribada i acolliment.

10.30 h Pregària, salutació del cardenal Martínez Sistach.

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

11.20 h Presentació del nou Pla Pastoral Diocesà a càrrec del Sr. Cardenal Arque-
bisbe. És aquest el moment informativament més important de la Trobada.

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 amb el nou Pla Pastoral.

13.30 h Paraules de cloenda del cardenal arquebisbe. Pregària final.

14.00 h Comiat.
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A l’atenció dels informadors:

1. En arribar es podran dirigir a la taula que tindrà el cartell de «PREMSA», on se’ls
facilitarà la carpeta de la Trobada.

2. A partir de les 13.30 h, s’enviarà a tots els mitjans una nota informativa, amb
dos annexos: un resum ampli del nou Pla Pastoral 2009-2012 presentat pel car-
denal Martínez Sistach i unes fotos de la trobada. Aquestes informacions també
estaran penjades al web de l’Arquebisbat de Barcelona: www.arqbcn.cat

Moltes gràcies pel tractament que puguin fer d’aquesta informació

Delegació de Mitjans de Comunicació Social 
Arquebisbat de Barcelona

Barcelona, 5 de juny de 2009

El cardenal Martínez Sistach demana sinceritat i coratge per ad-
metre que la nostra situació religiosa actual es de missió

El cardenal ha presentat els objectius del nou Pla Pastoral de l’Arquebisbat de Bar-
celona per als propers tres anys

«Hem de ser ben sincers i objectius. Ens cal a tots assumir plenament que la nostra
situació, en aquest començament del segle XXI, és de missió i ho hem d’assumir amb
coratge. No tinguem por de la molta feina que tenim per evangelitzar i per fer-la
degudament». Així s’ha expressat el cardenal Lluís Martínez Sistach en la Trobada
Diocesana, en què s’han presentat els objectius de l’arquebisbat de Barcelona per als
propers tres anys.

Amb l’assistència d’un miler de persones, s’ha celebrat aquest matí la Trobada Dio-
cesana de l’Arquebisbat de Barcelona, que ha presidit el cardenal de Barcelona acom-
panyat del bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, dels Vicaris episcopals i dels prin-
cipals col·laboradors en la vida diocesana.

La Trobada s’ha celebrat a la sala de congressos de l’edifici Sant Jaume d’Enginye-
ria i Arquitectura La Salle, al carrer Lluçanès, 43. S’ha obert amb una pregària i amb
unes paraules de salutació del cardenal arquebisbe.

Després s’ha projectat un DVD sobre l’avaluació del Pla Pastoral Diocesà 2006-
2009, titulat «Enviats per donar fruit». El cardenal ha dit que el fet de donar per fi-
nalitzat aquest Pla no significa que els seus objectius ja es poden donar per assolits
plenament i arreu de la diòcesi. «Haurem de continuar treballant per a les prepara-
cions i celebracions de l’eucaristia dominical, en l’atenció pastoral de matrimonis i
famílies i en la transmissió de la fe als joves i la seva participació en les comunitats
cristianes. Són objectius perennes aquí i arreu». 
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A continuació el cardenal ha presentat el nou Pla Pastoral Diocesà, l’aplicació del
qual començarà el proper mes de setembre i es perllongarà durant tres anys, fins
al 2012. «Considerem —ha dit el doctor Martínez Sistach— que abans de parlar
d’objectius pastorals i d’accions per tal d’assolir els objectius , cal que hi hagi
en tots els qui treballaran el Pla Pastoral un mateix esperit. És la motivació de fons
i l’actitud constant que ha de presidir el nostre treball pastoral d’aplicació del Pla
i de totes i cadascuna de les actuacions eclesials personals i comunitàries. És ve-
ritat que sempre la pastoral ha de ser evangelitzadora, avui encara és més neces-
sari i urgent, atesa la realitat religiosa del nostre occident europeu i de casa nos-
tra».

Aquest pla es titula «Anuncieu a tothom l’Evangeli» i inclou tres objectius: Conèi-
xer, celebrar i viure la Paraula de Déu; créixer en la solidaritat enmig de la crisi
econòmica, i participar els immigrants en les comunitats cristianes.

El primer objectiu es proposa aplicar a la vida religiosa de l’arxidiòcesi les orienta-
cions del Sínode episcopal del mes d’octubre de 2008 dedicat al tema de «la Parau-
la de Déu en la vida i en la missió de l’Església». «La Paraula de Déu és l’aliment de
la nostra vida cristiana i ha d’animar tota l’activitat pastoral de les comunitats i rea-
litats d’Església per tal d’assegurar que tot el que fem sigui expressió del que
creiem», ha dit el cardenal.

Respecte de l’objectiu de la solidaritat davant l’actual crisi econòmica, el cardenal
ha dit que «la crisi econòmica que vivim ens interpel·la a tots i ens hem de moure
a prendre les actituds i les actuacions pertinents que puguin col·laborar a la solu-
ció de la crisi. Com ha dit Benet XVI, la societat justa no pot ser obra de l’Esglé-
sia, sinó de la política. A l’Església l’interessa, però, en gran manera treballar per
la justícia esforçant-se per obrir la intel·ligència i la voluntat a les exigències del
bé».

Sobre el tercer objectiu, el cardenal ha dit que «la presència dels immigrants es tro-
ba en totes les realitats de la societat i també de l’Església. No es tracta ja d’una
pastoral per a immigrants, sinó d’atendre a la seva presència i participació en tota
la pastoral diocesana. Per això s’ha cregut necessari aquest objectiu en el Pla Pas-
toral».

Durant la Trobada s’han presentat tres testimonis d’experiències relacionades amb el
nou Pla Pastoral. 

El nou Pla Pastoral s’ha preparat després d’una àmplia consulta a la diòcesi i durant
la Trobada hi ha hagut un temps per presentar suggeriments i demanar aclariments
sobre els objectius del nou Pla Pastoral.

Barcelona, 6 de juny de 2009
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Èxit d’assistència en la II Trobada de professors amb el Sr. Carde-
nal Arquebisbe de Barcelona

El dimarts 9 de juny va tenir lloc la II Trobada de professors, investigadors i mem-
bres de la comunitat docent universitària, amb el Sr. Cardenal Arquebisbe de Bar-
celona. L’acte, que es va celebrar a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de
Barcelona, va comptar amb un gran èxit d’assistència: 70 docents de diferents uni-
versitats catalanes es van voler reunir amb el Sr. Cardenal per dialogar sobre el pa-
per del professor cristià en la universitat i societat catalana actual.

En aquesta edició la Trobada va impulsar el debat i reflexió dels assistents amb dues
ponències. La Doctora en Filosofia de la Universitat de Barcelona, Begoña Román i el
Catedràtic de Física a la Universitat Autònoma de Barcelona, David Jou, van presentar
l’exposició Any Darwin, de l’astronomia, i any de Sant Pau: La qüestió del sentit i l’es-
piritualitat des de la ciència i la cultura. El professor Jou va reflexionar sobre el paper
de la fe en Darwin i la ciència, i la Doctora Román es va centrar en la perspectiva ètica
per entendre la fe en la societat actual. A més dels ponents, la taula, que estava presidi-
da pel Sr. Cardenal, va estar acompanyada per Mn. Joaquim Vidal, delegat de Pastoral
Universitària i Mn. Jordi Yglesias, consiliari del Centre Cristià dels Universitaris. 

Després de l’exposició es va obrir un espai de diàleg d’alt nivell, on els ponents i els
assistents a l’acte van intercanviar impressions, suggeriments i reflexions sobre el pa-
per de la fe en el si de la societat catalana. Després de l’èxit d’aquesta segona Troba-
da, el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona valora molt positivament la continuïtat
d’aquesta reunió anual, indicant la necessitat de mantenir un espai obert i constant
de diàleg entre la comunitat docent universitària i l’arquebisbat de Barcelona. 

Barcelona, 10 de juny de 2009

El ministre de Foment ha rebut una comissió del Temple de la Sa-
grada Família

El Ministre de Foment, José Blanco, acompanyat pel subsecretari d’infraestructures,
Víctor Morlán, ha rebut una comissió del Patronat del Temple de la Sagrada Famí-
lia encapçalada pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, pre-
sident nat de la Sagrada Família, acompanyat per Joan Rigol, president delegat, i per
Jordi Bonet, arquitecte en cap.

Aquesta comissió manifestà al Ministre la preocupació per la construcció del túnel
de l’AVE i les seves possibles conseqüències. El ministre va escoltar les raons que
s’adduïren pel risc que comporta aquesta obra pública, tal com està dissenyada i pro-
gramada actualment. El Cardenal de Barcelona va convidar el Ministre a visitar el
Temple de la Sagrada Família. Sense concretar la data d’aquesta visita, el Ministre li
va agraïr la invitació.

Barcelona 11 de juny de 2009
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La imatge de santa Helena del cimbori de la Catedral col·locada al
jardí del claustre

El divendres 12 de juny la imatge de santa Helena que corona el cimbori de la Cate-
dral, serà instal·lada al jardí del claustre.

Amb motiu d’aquest fet es celebrarà a les 12 del migdia, un petit acte al mateix claus-
tre de la Catedral, al qual s’invita especialment els mitjans de comunicació. En ell
el violoncel·lista Miquel Pujol interpretarà una obra musical pròpia anomenada «San-
ta Helena» (cinc minuts de durada) composada especialment per a aquest esdeveni-
ment. Hi haurà repic de campanes i una breu explicació de l’estat actual de la res-
tauració de la Seu.

Hi sou tots convidats.

Barcelona, juny de 2009

Joan Guiteras i Vilanova, canonge Degà i Josep M. Martí Bonet, canonge Arxiprest
Telèfon de contacte 93 270 10 17

El cardenal Martínez Sistach critica els «dispendis descomunals» en
alguns contractes esportius

L’arquebisbe de Barcelona s’ha referit a aquest fet en l’homilia de la festa del Cor-
pus Christi.

A l’homilia de la festa de Corpus Christi, el cardenal Lluís Martínez Sistach ha dema-
nat a tots «solidaritat i austeritat», en sintonia amb els qui pateixen més fortament les
conseqüències de l’actual crisi econòmica i també com a «ascètica que ajudi a trobar so-
lucions a l’actual crisi econòmica. Resulta incomprensible que en l’actual situació del
nostre país es facin dispendis descomunals, com en el cas de contractes esportius».

«Aquesta crisi econòmica, que és també crisi de valors —ha afegit el cardenal—, ens
demana créixer a valorar més el ser que el tenir, dominar l’instint desmesurat de
guanys i de possessió, entendre i respectar la finalitat universal dels béns de la crea-
ció i el sentit social de la propietat privada, acceptar amb totes les seves conseqüèn-
cies que la persona humana en la seva realització individual i social és el centre de la
societat i que el treball està al seu servei, i no l’inrevés».

El cardenal s’ha referit a «l’allunyament cada vegada més radical de la fe i de l’antro-
pologia cristiana. Només cal pensar en la reforma de certes lleis, com l’actual projec-
te de llei d’avortament. Ens cal assumir plenament que la nostra situació és de missió».

La celebració de l’eucaristia a l’exterior de la catedral ha tingut també el sentit d’u-
na acció de gràcies a Déu pels fruits del Pla Pastoral diocesà 2006-2009, que es
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clou amb aquest curs, i de inici dels treballs de l’aplicació del nou Pla Pastoral de
l’Arquebisbat de Barcelona, que va presentar el mateix cardenal de Barcelona davant
d’un miler de diocesans el passat dia 6 de juny. Aquest nou Pla tindrà també una
duració triennal. Com a marc general parteix de l’acceptació que la nostra societat
viu un allunyament de la vida cristiana, i proposa de treballar sobretot en la realit-
zació d’aquests tres objectius: 1. Conèixer, celebrar i viure la Paraula de Déu; 2. Créi-
xer en solidaritat enmig de la crisi econòmica; i 3. Participar els immigrants en les
comunitats cristianes.

Barcelona, 14 de juny de 2009

El cardenal Martínez Sistach obre l’Any Sacerdotal a l’arquebisbat
de Barcelona

Amb data d’avui, el cardenal Lluís Martínez Sistach ha enviat una carta a tots els sa-
cerdots de l’arxidiòcesi de Barcelona, invitant-los a celebrar l’Any Sacerdotal convo-
cat pel Papa Benet XVI, en sintonia amb les intencions del Sant Pare.

El cardenal de Barcelona obrirà l’Any Sacerdotal, amb motiu del 150è aniversari
de la mort de Sant Joan Maria Vianney, rector d’Ars, el proper divendres 19 de juny,
festa del Sagrat Cor, amb la celebració de les Vespres i de l’Eucaristia al Seminari
Diocesà, acte que també serà la cloenda del curs en el centre.

El Dr. Martínez Sistach també anuncia en la seva carta que la formació permanent
dels preveres de la diòcesi durant el proper curs estarà dedicada a l’espiritualitat sa-
cerdotal i també que, amb els sacerdots darrerament ordenats, aquest estiu anirà a
l’arxidiòcesi de Lió i a Ars, per participar en la festa del sant rector que se celebra
el 4 d’agost.

A la cloenda de l’any sacerdotal, el 19 de juny de 2010, els sacerdots de Barcelona,
acompanyats del Sr. Cardenal Arquebisbe, participaran a la peregrinació de preveres
a Roma, en l’Encontre Mundial Sacerdotal, a la Plaça de Sant Pere. L’arquebisbat de
Barcelona prepara l’edició d’una pregària perquè els fidels preguin pels sacerdots i
les vocacions sacerdotals.

Barcelona, 15 de juny de 2009
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

Mn. Joan Josep Badia Ardanuy, rector de la parròquia de Sant Simó i Sant Pau, Mataró.

Mn. Jordi Farré Muro, rector de la parròquia Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel
Arcàngel, Barcelona.

Mn. Oriol Garreta Torner, rector de la parròquia de Sant Enric d’Ossó de L’Hospita-
let de Llobregat.

Mn. Oriol Garreta Torner, rector de la parròquia de Santa Gemma Galgani de L’Hos-
pitalet de Llobregat 

Mn. Oriol Garreta Torner, rector de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua, d’Esplu-
gues de Llobregat.

Mn. Francesc Gimeno Piñol, rector de la parròquia Sant Mateu de Barcelona.

Mn. Jordi Gutiérrez Bassa, rector de la parròquia de Sant Genís de Vilassar de
Dalt.

Mn. Jordi Illa Carlos rector de la parròquia del Patriarca Abraham de Barcelona. 

Mn. Jordi Illa Carlos, rector de la parròquia de Sant Francesc d’Assís de Barce-
lona.

Mn. Josep Jiménez Montejo, rector de la parròquia de Sant Josep de l’Hospitalet de
Llobregat.

Mn. Albert Jiménez Moral, rector de la parròquia de Sant Joan de Montgat.

Mn. Vicenç Mira Massaguer, rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona.

Mn. Xavier Moretó Navarro, rector de la parròquia de Sant Ignasi de Loiola de Bar-
celona.

Mn. Xavier Pich-Aguilera Roca, rector de la parròquia de Santa Maria de Premià
de Mar.
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P. Joan Pujol Huguet, OFM, rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Salut de
Barcelona.

Mn. Francesc Romeu Torrents, rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant
Bernat Calbó de Barcelona.

Mn. Enric Termes Ferré rector de la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona.

Mn. Homer Val Pérez, rector de la parròquia de Sant Rafael de Barcelona.

Mn. Jaume Aymar Ragolta, administrador parroquial de la parròquia de Sant Crist de
Badalona.

Mn. Josep M. Yglesias Cornet, vicari de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.

P. Aureli Boix Duch, adscrit a la parròquia de Sant Mateu de Barcelona.

Mn. Francisco Iglesias, adscrit a la parròquia de Verge de la Pau de Barcelona.

Mn. Ramon Mor Balaguer, adscrit a la parròquia de Sant Isidre de l’Hospitalet de
Llobregat.

Nomenaments no parroquials

Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona; Nomenament de qua-
tre canonges de l’Excm. Capítol Catedral:

Rvd. Sr. Sergi Gordo Rodríguez
Rvd. Sr. Josep Serra Colomer
Rvd. Sr. Josep M. Turull Garriga
Rvd. Sr. Josep Vives Trabal

Mn. Sergi Notó Ruiz, diaca, agent del Servei Religiós de l’Hospital del Mar de Bar-
celona i del Centre Fòrum - Serveis sòcio-sanitaris i de salut mental.

P. Pere Suñer Puig, sj, Censor Teòleg de la causa de canonització de la serventa de
Déu Magdalena Aulina Saurina,.

Mn. Francisco Jimenez Martínez, diaca, President del Moviment Cursets de Cris-
tiandat, per tres anys.

Sra. Sara Maria Blasi Gutiérrez, membre del Patronat de la Fundació per a les Esco-
les parroquials fins a febrer de 2012.

Sra. Regina Molins López-Rodó, membre del Patronat de la Fundació Catalunya
Cristiana per a l’evangelització i la cultura, fins a abril de 2011.
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Oratoris en cases religioses
Religioses de la Immaculada Concepció de Castres, erecció d’oratori a la comuni-
tat del carrer Poesia 11, 1r 1a de Barcelona, demarcació parroquial de la parròquia
de Sant Jeroni.

In pace Christi

Mons. Josep M. Guix i Ferreres, bisbe emèrit de Vic

Mons. Josep M. Guix, bisbe emèrit de Vic, lliurà la seva ànima Déu, a l’Hospital Ge-
neral de Vic, el dia 28 de juny de 2009, havent rebut els sagraments de l’Església, a
l’edat de vuitanta-un anys. El Dr. Guix residia a les Germanetes dels Pobres de Vic,
però, havent empitjorat la salut, els darrers dies, fou ingressat a l’Hospital de Vic el
dilluns 22 de juny.

Josep M. Guix i Ferreres va néixer el 19 de desembre de 1927 a Cardona (Bages). Va
fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona (1940-1948) i al de Barcelona
(1948-49). Era doctor en Teologia per la Universitat Pontifícia de Comilles (1965) i
doctor en Ciències Socials per la Pontifícia Universitat de Salamanca (1965). Tam-
bé era llicenciat en Psicologia industrial (1964).

Fou ordenat prevere durant la celebració del Congrés Eucarístic Internacional cele-
brat a Barcelona l’any 1952. La seva vida va estar dedicada al ministeri presbiteral
primer i després episcopal, amb una especial dedicació com a professor i com a es-
criptor a la doctrina social de l’Església, temàtica en què era un reconegut expert.

Els seus càrrecs principals foren: vicari parroquial (1952-1957), professor de doctri-
na social de l’Església en diferents centres (Barcelona, 1957-1961), consiliari dioce-
sà de la JOCF (Barcelona, 1957-1958). L’any 1962 passà a Madrid com a sotsdirec-
tor i professor de l’Institut Social Lleó XIII (1962-1967), professor de l’Escola de
Periodisme de l’Església (1959-1967), vocal de la Junta de les Setmanes Socials
d’Espanya (1962-1967), catedràtic i degà de la Facultat de Ciències Socials de la
Universitat Pontifícia de Salamanca a Madrid (1965-1967).

L’any 1967 fou nomenat Vicari general de Barcelona i canonge ardiaca de la cate-
dral. L’any 1968 fou nomenat bisbe auxiliar de Barcelona. Dotze anys després, el
1983, Joan Pau II el va nomenar bisbe de Vic, ministeri que va exercir durant 20 anys,
fins a la seva jubilació. A la Conferència Episcopal Espanyola va ser president de la
Comissió Episcopal de Pastoral Social, d’acord amb la seva especialitat en doctrina
social, i membre d’altres comissions episcopals. Cal recordar que la tesi doctoral del
Dr. Guix fou sobre «La Inmaculada y la Corona de Aragón» (Comillas, 1954) i que
col·laborà en diversos volums de comentaris a les encícliques socials, editats per la
BAC, i que publicà molts articles sobre temes socials.
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La capella ardent fou instal·lada a la catedral de Vic, per on varen passar nombro-
sos fidels a pregar per la seva ànima i acomiadar el que ha estat un bon pastor dioce-
sà. La missa exequial es va celebrar el dimecres 1 de juliol, a les 11 del matí, a la ma-
teixa catedral. En representació de la nostra diòcesi hi assistí el Cardenal Arquebisbe,
acompanyat d’un bon grup de preveres. 

Reposi en la pau de Crist Mons. Josep M. Guix i que el Senyor li hagi premiat el seu
llarg servei a l’Església, servei que durant molts anys va fer a la nostra arxidiòcesi de
Barcelona.

Un gran servidor de l’Església

El Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, el dia 1 de juliol, va fer públic aquest article so-
bre Mons. Josep M. Guix, que fou enviat als mitjans de comunicació:

A la catedral de Vic, que fou seu del gran bisbe Torras i Bages, acomiadem amb la
pregària i l’afecte qui durant vint anys fou el bisbe d’aquesta diòcesi, monsenyor Jo-
sep M. Guix Ferreres.

En aquestes ratlles, desitjo destacar la seva condició de gran servidor de l’Església
en tots els càrrecs als quals fou cridat. La figura del bisbe Guix ens resulta insepara-
ble de la d’un gran home de l’Església, el cardenal Ángel Herrera y Oria, seglar com-
promès, inspirador d’iniciatives culturals i periodístiques, i bisbe i cardenal de l’Es-
glésia. Guix sentí una gran admiració pel cardenal Herrera i participà i col·laborà
en les seves inquietuds i projectes.

D’una manera especial, monsenyor Guix se sentí cridat a estudiar, divulgar i aplicar
la doctrina social de l’Església, en la línia del gran Papa Lleó XIII i els seus succes-
sors. Aquests dies en què s’anuncia la publicació de l’encíclica social del Papa actual
Caritas in veritate, aquest treball del bisbe Guix per l’Església d’Espanya adquireix
una especial significació.

Per ell, la doctrina social de l’Església no era tan sols un tema d’estudi, al qual de-
dicà alguns anys de la seva vida com a professor d’aquesta matèria, sinó que s’esmer-
çà també a la seva aplicació. En els seus comentaris de la doctrina social pontifícia,
Guix sempre es preocupava de l’aplicació en la vida de la societat, cercant així pres-
tar un alt servei al bé comú. Durant la seva etapa episcopal assumí els postulats d’a-
quella doctrina pontifícia, amb la qual cosa prestà un servei notable al país en els anys
anteriors a l’anomenada transició política. Per exemple, reivindicant les llibertats
de reunió, associació i expressió.

Desitjo subratllar també el seu especial servei a la diòcesi de Barcelona. Estudià al
nostre seminari, abans d’ampliar estudis a Comillas, Salamanca i Madrid, i fou or-
denat sacerdot a l’estadi de Montjuïc en els dies del 35 Congrés Eucarístic Interna-
cional de Barcelona (1952). Cridat per monsenyor Marcelo González Martín, fou el
seu braç dret en moments d’especial tensió. El 1967 deixà els seus càrrecs a l’Insti-
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tut Social Lleó XIII i vingué a Barcelona com a vicari general, i per això primer
col·laborador de l’arquebisbe barceloní. L’any següent fou nomenat bisbe auxiliar,
càrrec que exercí amb gran dedicació fins que, l’any 1983, Joan Pau II li demanà que
succeís a la diòcesi de Vic el tant recordat monsenyor Ramon Masnou.

En la meva memòria personal conservo molt viu el treball del bisbe Guix amb la
seva aportació substancial en la redacció de documents col·lectius dels bisbes cata-
lans —dels qui llavors un servidor n’era el secretari— i en la realització de diverses
iniciatives al servei de les diòcesis catalanes. En concret, el bisbe Guix estigué molt
vinculat a les Càrites de Catalunya i fou el primer president del Centre Català de Soli-
daritat (1991-2003), i en aquest càrrec donà testimoni del seu desig que l’Església no
deixés d’aportar la seva col·laboració en l’atenció a les persones drogodependents.
Penso que aquest fet expressa molt bé que per ell la doctrina social no era només una
teoria, sinó —i sobre tot— una pràctica. Que Déu li premiï el seu llarg i generós ser-
vei a l’Església i a la nostra societat.

El bisbe Guix fou un gran lector del nostre poeta Jacint Verdaguer i de les obres del
bisbe Torras i Bages. D’ambdós admirava la seva gran capacitat de pensament i de
renovació del llenguatge poètic i religiós de Catalunya. Els seus densos i profunds
escrits pastorals respiraven la seva rica formació humanística i fins i tot en ocasions
la seva indubtable vena poètica.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

04 Secret General  9/7/09  11:32  Página 377



378 [50] juny - BAB 149 (2009)

Organismes diocesans

Tribunal Eclesiàstic

Edicte sobre la causa Flores/Ruiz, IV

Decret. Barcelona, 23 de juny de 2009.

Pel present EDICTE, hom fa saber al Sr. José Carlos Ruiz Francisco, demandat en el
judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni instat per la Sra. Maria Flores Gra-
nado, que se’l cita per contestar la demanda, el dia 6 de juliol de 2009, a les 10.30
hores, a la Sala IV del Tribunal Eclesiàstic. S’adverteix que, en el cas que no faci cap
manifestació a la data assenyalada, o bé personalment, o bé per representant legítim,
sense al·legar cap excusa legítima, se’l tindrà per absent en judici i les actuacions se-
guiran sense obviar els seus drets en el successiu.

Dels fidels en general, i de les Autoritats civils i eclesiàstiques en particular, esperem
que, si rebessin notícia certa del lloc de residència de l’esmentat, procuraran que li
sigui comunicat l’avís d’aquesta citació.

Ho decretà i signà el M. I. Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe.

Firma il·legible

Segell del Tribunal de l’Arxidiòcesi de Barcelona
Firma il·legible.

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per
tal de ser enretirat el proper dia 7 de juliol de 2009.
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Any Sacerdotal

Carta del Sant Pare Benet XVI als sacerdots 
per a l’Any Sacerdotal

Estimats germans en el sacerdoci: He decidit convocar oficialment un Any Sacer-
dotal en ocasió del 150 aniversari del dies natalis de Joan Maria Vianney, el sant pa-
tró de tots els rectors del món, que començarà el divendres 19 de juny de 2009, so-
lemnitat del Sagrat Cor de Jesús —jornada tradicionalment dedicada a la pregària
per a la santificació del clergat—. Aquest any vol contribuir a promoure el compro-
mís de renovació interior de tots els preveres, perquè el seu testimoni evangèlic en
el món d’avui sigui més intens i incisiu, i es conclourà en la mateixa solemnitat de
2010.

«El sacerdoci és l’amor del cor de Jesús», repetia ben sovint el sant Capellà d’Ars.
Aquesta commovedora expressió ens dóna peu a reconèixer amb devoció i admira-
ció l’immens do que suposen els sacerdots, no sols per a l’Església, sinó també per
a la humanitat mateixa. Tinc present tots els preveres que amb humilitat repeteixen
cada dia les paraules i els gestos de Crist als fidels cristians i al món sencer, identi-
ficant-se amb Jesús a través dels seus pensaments, desitjos i sentiments, així com amb
el seu estil de vida. No podem deixar de destacar els seus esforços apostòlics, el seu
servei infatigable i ocult, la seva caritat que no exclou ningú. I què podem dir de la
fidelitat entusiasta de tants sacerdots que, malgrat les dificultats i incomprensions,
perseveren en la seva vocació d’«amics de Crist», cridats personalment, escollits i
enviats per ell?

Encara conservo en el cor el record del primer rector amb qui vaig començar el
meu ministeri com a jove sacerdot: va ser per a mi un exemple d’entrega sense reser-
ves al seu ministeri pastoral, arribant a morir quan portava el viàtic a un malalt greu.
També repasso els innombrables germans que he conegut al llarg de la meva vida i
últimament en els meus viatges pastorals a diverses nacions, compromesos genero-
sament en l’exercici quotidià del seu ministeri sacerdotal.

Però l’expressió utilitzada pel sant Capellà d’Ars evoca també la ferida oberta en el
cor de Crist i la corona d’espines que el circumda. I així, penso en les nombroses
situacions de sofriment que afligeixen molts sacerdots, perquè participen de l’expe-
riència humana del dolor en les seves múltiples manifestacions o per les incompren-
sions dels destinataris mateixos del seu ministeri. No podem deixar de recordar tants
sacerdots ofesos en la seva dignitat, obstaculitzats en la seva missió, a vegades fins
i tot perseguits fins oferir el suprem testimoniatge de la sang!

06 Any sacerdotal  10/7/09  11:53  Página 379



380 [52] juny - BAB 149 (2009)

Això no obstant, també hi ha situacions, mai no suficientment deplorades, en les quals
l’Església mateixa pateix per la infidelitat d’alguns dels seus ministres. En aquests
casos, és el món el qui pateix l’escàndol i l’abandó. Davant aquestes situacions, el més
convenient per a l’Església no és tant ressaltar escrupolosament les debilitats dels
seus ministres, com renovar el reconeixement joiós de la grandesa del do de Déu, plas-
mat en esplèndides figures de pastors generosos, religiosos plens d’amor a Déu i a les
ànimes, directors espirituals clarividents i pacients. En aquest sentit, l’ensenyament i
l’exemple de sant Joan Maria Vianney poden oferir un punt de referència significatiu.

El Capellà d’Ars era molt humil, però conscient de ser, com a sacerdot, un immens
do per a la seva gent: «Un bon pastor, un pastor segons el cor de Déu, és el tresor més
gran que el bon Déu pot concedir a una parròquia, i un dels dons més preciosos de la
misericòrdia divina.» Parlava del sacerdoci com si no fos possible arribar a perce-
bre tota la grandesa del do i de la tasca confiats a una criatura humana: «Oh, que gran
que és el sacerdot! Si se n’adonés, moriria. Déu l’obeeix: pronuncia dues paraules i
nostre Senyor baixa del cel en sentir la seva veu i es tanca en una petita hòstia.» Ex-
plicant als seus fidels la importància dels sagraments deia: «Si desaparegués el sagra-
ment de l’orde no tindríem el Senyor. Qui l’ha posat al sagrari? El sacerdot. Qui ha
rebut la vostra ànima a penes nascuts? El sacerdot. Qui la nodreix perquè pugui
acabar el seu pelegrinatge? El sacerdot. Qui la prepararà per a comparèixer davant
Déu, rentant-la per última vegada en la sang de Jesucrist? El sacerdot, sempre el sa-
cerdot. I si aquesta ànima arribés a morir [a causa del pecat], qui la ressuscitarà i li
donarà el descans i la pau? També el sacerdot. Després de Déu, el sacerdot ho és tot!
Ell mateix només ho entendrà al cel.»

Aquestes afirmacions, nascudes del cor sacerdotal del sant rector, poden semblar exa-
gerades. Això no obstant, revelen l’altíssima consideració en què tenia el sagrament
del sacerdoci. Semblava esglaiat per un immens sentit de la responsabilitat: «Si com-
prenguéssim bé el que representa un sacerdot sobre la terra, moriríem: no de por,
sinó d’amor. Sense el sacerdot, la mort i la passió del nostre Senyor no servirien de
res. El sacerdot continua l’obra de la redempció sobre la terra. De què ens serviria
una casa plena d’or si no hi hagués ningú que ens obrís la porta? El sacerdot té la clau
dels tresors del cel: ell és qui obre la porta; és l’administrador del bon Déu; l’admi-
nistrador dels seus béns. Deixeu una parròquia vint anys sense sacerdot i adoraran
les bèsties. El sacerdot no és sacerdot per a si mateix, sinó per a vosaltres.»

Va arribar a Ars, un poblet de 230 habitants, advertit pel Bisbe sobre la precària si-
tuació religiosa: «No hi ha gaire amor de Déu en aquesta parròquia; vostè n’hi po-
sarà.» Bé sabia ell que hauria d’encarnar la presència de Crist donant testimoni de la
tendresa de la Salvació: «Déu meu, concedeix-me la conversió de la meva parròquia;
accepto patir tot el que vulguis durant tota la meva vida.» Amb aquesta oració va co-
mençar la seva missió. El sant Capellà d’Ars es va dedicar a la conversió de la seva
parròquia amb totes les seves forces, insistint per damunt de tot en la formació cris-
tiana del poble que li havia estat confiat.

Estimats germans en el sacerdoci, demanem al Senyor Jesús la gràcia d’aprendre
també nosaltres el mètode pastoral de sant Joan Maria Vianney. En primer lloc, la se-
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va total identificació amb el seu ministeri. En Jesús, persona i missió tendeixen a
coincidir: tota la seva obra salvífica era i és expressió del seu «Jo filial», que és da-
vant del Pare, des de tota l’eternitat, en actitud d’amorosa submissió a la seva volun-
tat. De manera anàloga i amb tota humilitat, també el sacerdot ha d’aspirar a aques-
ta identificació. Encara que no es pot oblidar que l’eficàcia substancial del ministeri
no depèn de la santedat del ministre, tampoc es pot deixar de costat l’extraordinària
fecunditat que es deriva de la confluència de la santedat objectiva del ministeri amb
la subjectiva del ministre. El Capellà d’Ars va emprendre tot seguit aquesta humil i
pacient tasca d’harmonitzar la seva vida com a ministre amb la santedat del minis-
teri confiat, «vivint» fins i tot materialment, a la seva església parroquial: «Quan va
arribar, va considerar l’església com casa seva. Entrava a l’església abans de l’auro-
ra i no en sortia fins després de l’àngelus de la tarda. Si algú tenia necessitat d’ell, allí
el podia trobar», es llegeix en la seva primera biografia.

La devota exageració del piadós hagiògraf no ens ha de fer perdre de vista que el sant
Capellà d’Ars també va saber «fer-se present» a tot el territori de la seva parròquia:
visitava sistemàticament els malalts i les famílies; organitzava missions populars i
festes patronals; recollia i administrava diners per a les seves obres de caritat i per a
les missions; guarnia l’església i la dotava de paraments sacerdotals; s’ocupava de
les nenes òrfenes de la Providence (un institut que va fundar) i de les seves formado-
res; s’interessava per l’educació dels nens; fundava germandats i cridava els laics a
col·laborar amb ell.

El seu exemple em porta a posar en relleu els àmbits de col·laboració en què s’ha de
donar cada cop més cabuda als laics, amb els quals els preveres formen un únic poble
sacerdotal i entre els quals, en virtut del sacerdoci ministerial, estan posats «per por-
tar a tots a la unitat de l’amor: «Estimeu-vos afectuosament com a germans, avanceu-
vos a honorar-vos els uns als altres (Rm 12,10)». En aquest context, cal tenir en comp-
te la insistent recomanació del concili Vaticà II als preveres de «reconèixer sincerament
i promoure la dignitat dels laics i la funció que tenen com a pròpia en la missió de l’Es-
glésia. Han d’escoltar de bona gana els laics, tenint fraternalment en compte els seus
desitjos i reconeixent la seva experiència i competència en els diversos camps de l’ac-
tivitat humana, per poder juntament amb ells reconèixer els signes dels temps».

El sant Capellà d’Ars ensenyava els seus parroquians sobretot amb el testimoniatge
de la seva vida. Del seu exemple aprenien els fidels a pregar, acudint amb gust al
sagrari per a fer una visita a Jesús eucaristia. «No cal parlar gaire per pregar bé»,
els ensenyava el Capellà d’Ars. «Sabem que Jesús és allí, al sagrari: obrim-li el
nostre cor, alegrem-nos de la seva presència. Aquesta és la millor pregària.» I els
persuadia: «Veniu a combregar, fills meus, veniu on hi ha Jesús. Veniu a viure d’ell
per poder viure amb ell.» «És veritat que no en sou dignes, però ho necessiteu.»
Aquesta educació dels fidels en la presència eucarística i en la comunió era particu-
larment eficaç quan el veien celebrar el sant sacrifici de la missa. Els qui hi assis-
tien deien que «no es podia trobar una figura que expressés millor l’adoració. Con-
templava l’hòstia amb amor». Els deia: «Totes les bones obres juntes no són
comparables al sacrifici de la missa, perquè són obres d’homes, mentre la santa mis-
sa és obra de Déu.» Estava convençut que tot el fervor en la vida d’un sacerdot depe-
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nia de la missa: «La causa de la relaxació del sacerdot és que descuida la missa. Déu
meu, quina pena el sacerdot que celebra com si estigués fent una cosa ordinària!»
Sempre que celebrava, tenia el costum d’oferir també la pròpia vida com a sacrifici:
«Com en fa, de profit, a un sacerdot oferir-se a Déu en sacrifici tots els matins!»

Aquesta identificació personal amb el sacrifici de la creu el portava —amb una sola
moció interior— de l’altar al confessionari. Els sacerdots no haurien de resignar-se mai
a veure buits els seus confessionaris ni a limitar-se a constatar la indiferència del fidel
envers aquest sagrament. A França, en temps del sant Capellà d’Ars, la confessió no
era ni més fàcil ni més freqüent que en els nostres dies, perquè el vendaval revolucio-
nari havia arrasat des de feia temps la pràctica religiosa. Però ell va intentar per tots els
mitjans, en la predicació i amb consells persuasius, que els seus parroquians redesco-
brissin el significat i la bellesa de la penitència sacramental, mostrant-la com una ín-
tima exigència de la presència eucarística. Va saber iniciar així un «cercle virtuós».
Amb el seu prolongat estar davant el sagrari a l’església, va aconseguir que els fidels
comencessin a imitar-lo, anant a visitar Jesús, segurs que allí trobarien també el seu
rector, disposat a escoltar-los i perdonar-los. Al final, una multitud cada vegada més
gran de penitents, provinents de tot França, el retenia al confessionari fins a 16 hores
al dia. Es comentava que Ars s’havia convertit en «el gran hospital de les ànimes». El
seu primer biògraf afirma: «La gràcia que aconseguia (perquè els pecadors es conver-
tissin) era tan abundant que sortia a la seva recerca sense deixar-los un moment de
treva.» En aquest mateix sentit, el sant Capellà d’Ars deia: «No és el pecador el qui tor-
na a Déu per demanar-li perdó, sinó Déu mateix qui va rere el pecador i el fa tornar a
ell.» «Aquest bon Salvador està tan ple d’amor que ens cerca pertot arreu.»

Tots els sacerdots hem de considerar com adreçades personalment a nosaltres aque-
lles paraules que ell posava en boca de Jesús: «Encarregaré als meus ministres que
anunciïn als pecadors que estic sempre disposat a rebre’ls, que la meva misericòr-
dia és infinita.» Els sacerdots podem aprendre del sant Capellà d’Ars no sols una con-
fiança infinita en el sagrament de la penitència que ens impulsi a posar-lo al centre
de les nostres preocupacions pastorals, sinó també el mètode del «diàleg de salvació»
que s’hi ha d’entaular. El Capellà d’Ars es comportava de manera diferent amb cada
penitent. Qui s’acostava al seu confessionari amb una necessitat profunda i humil del
perdó de Déu, trobava en ell paraules d’ànim per submergir-se en el «torrent de la di-
vina misericòrdia» que ho arrossega tot amb la seva força. I si algú estava afligit
per la seva debilitat i inconstància, amb por a futures recaigudes, el Capellà d’Ars li
revelava el secret de Déu amb una expressió d’una bellesa commovedora: «El bon
Déu ho sap tot. Abans fins i tot que el confesseu, ja sap que pecareu novament, i no
obstant això us perdona. Que gran que és l’amor del nostre Déu que el porta fins i tot
a oblidar voluntàriament el futur, només per perdonar-nos!» A qui, en canvi, s’acu-
sava de manera freda i gairebé indolent, li mostrava, amb les seves pròpies llàgrimes,
l’evidència seriosa i dolorosa de com n’era d’«abominable» la seva actitud: «Ploro
perquè vosaltres no ploreu», deia. «Si el Senyor no fos tan bo… Però ho és. Cal ser
un bàrbar per a comportar-se d’aquesta manera davant d’un Pare tan bo.»

Provocava el penediment en el cor dels tebis, obligant-los a veure amb els seus ulls
el sofriment de Déu pels pecats com «encarnat» en el rostre del sacerdot que els con-
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fessava. Si algú manifestava desitjos i actituds d’una vida espiritual més profunda, li
mostrava obertament les profunditats de l’amor, explicant-li la inefable bellesa de
viure units a Déu i ser a la seva presència: «Tot sota els ulls de Déu, tot amb Déu, tot
per agradar Déu. Quina meravella!» I els ensenyava a pregar: «Déu meu, concedeix-
me la gràcia d’estimar-te tant com jo sigui capaç.»

El Capellà d’Ars va aconseguir en el seu temps canviar el cor i la vida de moltes per-
sones, perquè va ser capaç de fer-los sentir l’amor misericordiós del Senyor. Urgeix tam-
bé en el nostre temps un anunci i un testimoni similar de la veritat de l’Amor: «Deus ca-
ritas est» (1Jn 4, 8). Amb la Paraula i amb els sagraments del seu Jesús, Joan Maria
Vianney edificava el seu poble, encara que a vegades s’agitava interiorment perquè no
se’n sentia a l’altura, fins al punt de pensar molts cops a abandonar les responsabilitats
del ministeri parroquial per al qual se sentia indigne. Això no obstant, amb un sentit de
l’obediència exemplar, va romandre sempre al seu lloc, perquè el consumia la gelosia
apostòlica per la salvació de les ànimes. Es lliurava totalment a la seva vocació i mis-
sió amb una ascesi severa: «La desgràcia més gran per a nosaltres, els rectors» —deplo-
rava el Sant—, «és que l’ànima s’endureixi»; amb això es referia al perill que el pastor
s’acostumi a l’estat de pecat o indiferència en què viuen moltes de les seves ovelles.

Dominava el seu cos amb vetlles i dejunis per evitar que oposés resistència a la seva
ànima sacerdotal. I es mortificava voluntàriament en favor de les ànimes que li havien
estat confiades i per unir-se a l’expiació de tants pecats escoltats en confessió. A un
germà sacerdot, li explicava: «Us diré quina és la meva recepta: dono als pecadors una
penitència petita i la resta la faig jo per ells.» Més enllà de les penitències concretes
que el Capellà d’Ars feia, el nucli del seu ensenyament continua sent en qualsevol cas
vàlid per a tots: les ànimes costen la sang de Crist i el sacerdot no pot dedicar-se a la
seva salvació sense participar personalment en l’«alt preu» de la redempció.

En l’actualitat, com en els temps difícils del Capellà d’Ars, és necessari que els sacer-
dots, amb la seva vida i obres, es distingeixin per un vigorós testimoni evangèlic.
Pau VI ha observat oportunament: «L’home contemporani escolta més a gust els qui
donen testimoniatge que els qui ensenyen, o si escolta els qui ensenyen, és perquè do-
nen testimoni.» Perquè no ens quedem existencialment buits, comprometent amb això
l’eficàcia del nostre ministeri, hem de preguntar-nos constantment: «Estem realment
impregnats per la paraula de Déu? És ella en veritat l’aliment de què vivim, més que
el que pugui ser el pa i les coses d’aquest món? La coneixem veritablement? L’esti-
mem? Ens ocupem interiorment d’aquesta Paraula fins al punt que realment deixa una
empremta en la nostra vida i conforma el nostre pensament?» Així com Jesús va cri-
dar els Dotze perquè estiguessin amb ell (cf. Mc 3, 14), i només després els va manar
de predicar, també en els nostres dies els sacerdots estan cridats a assimilar el «nou
estil de vida» que el Senyor Jesús va inaugurar i que els Apòstols van fer seu.

La identificació sense reserves amb aquest «nou estil de vida» va caracteritzar la de-
dicació al ministeri del Capellà d’Ars. El papa Joan XXIII, a la carta encíclica Sacer-
dotii nostri primordia, publicada el 1959, en el primer centenari de la mort de sant
Joan Maria Vianney, presentava la seva fisonomia ascètica referint-se particularment
als tres consells evangèlics, considerats com necessaris també per als preveres: «I, si
per aconseguir aquesta santedat de vida, no s’imposa al sacerdot, en virtut de l’estat
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clerical, la pràctica dels consells evangèlics, certament que a ell, i a tots els deixebles
del Senyor, se li presenta com el camí real de la santificació cristiana.»

El Capellà d’Ars va saber viure els «consells evangèlics» d’acord amb la seva con-
dició de prevere. En efecte, la seva pobresa no va ser la d’un religiós o un monjo,
sinó la que es demana a un sacerdot: malgrat tocar molts diners (ja que els pele-
grins més benestants s’interessaven per les seves obres de caritat), era conscient
que tot era per a la seva església, els seus pobres, els seus orfes, les seves nenes de la
Providence, les seves famílies més necessitades. Per això «era ric per donar als altres
i era molt pobre per a ell mateix». I explicava: «El meu secret és simple: donar-ho tot
i no conservar res.» Quan es trobava amb les mans buides, deia content als pobres
que li demanaven almoina: «Avui sóc pobre com vosaltres, sóc un de vosaltres.»
Així, al final de la seva vida, va poder dir amb absoluta serenitat: «No tinc res. Ara
el bon Déu em pot cridar quan vulgui.» També la seva castedat era la que es dema-
na a un sacerdot per al seu ministeri. Es pot dir que era la castedat que convé a qui ha
de tocar habitualment amb les seves mans l’eucaristia i contemplar-la amb tot el
seu cor arrabassat i amb el mateix entusiasme la distribueix als seus fidels. Deien
d’ell que «la castedat brillava en la seva mirada», i els fidels se n’adonaven, quan cla-
vava la mirada al sagrari amb els ulls d’un enamorat.

També l’obediència de sant Joan Maria Vianney va quedar plasmada totalment en
l’entrega abnegada a les exigències quotidianes del seu ministeri. Se sap com el tur-
mentava no sentir-se idoni per al ministeri parroquial i el seu desig de retirar-se «a
plorar la seva pobra vida, en soledat». Només l’obediència i la passió per les àni-
mes aconseguien convèncer-lo per seguir al seu lloc. Als fidels i a ell mateix expli-
cava: «No hi ha dues maneres bones de servir Déu. N’hi ha una de sola: servir-lo com
ell vol ser servit.» Considerava que la regla d’or per a una vida obedient era: «Fer no-
més allò que pot ser ofert al bon Déu.»

En el context de l’espiritualitat que se sosté en la pràctica dels consells evangèlics, em
complau invitar particularment els sacerdots, en aquest Any dedicat a ells, a perce-
bre la nova primavera que l’Esperit està suscitant en els nostres dies a l’Església, a la
qual els moviments eclesials i les noves comunitats han contribuït positivament.
«L’Esperit és multiforme en els seus dons. Ell bufa on vol. Ho fa de manera inespera-
da, en llocs inesperats i en formes mai abans no imaginades. Ell vol la vostra multi-
formitat i us vol per a l’únic cos.» Pel que fa a això val la indicació del decret Presby-
terorum ordinis: «Examinant els esperits per veure si són de Déu, (els preveres) han
de descobrir mitjançant el sentit de la fe els múltiples carismes dels laics, tant els hu-
mils com els més alts, reconèixer-los amb alegria i fomentar-los amb interès.» Aquests
dons, que porten molts a una vida espiritual més elevada, poden fer bé no sols als fi-
dels laics sinó també als ministres mateixos. La comunió entre ministres ordenats i ca-
rismes «pot impulsar un renovat compromís de l’Església en l’anunci i en el testi-
moniatge de l’evangeli de l’esperança i de la caritat a tots els racons del món».

Voldria afegir a més, en línia amb l’exhortació apostòlica Pastores dabo vobis del pa-
pa Joan Pau II, que el ministeri ordenat té una radical «forma comunitària» i només
pot ser exercit en la comunió dels preveres amb el seu bisbe. Cal que aquesta co-
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munió entre els sacerdots i amb el propi bisbe, fonamentada en el sagrament de l’or-
de i manifestada en la concelebració eucarística, es tradueixi en diverses formes con-
cretes de fraternitat sacerdotal efectiva i afectiva. Només així els sacerdots sabran
viure en plenitud el do del celibat i seran capaços de fer florir comunitats cristianes
en les quals es repeteixin els prodigis de la primera predicació de l’evangeli.

L’Any de Sant Pau que és a punt de concloure orienta el nostre pensament també en-
vers l’Apòstol dels gentils, en qui podem veure un esplèndid model sacerdotal, total-
ment lliurat al seu ministeri. «L’amor del Crist ens té agafats: hem comprès que un
ha mort per tots, i això vol dir que tots han mort amb ell» (2Co 5, 14). I afegia: «I
ell ha mort per tots perquè els qui viuen ja no visquin per a ells mateixos, sinó per a
aquell qui ha mort i ressuscitat per tots ells» (2Co 5, 15). Quin millor programa es
podria proposar a un sacerdot que vulgui avançar en el camí de la perfecció cristiana?

Estimats sacerdots, la celebració del 150 aniversari de la mort de sant Joan Maria
Vianney (1859) ve immediatament després de les celebracions a penes concloses del
150è aniversari de les aparicions de Lourdes (1858). Ja el 1959, el beat papa Joan
XXIII havia fet notar: «Poc abans que el Capellà d’Ars acabés la seva carrera tan ple-
na de mèrits, la Mare de Déu Immaculada s’havia aparegut en una altra regió de
França a una jove humil i pura, per comunicar-li un missatge d’oració i de penitèn-
cia, la immensa ressonància espiritual del qual és ben coneguda des de fa un segle.
En realitat, la vida d’aquest sacerdot la memòria de la qual celebrem, era anticipada-
ment una viva il·lustració de les grans veritats sobrenaturals ensenyades a la vident
de Massabielle. Ell mateix sentia una devoció vivíssima per la Immaculada Concep-
ció de la Santíssima Mare de Déu; ell, que ja el 1836 havia consagrat la seva parrò-
quia a Maria concebuda sense pecat, i que amb tanta fe i alegria havia d’acollir la de-
finició dogmàtica de 1854.» El sant Capellà d’Ars recordava sempre als seus fidels
que «Jesucrist, quan ens va donar tot el que ens podia donar, va voler fer-nos hereus
d’allò més preciós que tenia, és a dir de la seva santa Mare».

Confio aquest Any Sacerdotal a la Santíssima Mare de Déu, demanant-li que susciti en
cada prevere un impuls generós i renovat dels ideals de total donació a Crist i a l’Es-
glésia que van inspirar el pensament i la tasca del sant Capellà d’Ars. Amb la seva fer-
vent vida de pregària i el seu apassionat amor a Jesús crucificat, Joan Maria Vianney
va alimentar la seva entrega quotidiana sense reserves a Déu i a l’Església. Que el
seu exemple fomenti en els sacerdots el testimoni d’unitat amb el bisbe, entre ells i amb
els laics, tan necessari avui com sempre. Malgrat el mal que hi ha en el món, conser-
ven sempre la seva actualitat les paraules de Crist als seus deixebles al Cenacle: «En
el món passareu tribulacions, però tingueu confiança: jo he vençut el món» (Jn 16, 33).
La fe en el Mestre diví ens dóna la força per mirar amb confiança el futur.

Estimats sacerdots, Crist compta amb vosaltres. A exemple del sant Capellà d’Ars,
deixeu-vos conquerir per ell i sereu també vosaltres, en el món d’avui, missatgers
d’esperança, reconciliació i pau.

Amb la meva benedicció

Vaticà, 16 de juny de 2009 
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Discurs del Papa Benet XVI als participants 
en la plenària de la congregació per al clergat.

16 de març de 2009. Sala del Consistori 
del Palau Apostòlic Vaticà

Senyors cardenals,venerats germans en l’Episcopat i en el Sacerdoci

Estic content de poder-vos acollir en audiència especial, la vigília de la meva parti-
da cap a l’Àfrica, on aniré per lliurar l’Instrumentum laboris de la Segona Assemblea
Especial del Sínode per a l’Àfrica, que tindrà lloc aquí a Roma el proper mes d’oc-
tubre. Agraeixo al prefecte de la Congregació, el senyor cardenal Cláudio Hummes,
les amables expressions amb què ha interpretat els sentiments de tots. Amb ell us sa-
ludo a tots vosaltres, superiors, oficials i membres de la Congregació, amb ànim per
tot el treball que dueu a terme en servei d’un sector tan important en la vida de l’Es-
glésia.

El tema que heu escollit per a aquesta Plenària —«La identitat missionera del preve-
re en l’Església, com a dimensió intrínseca de l’exercici dels tria munera»— permet
algunes reflexions per al treball d’aquests dies i per als fruits abundants que certa-
ment aquest portarà. Si tota l’Església és missionera i si tot cristià, en virtut del
baptisme i de la confirmació, quasi ex officio (cf. CCC 1305) rep el manament de pro-
fessar públicament la fe, el sacerdoci ministerial, també des d’aquest punt de vista,
es distingeix ontològicament, i no sols per grau, del sacerdoci baptismal, anomenat
també sacerdoci comú. Del primer, de fet, és constitutiu el manament apostòlic:
«Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat»
(Mc 16, 15). Aquest manament no és —ho sabem— un simple encàrrec confiat als
seus col·laboradors; les seves arrels són més profundes i han de cercar-se molt més
lluny.

La dimensió missionera del prevere neix de la seva configuració sacramental a Crist
cap, i comporta, com a conseqüència, una adhesió cordial i total a aquella que
la tradició eclesial ha reconegut com l’apostolica vivendi forma, que consisteix en la
participació en una «vida nova» espiritualment entesa, en aquest «nou estil de vi-
da» que va ser inaugurat pel Senyor Jesús i que va ser fet propi pels Apòstols. Per la
imposició de mans del bisbe i l’oració consecratòria de l’Església, els candidats es-
devenen homes nous, arriben a ser «preveres». A la llum d’això sembla clar com
els tria munera són en primer lloc un do, i només com a conseqüència un ofici, abans
una participació en una vida i per això una potestas. Certament, la gran tradició ecle-
sial ha desvinculat justament l’eficàcia sacramental de la situació existencial concre-
ta del sacerdot, i així se salvaguarden adequadament les legítimes expectatives dels
fidels. Però aquesta justa precisió doctrinal no resta res a la necessària, encara més,
indispensable, tensió vers la perfecció moral que ha d’habitar en tot cor autèntica-
ment sacerdotal.
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Precisament per afavorir aquesta tensió dels sacerdots vers la perfecció espiritual
de què sobretot depèn l’eficàcia del seu ministeri, he decidit convocar un especial
«Any Sacerdotal», que anirà del 19 de juny proper fins al 19 de juny del 2010. Se ce-
lebra de fet el 150è aniversari de la mort del sant capellà d’Ars, Joan Maria Vianney,
veritable exemple de pastor al servei del ramat de Crist. Serà tasca de la vostra Con-
gregació, d’acord amb els ordinaris diocesans i amb els superiors dels instituts reli-
giosos, promoure i coordinar les diverses iniciatives espirituals i pastorals que sem-
blin útils per a fer percebre cada cop més la importància del paper i de la missió del
sacerdot en l’Església i en la societat contemporània.

La missió del prevere, com ho mostra el tema de la Plenària, es desenvolupa «en
l’Església». Una dimensió eclesial així, comunional, jeràrquica i doctrinal, és
absolutament indispensable en tota autèntica missió i, per si sola, garanteix la
seva eficàcia espiritual. Els quatre aspectes esmentats han de ser sempre recone-
guts com a íntimament relacionats: la missió és «eclesial» perquè ningú no anun-
cia o es porta a si mateix, sinó que a dins i a través de la seva humanitat, tot sacer-
dot ha de ser ben conscient de portar un altre, Déu mateix, al món. Déu és l’única
riquesa que, en definitiva, els homes volen trobar en un sacerdot. La missió és «co-
munional» perquè té lloc en una unitat i comunió que només de manera secundà-
ria té també aspectes rellevants de visibilitat social que, d’altra banda, deriven es-
sencialment d’aquella intimitat divina de la qual el sacerdot està cridat a ser
expert, per a poder conduir, amb humilitat i confiança, les ànimes a ell confiades
a la mateixa trobada amb el Senyor. Finalment les dimensions «jeràrquica» i «doc-
trinal» suggereixen reafirmar la importància de la disciplina (el terme està unit
amb deixeble) eclesiàstica i de la formació doctrinal, i no sols teològica, inicial i
permanent.

La consciència dels canvis socials radicals de les últimes dècades ha de moure les
millors energies eclesials a cuidar la formació dels candidats al ministeri. En parti-
cular, ha d’estimular la constant sol·licitud dels pastors envers els seus primers col·la-
boradors, sigui conreant relacions humanes veritablement paternals, sigui preocu-
pant-se per la seva formació permanent, sobretot en el perfil doctrinal. La missió té
les seves arrels de manera especial en una bona formació, duta a terme en comunió
amb la Tradició eclesial ininterrompuda, sense ruptures ni temptacions de disconti-
nuïtat. En aquest sentit, és important afavorir en els sacerdots, sobretot en les joves
generacions, una correcta recepció dels textos del concili ecumènic Vaticà II, inter-
pretats a la llum de tot el bagatge doctrinal de l’Església. També sembla urgent la re-
cuperació d’aquella consciència que empeny els sacerdots a estar presents, identifi-
cables i recognoscibles tant pel judici de la fe, com per les virtuts personals o fins i
tot pel vestit, en els àmbits de la cultura i de la caritat, des de sempre en el cor de la
missió de l’Església.

Com a Església i com a sacerdots anunciem Jesús de Natzaret Senyor i Crist, cruci-
ficat i ressuscitat, sobirà del temps i de la història, en l’alegre certesa que aquesta ve-
ritat coincideix amb les esperances més profundes del cor humà. En el misteri de
l’encarnació del Verb, és a dir, en el fet que Déu s’ha fet home com nosaltres, hi ha
tant el contingut com el mètode de l’anunci cristià. La missió té aquí el seu verita-
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ble centre propulsor: en Jesucrist, precisament. La centralitat de Crist comporta la
justa valoració del sacerdoci ministerial, sense la qual no existirien ni l’eucaristia ni,
per tant, la missió ni la mateixa Església. En aquest sentit cal vigilar perquè les
«noves estructures» o organitzacions pastorals no estiguin pensades per a un temps
en què es devia «menystenir» el ministeri ordenat, partint d’una interpretació errònia
de la justa promoció dels laics, perquè en aquest cas es posarien els pressupostos per
a la ulterior dissolució del sacerdoci ministerial, i les eventuals presumptes «solu-
cions» vindrien a coincidir dramàticament amb les causes reals dels actuals proble-
mes lligats al ministeri.

Estic segur que en aquests dies el treball de l’Assemblea Plenària, sota la protecció
de la Mater Ecclesiæ, podrà aprofundir aquests breus apunts que em permeto de sot-
metre a l’atenció dels senyors cardenals i dels arquebisbes i bisbes, invocant so-
bre tots la copiosa abundància dels dons celestes, com a prova dels quals us impar-
teixo a vosaltres i als vostres éssers estimats una especial i afectuosa benedicció
apostòlica.

Comunicat de convocatòria de l’Any Sacerdotal

Del 19 de juny de 2009 al 19 de juny de 2010

En ocasió del 150è aniversari de la mort del sant capellà d’Ars, Joan Maria Vian-
ney, Sa Santedat ha anunciat aquest matí que, del 19 de juny de 2009 al 19 de juny
de 2010, se celebrarà un especial Any Sacerdotal, que tindrà com a tema «Fidelitat
de Crist, fidelitat del sacerdot». El Sant Pare l’obrirà presidint la celebració de les
vespres, el 19 de juny, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús i jornada de santificació sa-
cerdotal, en presència de la relíquia del capellà d’Ars portada pel bisbe de Belley-
Ars; i el tancarà, el 19 de juny de 2010, prenent part en un Trobada Mundial Sacer-
dotal a la plaça de Sant Pere.

Durant aquest Any Jubilar, Benet XVI proclamarà sant Joan Maria Vianney «patró
de tots els sacerdots del món». Es publicarà, a més, el «Directori per als confessors
i directors espirituals», junt amb una recopilació de textos del Summe Pontífex so-
bre els temes essencials de la vida i de la missió sacerdotal en l’època actual.

La Congregació per al Clergat, d’acord amb els ordinaris diocesans i els superiors
dels instituts religiosos, es preocuparà de promoure i coordinar les diverses iniciati-
ves espirituals i pastorals que es presentin per a fer percebre cada cop més la im-
portància del paper i de la missió del sacerdot en l’Església i en la societat contem-
porània, com també la necessitat de potenciar la formació permanent dels sacerdots
lligant-la a la dels seminaristes.

Ciutat del Vaticà, 16 de març de 2009
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Congregació per al Clergat

A. Carta del prefecte i del Secretari de la Congregació

Vaticà, 3 d’abril de 2009
Prot. N. 20090980

Eminència/Excel·lència,

A l’audiència concedida el passat 16 de març als membres d’aquesta Congregació,
reunits en assemblea plenària, el sant pare Benet XVI, «per afavorir la tensió dels sa-
cerdots vers la perfecció espiritual de què sobretot depèn l’eficàcia del seu ministe-
ri», ha tingut l’amabilitat de convocar un especial Any Sacerdotal, que començarà
el proper 19 de juny, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, fins a la mateixa solemni-
tat de 2010. En efecte, celebrem el 150è aniversari de la mort del sant capellà d’Ars,
Joan Maria Vianney, veritable exemple de pastor al servei del ramat de Crist (cf.
Al·locució del Sant Pare).

L’Any Sacerdotal representa una important ocasió per a mirar encara més amb grat
estupor l’obra del Senyor que, «la nit que havia de ser entregat» (1Co 11, 23), va vo-
ler instituir el sacerdoci ministerial, unint-lo inseparablement a l’eucaristia, cimal i
font de vida per a tota l’Església. Serà un Any per a redescobrir la bellesa i la im-
portància del sacerdoci i de cada sacerdot, sensibilitzant tot el poble sant de Déu: els
consagrats i les consagrades, les famílies cristianes, els qui pateixen i, sobretot, els jo-
ves, tan sensibles als grans ideals viscuts amb autèntica empenta i constant fidelitat.

El títol feliçment escollit pel Sant Pare per a aquest Any camina en aquesta direc-
ció: «Fidelitat de Crist, fidelitat del sacerdot», i vol indicar la primacia absoluta de la
gràcia —«Ja que Déu ens ha estimat primer, estimem també nosaltres» (1Jn 4, 19)—
i, al mateix temps, la indispensable i cordial adhesió de la llibertat que sap estimar i
que recorda al mateix temps que l’amor és també «fidelitat».

Com Sa Eminència/Excel·lència podrà constatar, es tracta d’una important ocasió per
a l’aprofundiment teologicoespiritual i la missió pastoral, que és fecunda per damunt
de tot per als mateixos sacerdots, cridats a renovar la consciència de la pròpia iden-
titat i, conseqüentment, per a enfortir la tensió missionera que brolla de la intimitat
divina de l’«estar» amb el Senyor. Fecunditat pastoral que es dilata a cada àmbit i
persona de l’Església, amb una particular atenció a la promoció indispensable i prio-
ritària de les vocacions al ministeri ordenat.

L’Any Sacerdotal s’inaugurarà en la propera solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, a
la basílica papal de Sant Pere del Vaticà, amb la celebració de les vespres presidida
pel Sant Pare. En aquesta efemèride, arribarà a Roma des d’Ars la relíquia del cor de
Sant Joan Maria Vianney, cor que ha bategat a l’uníson amb el diví cor del Bon
Pastor. Seria de gran importància que es programés una celebració anàloga a cada
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Catedral, santuari o església principal a cada circumscripció eclesiàstica, amb els sa-
cerdots i els fidels que vulguin unir-se a la pregària.

Durant l’Any, i segons el moment, a través dels mitjans de comunicació i, sobretot,
mitjançant el web d’aquesta Congregació (www.clerus.org), es comunicaran els es-
deveniments, i també s’oferiran aquelles notes o escrits útils per a assemblees, recers
espirituals, moments de pregària, congressos i altres iniciatives, que amb creativitat
pastoral es desitgi de programar.

Es tracta d’un esdeveniment no espectacular, però amb la intenció que es visqui com a
renovació interior en el redescobriment alegre de la pròpia identitat, de la fraternitat en
el propi presbiteri, de la relació sacramental amb el bisbe propi. Les iniciatives hauran
de néixer, sobretot, a cada circumscripció eclesiàstica i als instituts o cases religioses.

En aquest sentit serà oportú de reservar una justa visibilitat de l’Any Sacerdotal a tra-
vés dels mitjans de comunicació, sobretot catòlics, tenint cura atentament que sem-
pre es doni una correcta i mai parcial interpretació.

A més dels presbiteris, de cada sacerdot i de les parròquies, serà oportú involucrar
els llocs de formació sacerdotal, les associacions i els moviments, tan rics en presèn-
cies juvenils, les escoles catòliques, de cada orde i grau, els monestirs, els instituts
de vida consagrada i totes les realitats autènticament eclesials que, segons la pròpia
condició i el propi carisma, puguin oferir una vàlida contribució a l’Any Sacerdo-
tal. L’Any es conclourà amb un Dia Mundial per als Sacerdots, que tindrà el seu cim
a Roma en la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús de l’any 2010, amb el Sant Pare.

En l’esmentat discurs, el Sant Pare ha recordat que «sembla urgent la recuperació
d’aquella consciència que empeny els sacerdots a estar presents, identificables i re-
cognoscibles tant pel judici de la fe com per les virtuts personals o fins i tot pel ves-
tit, en els àmbits de la cultura i de la caritat, des de sempre en el cor de la missió de
l’Església». En aquest sentit es desitja que tingui cura de la seva «presència» en ca-
da àmbit de la missió de l’Església, també anant a l’encontre d’aquells que, si bé
estan batejats, no han estat suficientment evangelitzats encara.

Amb la certesa que Sa Eminència/Excel·lència posarà en acte, en cordial esperit de
germandat col·legial, cada iniciativa oportuna per a afavorir la més motivada i fecun-
da celebració de l’Any Sacerdotal, aprofito aquesta circumstància per a renovar sen-
timents de distingit respecte i confirmar-me de 

Sa Eminència/Excel·lència
afm. en el Senyor

Cláudio Card. Hummes
Prefecte

† Mauro Piacenza
Arquebisbe titular de Victoriana
Secretari
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B. Carta als sacerdots sobre l’Any Sacerdotal

Estimats sacerdots,

L’Any Sacerdotal, promulgat pel nostre estimat papa Benet XVI per a celebrar el
150è aniversari de la mort de sant Joan Maria Baptista Vianney, el sant capellà d’Ars,
és a punt de començar. L’obrirà el Sant Pare el dia 19 del proper mes de juny, festa
del Sagrat Cor de Jesús i de la Jornada Mundial de Pregària per a la Santificació dels
Sacerdots. L’anunci d’aquest any especial ha tingut una repercussió mundial emi-
nentment positiva, en especial entre els mateixos sacerdots. Tots volem treballar amb
determinació, profunditat i fervor, a fi que sigui un any àmpliament celebrat arreu del
món, a la diòcesi, a les parròquies i a les comunitats locals amb tota la seva grande-
sa i amb la calorosa participació del nostre poble catòlic, que sens dubte estima els
seus sacerdots i els vol veure feliços, sants i plens d’alegria en la seva diària ocupa-
ció apostòlica.

Haurà de ser un any positiu i propositiu en el qual l’Església dirà, sobretot als sa-
cerdots, però també a tots els cristians, a la societat mundial, mitjançant els mass me-
dia globals, que està orgullosa dels seus sacerdots, que els estima i que els venera,
que els admira i que reconeix amb gratitud el seu treball pastoral i el seu testimoniat-
ge de vida. Veritablement els sacerdots són importants no sols pel que fan sinó, so-
bretot, per allò que són. Al mateix temps, és cert que a alguns se’ls ha vist implicats
en greus problemes i situacions delictives. Òbviament cal continuar la investigació,
jutjar-los degudament i infligir-los la pena merescuda. Això no obstant, aquests ca-
sos són un percentatge molt petit en comparació amb el nombre total del clergat. La
immensa majoria de sacerdots són persones digníssimes, dedicades al ministeri,
homes d’oració i de caritat pastoral, que consumeixen tota la seva existència a viure
la pròpia vocació i missió i, en tantes ocasions, amb grans sacrificis personals, però
sempre amb un amor autèntic a Jesucrist, a l’Església i al poble; solidaris amb els po-
bres i amb els qui pateixen. És per això que l’Església es mostra orgullosa dels seus
sacerdots escampats pel món.

Aquest Any ha de ser una ocasió per a un període d’intens aprofundiment de la iden-
titat sacerdotal, de la teologia sobre el sacerdoci catòlic i del sentit extraordinari de
la vocació i de la missió dels sacerdots en l’Església i en la societat. Per a tot això
caldrà organitzar trobades d’estudi, jornades de reflexió, exercicis espirituals especí-
fics, conferències i setmanes teològiques en les nostres facultats eclesiàstiques, a més
d’estudis científics i les respectives publicacions.

El Sant Pare, en el seu discurs de promulgació durant l’assemblea plenària de la Con-
gregació per al Clergat, el 16 de març passat, va dir que amb aquest any especial es
vol «afavorir aquesta tensió dels sacerdots vers la perfecció espiritual de què sobre-
tot depèn l’eficàcia del seu ministeri». Especialment per això ha de ser un any d’ora-
ció dels sacerdots, amb els sacerdots i pels sacerdots; un any de renovació de l’es-
piritualitat del presbiteri i de cadascun dels preveres. En el referit context, l’eucaristia
es presenta com el centre de l’espiritualitat sacerdotal. L’adoració eucarística per a
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la santificació dels sacerdots i la maternitat espiritual de les religioses, de les dones
consagrades i de les dones laiques envers cadascun dels preveres, que ja va propo-
sar fa algun temps la Congregació per al Clergat, podria desenvolupar-se amb més
bons fruits de santificació.

Que sigui també un any en què s’examinin les condicions concretes i la situació
material en què viuen els nostres sacerdots, en alguns casos obligats a subsistir en si-
tuacions de dura pobresa.

Que sigui, al mateix temps, un any de celebracions religioses i públiques que conduei-
xin el poble, les comunitats catòliques locals, a pregar, a meditar, a festejar i a presen-
tar el just homenatge als seus sacerdots. La festa de la comunitat eclesial és una ex-
pressió molt cordial que beneficia i alimenta l’alegria cristiana, que brolla de la certesa
que Déu ens estima i que fa festa amb nosaltres. Serà una oportunitat per a accentuar
la comunió i l’amistat dels sacerdots amb les comunitats que té a càrrec seu.

Molts altres aspectes i iniciatives podrien enumerar-se a fi d’enriquir l’Any Sacerdo-
tal. Pel que fa a això, haurà d’intervenir la justa creativitat de les Esglésies locals. És
per això que a cada conferència episcopal, a cada diòcesi o parròquia o a cada comu-
nitat eclesial cal que s’estableixi al més aviat possible un programa propi per a aquest
any especial. Òbviament serà molt important començar aquest any amb una celebra-
ció significativa. El mateix dia d’obertura de l’Any Sacerdotal, el dia 19 de juny, amb
el Sant Pare a Roma, s’invita les Esglésies locals a participar, de la manera més
convenient, en aquesta inauguració amb un acte litúrgic específic i festiu. Seran ben
rebuts tots aquells que, en ocasió de l’obertura, hi puguin ser presents, a fi de mani-
festar la pròpia participació en aquesta feliç iniciativa del Papa. Sens dubte, Déu
beneirà aquest esforç amb gran amor. I la Mare de Déu, Reina del Clergat, interce-
dirà per tots vosaltres, estimats sacerdots.

Cardenal Cláudio Hummes
Arquebisbe emèrit de Sant Pau
Prefecte de la Congregació per al Clergat

Vaticà, 19 de maig de 2009

Penitenciaria Apostòlica
Indulgències en ocasió de l’Any Sacerdotal

Com es va anunciar, el papa Benet XVI va decidir convocar un Any Sacerdotal espe-
cial en ocasió del 150è aniversari de la mort de sant Joan Maria Vianney, capellà
d’Ars, model lluminós de pastor, lliurat completament al servei del poble de Déu.
Durant aquest Any Sacerdotal, que començarà el 19 de juny de 2009 i es clourà el
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19 de juny de 2010, es concedeix el do d’indulgències especials, d’acord amb el que
s’especifica en el següent Decret de la Penitenciaria apostòlica.

DECRET

S’enriqueixen amb el do de sagrades indulgències algunes pràctiques de pietat
que es realitzin durant l’Any Sacerdotal convocat en honor de sant Joan Ma-
ria Vianney.

Ja s’acosta el dia en què es commemorarà el 150è aniversari de la pietosa mort de
sant Joan Maria Vianney, capellà d’Ars, que aquí a la terra va ser un admirable mo-
del d’autèntic pastor al servei del ramat de Crist.

Atès que el seu exemple ha impulsat els fidels, i principalment els sacerdots, a imi-
tar les seves virtuts, el summe pontífex Benet XVI ha establert que, per aquest mo-
tiu, des del 19 de juny de 2009 fins al 19 de juny de 2010 se celebri a tota l’Església
un Any Sacerdotal especial, durant el qual els sacerdots s’enforteixin cada cop més
en la fidelitat a Crist amb pietoses meditacions, pràctiques de pietat i altres obres
oportunes.

Aquest temps sagrat començarà amb la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, jornada
de santificació dels sacerdots, quan el Summe Pontífex celebri les vespres davant les
sagrades relíquies de sant Joan Maria Vianney, portades a Roma pel bisbe de Belley-
Ars. Benet XVI conclourà l’Any Sacerdotal a la plaça de Sant Pere, en presència de
sacerdots procedents de tot el món, que renovaran la seva fidelitat a Crist i el seu vin-
cle de fraternitat.

Que s’esforcin els sacerdots, amb pregàries i obres bones, per obtenir de Crist, sum-
me i etern Sacerdot, la gràcia de resplendir per la fe, l’esperança i la caritat, i altres
virtuts, i que mostrin amb el seu estil de vida, però també amb el seu aspecte exte-
rior, que estan plenament lliurats al bé espiritual del poble, que és el que l’Església
sempre ha cercat per damunt de qualsevol altra cosa.

Per aconseguir millor aquest fi, ajudarà en gran manera el do de les sagrades in-
dulgències que la Penitenciaria apostòlica, amb aquest Decret, promulgat d’acord
amb la voluntat del Summe Pontífex, atorga benignament durant l’Any Sacerdo-
tal.

A. Als sacerdots realment penedits, que qualsevol dia resin amb devoció almenys les
laudes matutines o les vespres davant el Santíssim Sagrament, exposat a l’adoració
pública o reservat al sagrari i, a exemple de sant Joan Maria Vianney, s’ofereixin amb
esperit disposat i generós a la celebració dels sagraments, sobretot al de la penitèn-
cia, se’ls imparteix misericordiosament en Déu la indulgència plenària, que podran
aplicar també als preveres difunts com a sufragi si, d’acord amb les normes vigents,
s’acosten a la confessió sacramental i al banquet eucarístic, i preguen per les inten-
cions del Summe Pontífex.

06 Any sacerdotal  9/7/09  11:33  Página 393



394 [66] juny - BAB 149 (2009)

Als sacerdots se’ls concedeix, a més, la indulgència parcial, també aplicable als pre-
veres difunts, cada cop que resin amb devoció oracions aprovades, per portar una vi-
da santa i complir santament les tasques a ells encomanades.

B. A tots els fidels realment penedits que, en una església o oratori, assisteixin
amb devoció al sacrifici diví de la missa i ofereixin pels sacerdots de l’Església pregà-
ries a Jesucrist, summe i etern Sacerdot, i qualsevol obra bona realitzada aquest dia,
perquè els santifiqui i els modeli segons el seu cor, se’ls concedeix la indulgència
plenària, a condició que hagin expiat els seus pecats amb la penitència sacramental
i hagin elevat pregàries segons la intenció del Summe Pontífex: els dies en què s’o-
bre i es clausura l’Any Sacerdotal, el dia del 150è aniversari de la pietosa mort de
sant Joan Maria Vianney, el primer dijous de mes o qualsevol altre dia establert pels
Ordinaris dels llocs per a utilitat dels fidels.

Serà molt convenient que, a les esglésies catedrals i parroquials, siguin els matei-
xos sacerdots encarregats de l’atenció pastoral els qui dirigeixin públicament aques-
tes pràctiques de pietat, celebrin la santa missa i confessin els fidels.

També es concedirà la indulgència plenària als ancians, als malalts i a tots aquells
que, per motius legítims, no puguin sortir de casa, si amb l’esperit desprès de qual-
sevol pecat i amb la intenció de complir, en la mesura que els sigui possible, les tres
acostumades condicions, a casa seva o on es trobin a causa del seu impediment, els
dies abans determinats resen pregàries per la santificació dels sacerdots, i ofereixen
amb confiança a Déu, per mitjà de Maria, Reina dels Apòstols, les seves malalties i
les molèsties de la seva vida.

Per últim, es concedeix la indulgència parcial a tots els fidels cada cop que resin amb
devoció en honor del Sagrat Cor de Jesús cinc parenostres, avemaries i glòries, o una
altra oració aprovada específicament, perquè els sacerdots es conservin en puresa i
santedat de vida.

Aquest Decret té vigor al llarg de tot l’Any Sacerdotal si no hi ha cap disposició
contrària.

Roma, seu de la Penitenciaria apostòlica, 25 d’abril, festa de Sant Marc evangelis-
ta, any de l’encarnació del Senyor 2009

Cardenal James Francis Stafford
Penitenciari major

Gianfranco Girotti, o.f.m.conv.
Bisbe titular de Meta, Regent
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Conferència Episcopal Tarraconense 

Decret sobre el catecisme «Jesús és el Senyor»

Complint la nostra responsabilitat de Pastors del Poble de Déu d’exposar la fe catò-
lica, i seguint una llarga i rica tradició catequètica del nostre país, els Bisbes de les
Diòcesis amb seu a Catalunya, agrupades en comunió eclesial en les Províncies Ecle-
siàstiques de Tarragona i de Barcelona, posem a les mans dels fidels de les nostres
Diòcesis el nou Catecisme Jesús és el Senyor, que fou aprovat per l’Assemblea
Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola el mes de novembre de 2006, i que
obtingué la «recognitio» de la Santa Seu el 7 de juny de 2007.

Aquest és el Catecisme que conté l’exposició íntegra de la fe, adaptada als més pe-
tits, està estructurat al voltant del Credo i s’articula segons les quatre dimensions
de la vida cristiana: creure, celebrar, viure i pregar, tenint com a centre Jesucrist,
el Senyor. Introdueix l’infant en l’experiència de la vida cristiana, inicia a la cele-
bració dels sagraments i ofereix el llenguatge comú de la fe que ens transmet l’Es-
glésia. 

És un llibre de referència per a la catequesi al servei de la iniciació cristiana de la
infància, que es desenvolupa entorn al període que va dels 6 als 11 anys. Així mateix,
aquest Catecisme se situa en continuïtat amb els que fins avui hem utilitzat per a la
catequesi d’aquestes edats. 

Per tot això, i en conformitat amb el cànon 775,1 del Codi de Dret Canònic, i a la llum
de les disposicions del Directori General per a la Catequesi,

DECRETEM:

1. Que el Catecisme Jesús és el Senyor és el Catecisme per a la iniciació a la vida
cristiana dels infants entre 6 i 11 anys, a les Diòcesis amb seu a Catalunya.

2. Els materials catequètics del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i
les Illes Balears (SIC), elaborats com a textos complementaris per al Catecisme
Jesús és el Senyor, són instruments vàlids per a la catequesi en aquestes edats.

3. Aquest Catecisme Jesús és el Senyor s’estableix de manera obligatòria a cadas-
cuna de les Diòcesis amb seu a Catalunya a partir del mes de setembre de l’any
2009. 
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Confiem que els rectors de parròquia, els sacerdots, els religiosos, els catequistes i
totes les famílies continuaran essent testimonis de la fe de l’Església amb tota de-
dicació i responsabilitat, i utilitzaran de forma adequada aquest nou Catecisme que
és expressió de la sol·licitud de l’Església envers la transmissió de la fe a les noves
generacions. 

Tarragona, a 19 de juny de 2009, Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús.

(segueixen les signatures dels Arquebisbes i Bisbes de Catalunya)

† Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat
† Lluís Martínez Sistach, Cardenal-Arquebisbe metropolità de Barcelona
† Xavier Salinas Viñals, Bisbe de Tortosa
† Jaume Traserra Cunillera, Bisbe de Solsona
† Joan-Enric Vives Sicília, Bisbe d’Urgell
† Agustí Cortés Soriano, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
† Joan Piris Frígola, Bisbe de Lleida
† Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa
† Romà Casanova Casanova, Bisbe de Vic
† Francesc Pardo Artigas, Bisbe de Girona
† Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona
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Conferència Episcopal Espanyola 

Missatge de la Comissió Episcopal 
de Pastoral Social

«He vist l’aflicció del meu poble,
he escoltat el seu clamor»

Festivitat del Corpus Christi, Dia de la Caritat
(14 de juny de 2009)

«El goig i l’esperança, el plor i l’angoixa de l’home contemporani, sobretot els dels
pobres i de tota mena d’afligits, són també goig i esperança, plor i angoixa dels dei-
xebles de Crist, i no hi ha res de verament humà que no ressoni en llur cor.»1

En la solemnitat del Corpus Christi celebrem el misteri del cos de Crist entregat i de
la seva sang vessada per a la vida del món. En aquesta festivitat l’Església a Espanya
celebra el Dia de la Caritat. Hi ha una relació essencial entre eucaristia i caritat. La
celebració de l’eucaristia té implicacions socials. «Cada celebració eucarística actua-
litza sacramentalment la donació de la pròpia vida que Jesús ha fet a la creu per nos-
altres i per tot el món. Alhora, en l’eucaristia Jesús ens fa testimonis de la compassió
de Déu per cada germà i germana. Neix així, entorn del Misteri eucarístic, el servei
de la caritat envers el proïsme»2 i donem testimoni de la caritat amb els més necessi-
tats, com a missió essencial de l’Església: «L’amor al proïsme arrelat en l’amor a Déu
és primer que res una tasca per a cada fidel, però ho és també per a tota la comuni-
tat eclesial, i això en totes les seves dimensions: de la comunitat local a l’Església
particular, fins a l’Església universal en la seva totalitat.»3

Els símptomes que percebem i patim

Des que va esclatar la crisi financera, un nombre creixent d’homes i dones afectats
per la situació social i econòmica està cridant a les portes de les nostres Càritas, de
les parròquies, congregacions religioses i altres institucions eclesials. En ells hem es-
coltat el clamor de les víctimes i hem pogut descobrir els nous rostres de la pobre-
sa. Ells ens fan experimentar com a propis els sentiments del nostre Déu quan diu da-

1 CONCILI VATICÀ II. Constitució pastoral Gaudium et spes, 1.
2 BENET XVI, Exhortació apostòlica Sacramentum caritatis, n. 88.
3 BENET XVI, Encíclica Deus caritas est, 20.
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vant el seu poble oprimit pel faraó i sofrent sota els despietats capatassos que contro-
len la seva sort: «He vist l’opressió del meu poble a Egipte i he sentit com clama
per culpa dels seus explotadors. Conec els seus sofriments» (Ex 3, 7).

Hem percebut, també, una altra pobresa, en aquest cas espiritual, que subjeu entre les
crisis materials, de l’economia i el treball. És la pobresa de valors i actituds que es ma-
nifesta i estén a diversos àmbits i a través d’alguns mitjans de comunicació. Al costat
d’això no podem oblidar la crisi educativa que es fa present també en el si de la família.

Coneixem els sofriments que està ocasionant la crisi en el nostre poble: una crisi que
afecta sectors cada dia més amplis i pròxims, que no remet en intensitat i està aug-
mentant els índexs de pobresa. Així ho posen en relleu les dades socioeconòmiques
i els informes successius presentats per Càritas Espanyola.

Els alarmants índexs de desocupació, el creixent nombre de petites empreses en fa-
llida i de treballadors als quals se’ls acaba el subsidi de desocupació, les dificultats
de les famílies per pagar les seves hipoteques i altres deutes, i els desequilibris emo-
cionals i relacionals que això genera, ens fan sentir el dolor humà en tota la seva crue-
sa i descobrir que estem davant una greu crisi que no sembla conjuntural, que està
sent de llarg recorregut, i que no sols afecta persones, sinó que qüestiona, també,
les estructures mateixes del model social i econòmic vigent.

L’observatori que manté Càritas ens fa constatar que en aquests primers mesos de
l’any 2009 s’ha produït un notable augment de peticions d’ajuda en relació amb l’any
anterior. Però no sols constatem un augment en el nombre i en la diversitat de les pe-
ticions, sinó que s’estan produint canvis significatius en els rostres de la pobresa.

Entre ells, al costat dels més vulnerables, com pares o mares que s’han quedat sols
amb fills a càrrec seu, persones grans, famílies immigrants reagrupades i a l’atur, i
desocupats sense protecció social, apareixen famílies i persones saturades pels deu-
tes que, seduïdes pels qui els van oferir diners fàcils, van passar del consum per da-
munt de les possibilitats a no tenir el que és necessari i a sol·licitar a Càritas ajuda
per a necessitats bàsiques d’habitatge, accés a l’ocupació, alimentació i ajuda psico-
lògica i per a l’educació dels seus fills.

La crisi habita en el profund

Recentment Benet XVI va sostenir, davant una cimera de representants internacio-
nals, que «les crisis financeres es desencadenen quan —en part a causa de la falta
d’una conducta ètica correcta— els qui treballen en el sector econòmic perden la con-
fiança en el seu tipus de funcionament i en els seus sistemes financers». «Això no
obstant, les finances, el comerç i els sistemes de producció són creacions humanes
contingents que, en el cas que es converteixin en objectes de fe cega, porten dins seu
les arrels del propi fracàs.»4

4 Intercanvi de cartes entre Benet XVI i el Primer ministre britànic Gordon Brown sobre el G20 (1
d’abril de 2009).
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Reduir la crisi a la seva dimensió financera i econòmica pot ser una falsedat i pot con-
duir-nos a un engany perillós, ja que darrere la crisi financera n’hi ha d’altres de més
pregones que la generen.

Aquesta crisi posa en evidència una profunda fallida antropològica i una crisi de valors mo-
rals. La dignitat de l’ésser humà és el valor que ha entrat en crisi quan no és la persona el
centre de la vida social, econòmica, empresarial; quan els diners es converteixen en fins en
si mateixos i no en un mitjà al servei de la persona i del desenvolupament social.

En l’origen de la crisi actual tothom sembla reconèixer que una altra de les causes és
la falta de «transparència», de «responsabilitat» i de «confiança». S’ha perdut la con-
fiança en les grans institucions econòmiques i financeres i en els sistemes que les re-
gulen, a causa de la irresponsabilitat i avarícia d’alguns, a la vanitosa competitivi-
tat. Transparència, responsabilitat i confiança no són elements econòmics o financers,
sinó actituds ètiques, la qual cosa vol dir que tancarem en fals la crisi si no estem dis-
posats a afrontar la crisi ètica que la sustenta.

No podem subestimar la crisi ni reduir-la a una qüestió d’enginyeria financera. Al da-
rrere apunta el fracàs d’aquesta societat del benestar i d’un model de desenvolupa-
ment que, com ha posat de manifest el VI Informe FOESSA, no ha aconseguit reduir
les desigualtats ni disminuir la pobresa en els últims quinze anys malgrat ser anys de
gran desenvolupament econòmic.5

Responguem amb esperit de comunió i de participació

Si la profunditat de la crisi ha posat de manifest moltes misèries personals, socials i
ètiques, també cal reconèixer que està sent oportunitat per a promoure un altre model
social i econòmic més humà i just, i per a despertar respostes de solidaritat exemplars.
És admirable la generositat que s’està generant entre amics i en el si de les famílies per
a afrontar els efectes de la crisi. Són milers els voluntaris que estan donant el millor
d’ells mateixos intentant respondre als sectors més afectats i vulnerables; com, també,
és digne de ser reconegut l’esforç sincer de molts homes i dones de l’àmbit de la cultu-
ra, de l’economia i de la política per aportar respostes concretes a la crisi.

Aquesta situació i la ramificació espiritual de les causes ens crida a tots a prendre
consciència no sols de la responsabilitat de la comunicació cristiana de béns, sinó
també de la necessitat la conversió personal i comunitària, de la revisió de les moti-
vacions i estils que regeixen en les nostres institucions.

Estem en un moment privilegiat per a promoure la comunió i la participació de tots,
com ens proposa Càritas en aquest Dia de la Caritat en la seva campanya «Una so-
cietat amb valors és una societat amb futur».6

5 Cf. FUNDACIÓ FOESSA, VI Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Espanya 2008. Capítol
2, Càritas Espanyola Editors, Madrid, 2008, p. 127-155. En el Resum del mateix informe, p. 5.

6 CÀRITAS, Campanya institucional 2008-2010. Guia de Campanya «Una societat amb valors és una so-
cietat amb futur», Madrid, 2008, p. 3-6.
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La comunió ens permet adquirir plena consciència de la nostra identitat i de la
nostra interdependència, i ens ensenya a «donar espai» al germà, portant mútua-
ment la càrrega dels altres (cf. Ga 6,2) i rebutjant les temptacions egoistes que en-
gendren competitivitat, desconfiança i enveges.7 Deixar-se interpel·lar per la co-
munió «comporta despertar de la indiferència, sortir del propi cercle d’interessos
i involucrar-se personalment per a aconseguir una justícia més gran en la distribu-
ció de béns, i un major respecte a la dignitat i drets de les persones més pobres i
excloses».8

La participació, a més d’involucrar-nos personalment i comunitàriament de manera
activa en tots els àmbits socials en què es poden aportar idees i accions per a millo-
rar i transformar la societat, suposa també integrar els qui habitualment ignorem
per la seva realitat de marginació o exclusió.

L’eucaristia, sagrament de comunió i font de participació

Aquesta invitació a fonamentar la nostra convivència en els valors de la comunió i
participació adquireix una rellevància i consistència particulars en la festa del Cor-
pus Christi que estem celebrant. L’eucaristia és sagrament de comunió, perquè com
diu sant Pau, els qui mengem del mateix pa formem un sol cos.9 I perquè formem
un sol cos en el Senyor, tots estem cridats a contribuir al bé comú des de les nostres
capacitats i responsabilitats, compartint també els béns perquè cap germà no passi
necessitat.10

Ho expressa amb tota claredat Benet XVI: «La mística del sagrament té un caràcter
social, perquè en la comunió sacramental jo quedo unit al Senyor com tots els altres
que combreguen […]. La unió amb Crist és al mateix temps unió amb tots els altres als
quals ell es dóna.»11

Des de l’esperança que desperten en nosaltres la presència viva del Senyor i el com-
promís seriós de tants homes i dones en favor dels qui sofreixen, ens animem a dir
que si hi ha quelcom de positiu en aquesta crisi és l’oportunitat de rectificar i assen-
tar les bases de la convivència en valors sòlids capaços de construir un ordre econò-
mic i social més transparent i just. Aprofitem el moment i demanem al Senyor en
aquest Dia de la Caritat que ens ajudi a aconseguir-ho.

7 Cf. JOAN PAU II, Tertio millennio adveniente, n. 43; CONSELL PONTIFICI JUSTÍCIA I PAU, Compendi de
la doctrina social de l’Església, n. 164, 391, 392.

8 CÀRITAS, o.c., 5.
9 Cf. 1Co 10, 14-22.

10 Cf. 1Co 11, 18-22.
11 Benet XVI, encíclica Deus caritas est.
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Oració

Senyor, Jesús,
cos entregat i sang vessada per a la vida dels homes.
Us demanem per tots aquells que pateixen els efectes materials,
morals i espirituals de la crisi que estem vivint.
Que els qui celebrem avui la memòria
de la vostra vida entregada en el sagrament de l’eucaristia
tinguem els ulls oberts per veure l’aflicció dels qui sofreixen,
oïdes amatents per escoltar el seu clamor
i un cor sensible per a compartir en l’amor els seus sofriments i esperances.
Ajuda’ns a ser valents i creatius
per a regenerar les nostres vides
i els espais socials i econòmics on vivim.
Que posem el millor de les nostres capacitats i els nostres béns
a disposició dels germans
amb veritable esperit de comunió i participació,
de responsabilitat i servei.

Amén.

Els Bisbes de la Comissió Episcopal de Pastoral Social

Madrid, 20 de maig de 2009
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Crònica

Acte a l’Arquebisbat amb motiu de la festa
onomàstica del Sr. Cardenal Arquebisbe

El divendres dia 19 de juny, a les 13 hores, a la seu de l’Arquebisbat, es va celebrar
un acte per felicitar el Sr. Cardenal Arquebisbe en el dia de la seva festa onomàsti-
ca, el 21 de juny, festa de Sant Lluís Gonçaga, que aquest any s’esqueia en diumen-
ge, motiu pel qual l’acte es va avançar al divendres anterior.

En primer lloc, a la capella de l’Arquebisbat, es va resar l’hora de Sexta. Estaven al
costat del Sr. Cardenal, Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i vicari general i
Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit. Ocupaven els primers bancs els Vicaris Epis-
copals, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon Gar-
cia; el secretari general i canceller, Mn. Sergi Gordo, i altres càrrecs de la Cúria
diocesana i de les institucions diocesanes, com el Tribunal Eclesiàstic i el Capítol de
la catedral. Les persones que treballen en els diversos departaments de la Cúria dio-
cesana omplien els bancs de la capella.

Acabada la pregària, els assistents varen passar al saló noble del Palau Episcopal. Allí
Mons. Sebastià Taltavull felicità el Sr. Cardenal en nom de tots. «Molt estimat Sr.
Cardenal Arquebisbe Lluís —va dir—, en primer lloc, la nostra felicitació més cor-
dial en aquesta festa onomàstica de Sant Lluís. Per primera vegada, enguany em to-
ca a mí dirigir-vos aquestes paraules que, a més del més profund desig de felicitat,
volen ésser d’agraïment pel vostre amor de pastor, de lleial reconeixement per la vos-
tra dedicació i entrega a aquesta estimada arxidiòcesi de Barcelona i, contemplant la
realitat d’aquest moment, per la vostra més que demostrada sensibilitat pels qui
més pateixen, tant en les paraules de la vostra predicació com en els fets».

«També, agraïm a Déu nostre Senyor que hàgiu animat a tots a participar en les ac-
cions del Pla Pastoral que acabem de cloure i que continuarà essent la invitació cons-
tant a mantenir, com sempre ens dieu, la consciència missionera què som enviats a
donar fruit. Volem agrair-vos també l’entusiasme pastoral que l’altre dia ens contagià-
veu en el moment de presentar el nou Pla per al pròxim trienni. La insistència en
demanar-nos a tots una renovada actitud missionera posava de relleu la vostra sol·lici-
tud de pastor que vol que l’Evangeli amari el nostre cor i s’encarni en totes les reali-
tats de la vida de la nostra gent, aportant-hi solidaritat i convidant tots a una plena
participació en la vida de l’Església».
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«Com a signe de felicitació i també com a signe de col·laboració i estimació —va
continuar dient el Sr. Bisbe auxiliar—, volem finalment manifestar-vos que ens ale-
gren i també ens animen molt les paraules que el Sant Pare Benet XVI us va dirigir
el passat 27 de maig, quan us va dir: “Ho hem fet com mereix el cardenal de Barce-
lona”. Certament és un goig i un signe de reconeixement que cal agrair al Senyor, i
ho fem. Però també per a nosaltres és un estímul per manifestar-vos la nostra dispo-
nibilitat d’estar al vostre costat per ajudar-vos que això sigui sempre així. Sr. Car-
denal, demanant per la intercessió de Sant Lluís, que l’Esperit Sant us acompanyi
sempre en la vostra missió de pastor entre nosaltres, ho repeteixo: en nom de tots,
moltes, moltes felicitats!»

El Sr. Cardenal agraí les paraules del Sr. Bisbe auxiliar i a tots els presents els agraí
la seva assistència, recordant que l’any anterior havia pronunciat aquestes paraules
el recordat Mons. Joan Carrera. «No hem notat la diferència. Ho ha fet molt bé i, per
tant, estem tots contents». Dels treballadors de la Cúria Diocesana va dir que són els
seus col·laboradors més íntims. Agraí l’afecte que manifestava aquesta felicitació,
«perquè en l’Església l’afecte i la estimació no han de mancar, sinó que sempre han
d’augmentar més, perquè aquest és el primer manament que Déu Nostre Senyor
ens ha donat».

Va fer referència després a la festa del dia, la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, i
glossà el missatge d’amor envers els homes i envers l’Església que el Cor del Se-
nyor ens recorda. «En el cor traspassat de Jesucrist, que ho va donar tot, els Pares hi
veuen la fundació de l’Església, el sagrament del baptisme i el sagrament de l’eu-
caristia. I coincidint amb la festa d’avui, el Sant Pare ha proclamat per a tota l’Es-
glésia —i això és molt important— un Any Sacerdotal. Tots som membres de
l’Església en virtut del baptisme, i tots fem en ella un servei necessari i preuat, però
el servei del sacerdot és també molt preuat i molt necessari i insubstituïble. Aquest
Any Sacerdotal que avui comença, i que es clourà en la festa del Sagrat Cor de l’any
vinent, també se celebra commemorant els 150 anys de la mort de Sant Joan Maria
Vianney. El Sant Pare ha publicat una carta dirigida a tots els sacerdots amb unes
paraules molt boniques, glossant paraules i pensaments d’aquest gran sant, que
fou un rector i un bon pastor. Com ell deia, el millor tresor que pot tenir un poble és
un bon pastor, un bon sacerdot. Us recomano llegir aquesta carta i treure’n tot el que
puguem per a la nostra santificació i per a la fidelitat a la vocació sacerdotal. Ja sa-
beu que el lema d’aquest Any Sacerdotal és aquest: Fidelitat de Crist, fidelitat del
sacerdot.»

Va dir que aquesta iniciativa no afecta només els preveres, sinó tota l’Església i tot el
poble de Déu, al servei del qual estan els sacerdots. «A tots us demano que pregueu
pels sacerdots, que pregueu per nosaltres a fi que siguem fidels a la nostra missió,
que ens acompanyeu en els moments que hi pugui haver de dificultat, que estigueu
al nostre costat i que tots preguem per les vocacions sacerdotals».

A continuació va fer referència als actes celebrats a la diòcesi durant l’Any de Sant
Pau, a punt d’acabar, i digué que «aquests actes han donat uns resultats bastant posi-
tius. A les set esglésies que vàrem designar com a llocs de pelegrinatge paulí hi han
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anat bastants feligresos, no només de les parròquies properes, sinó també d’altres in-
drets de la diòcesi. I tot això em sembla que ens ha ajudat a conèixer més Sant Pau i
fer allò que ell deia: que ja no siguem nosaltres els que vivim, sinó que sigui Crist
el que viu en nosaltres».

Finalment el Sr. Cardenal va fer referència al Pla Pastoral acabat i al començament
d’un de nou. «Gràcies a tots vosaltres, perquè la Cúria i les Delegacions i tota la diò-
cesi han treballat molt per l’aplicació del Pla Pastoral triennal amb els seus tres objec-
tius. Hi ha un DVD que potser heu vist i que estarà a la disposició de tots. En gene-
ral, la nostra diòcesi ha treballat força en la realització dels objectius del Pla Pastoral
que hem acabat i per fer tot allò que l’Església està cridada a fer per tal d’acomplir
la seva missió».

Finalment, va dir que hi ha un nou Pla Pastoral, «després d’haver consultat a tots».
Va remarcar que, malgrat la crisi religiosa de l’Occident europeu, hem de tenir una
actitud evangelitzadora i missionera per anunciar Jesucrist, perquè —com diu
Benet XVI— som cristians a causa de la trobada amb una Persona, amb la perso-
na de Jesucrist. Va esmentar l’actualitat dels tres objectius que proposa el nou Pla
Pastoral, «que fan referència a realitats que ens toquen directament. Continuem fent
tot allò que hem de fer, però potenciem aquests tres objectius amb les accions
pertinents. I sobretot mirem d’assolir la santedat, vocació de tots els batejats, per-
què, en definitiva per aquest món hi passem, però no ens hi quedem. A tots, doncs,
moltes gràcies per la vostra presència, per la vostra col·laboració i per la vostra fe-
licitació».

Actes en memòria del beat Pere Tarrés a Sarrià

El dijous 4 de juny de 2009, a les sis de la tarda, a prop de l’església parroquial de
Sarrià, va tenir lloc l’acte de descoberta de la placa de denominació del carrer «Pe-
re Tarrés», fins aleshores anomenat «de la parròquia» i popularment conegut pel
carrer «de les pageses». L’Ajuntament de Barcelona, a petició de l’Associació d’A-
mics de Pere Tarrés, va aprovar dedicar un carrer al beat que va exercir gran part
del seu ministeri sacerdotal a l’antiga vila de Sarrià i a prop de l’església on reposen
les seves despulles.

Amb l’assistència d’un bon nombre d’amics i devots de Pere Tarrés, a l’hora indica-
da, el cardenal Lluís Martínez Sistach i la regidora Sara Jaurrieta, van destapar a la
vegada la placa indicadora del carrer on, a més del nom «Pere Tarrés i Claret», hi
figura el dia i el lloc del seu naixement i de la seva mort, com també que «fou beati-
ficat pel Papa Joan Pau II el 5 de setembre de 2004». Un fort aplaudiment va corro-
borar la joia que es retratava en els rostres dels assistents, entre els quals hi havia tam-
bé Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona.
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Tot seguit, les autoritats i tots els assistents es van traslladar a la plaça de Sarrià, da-
vant de la mateix església parroquial. Allí parlà en primer lloc Joan Puigdollers, pre-
sident del Consell Municipal de Sarrià-Sant Gervasi, que recordà que Pere Tarrés ha-
via deixat una petjada profunda a Sarrià, sobretot entre la joventut femenina, cridant
les noies a ser dones responsables i acabà citant unes paraules del beat: «En aquest
Sarrià jo hi he trobat una nova família i ens hem estimat com a tal. Era un oasi enmig
de l’intens treball de la jornada». 

A continuació va parlar la regidora del Districte de Sarrià, Sara Jaurrieta, que insis-
tí en el fet que Pere Tarrés es mereix tenir dedicat un carrer que precisament porta a
l’església, i que «es va moure per aquests indrets exercint la seva activitat educado-
ra i apostòlica, pròpia d’un sacerdot».

Finalment, el cardenal Martínez Sistach va recordar l’activitat apostòlica del Dr.
Tarrés amb els joves a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, dels quals se’n
veien alguns a l’acte, ara ja grans, però fermament marcats pel gran líder d’aquell
moviment de joves dels anys trenta que en pocs anys va reunir un nombre tan consi-
derable de militants, i va ser capaç de donar una colla de màrtirs en la persecució
religiosa durant la passada guerra civil. Va dir també que tot el treball apostòlic del
Dr. Tarrés, primer com a laic metge i després com a sacerdot, queda centrat en el fet
de donar a conèixer la figura engrescadora de Jesucrist. «Esperem que aviat el pu-
guem venerar com a sant, i llavors el nom de Sarrià serà repetit arreu del món, per-
què un sant és venerat a tota l’Església».

A dos quarts de vuit a l’església parroquial es va celebrar l’eucaristia de la festa del
beat Pere Tarrés, que es va ajornar uns dies per tal de fer-la coincidir amb l’acte de la
dedicació del carrer dedicat al beat. Amb el cardenal varen concelebrar una vintena
de sacerdots, entre els quals hi havia antics companys del Dr. Tarrés, com Mn. Joan
Batlles i Mn. Francesc Vergés; el rector de la parròquia, Mn. Manuel Valls; el vice-
postulador de la causa de canonització, Mn. Francesc Raventós; el rector del Semina-
ri, Mn. Josep M. Turull, i els altres preveres formadors del Seminari. Un grup de se-
minaristes varen tenir cura del servei a l’altar. La nau de l’Església era plena de gom
a gom. D’aquesta manera, la tradicional celebració a Sarrià de la festa del beat Tar-
rés aquest any va tenir una especial significació i solemnitat.

En l’homilia, el cardenal Martínez Sistach va recordar la doctrina del sacerdoci,
reflectida exemplarment en la vida del prevere Pere Tarrés, que dóna el testimo-
ni d’una persona totalment entregada a Déu. Va convidar els sacerdots a imitar-
lo i a demanar Déu, per la seva intercessió, vocacions al ministeri, avui tan neces-
sàries.

Mn. Francesc Raventós pronuncià unes paraules al final per manifestar que la joia
d’aquest dia havia de seguir amb l’esperança de poder inaugurar, l’any vinent, una
estàtua del beat als jardins del Seminari, i va explicar també que continua l’estudi
d’un presumpte miracle realitzat per la intercessió del beat, amb l’esperança de po-
der arribar a la seva canonització. La cerimònia es va cloure passant els fidels a be-
sar la relíquia i amb el cant dels goigs del beat.
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Càritas Diocesana informa de les seves activitats

El dijous 11 de juny, a les 12 del migdia, a la sala Mn. Joan A. Ventosa, de la seu cen-
tral de Càritas a la plaça Nova, va tenir lloc una roda de premsa amb motiu de la so-
lemnitat de Corpus Christi i el Dia de la Caritat. Càritas Diocesana de les diòcesis de
Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa va presentar la Memòria de l’any 2008,
però també va donar algunes informacions sobre la seva activitat en els primers
cinc mesos de 2009.

Varen intervenir en la roda de premsa Mn. Salvador Bacardit, delegat episcopal;
Mercè Darnell, cap de Gestió Social; Juana Martín, cap de Ciutat Vella, Migració i
Voluntariat, i Jordi Roglà, director de Càritas Diocesana.

Càritas Diocesana, amb un pressupost gestionat l’any 2008 de 19 milions d’euros
—el 87% del qual procedeix de donacions— fa cada any una col·lecta en la diada de
Corpus per poder atendre les persones que s’adrecen a aquesta institució, sempre ne-
cessària, però encara més en aquests temps de crisi econòmica i d’atur per a moltes
persones, famílies i col·lectius.

El Sr. Cardenal Arquebisbe ha insistit molt, en els darrers mesos, en el treball de la
Càritas Diocesana i de les Càritas arxiprestals o parroquials, i ha dit que l’Església
ha de fer tot allò que pugui per ajudar les persones que passen per moments d’espe-
cials dificultats. Com es recordarà, per tal d’intensificar la col·laboració amb els ajun-
taments en aquest sentit, el Cardenal darrerament s’ha entrevistat amb l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, i amb els alcaldes de Badalona, Jordi Serra, de Tiana, Emi-
li Muñoz, i de Montgat, Jordi Ràmia.

En la carta dominical que publicà el diumenge 7 de juny, una setmana abans de la
festa de Corpus, el Cardenal assenyala «el gran increment —superior al 60%— de
les persones que han demanat ajuda a Càritas» i fa una crida a la comunitat cristia-
na i als ciutadans a donar suport a aquesta tasca.

Càritas va atendre 45.058 persones l’any passat, un 66% més que l’any 2007. Les xi-
fres són encara més expressives de la crisi aquest any, ja que des del gener fins al
maig s’han beneficiat dels serveis de Càritas 31.000 persones, les mateixes que en tot
l’any 2007. Darrere d’aquests números s’amaguen persones que no poden fer front
a les necessitats bàsiques, com l’habitatge i el menjar. Fins i tot hi ha persones que
«tenen ingressos de 1.500 euros que demanen menjar per poder pagar la hipoteca»,
explicà el director de Càritas, Jordi Roglà.

«La dada més preocupant és la referent al nombre de menors atesos, que ha augmen-
tat un 124% en un any». La cap de gestió social, Mercè Darnell, va advertir que «si
la pobresa infantil es fa crònica es pot arrossegar al llarg de tota la vida».

En quan a les dades dels primers cinc mesos de 2009, durant els quals Càritas ha atès
31.000 persones, la diòcesi amb més demanda d’ajuda és la de Terrassa, amb 12.076
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persones, seguida de la de Barcelona, amb 11.309 i la de Sant Feliu, amb 6.725 per-
sones.

Tot i que la majoria continuen sent immigrants, tres de cada deu persones són nascu-
des a l’Estat. A més, cal tenir en compte que el 40% de les persones que han dema-
nat els serveis de Càritas durant aquest any ho han fet per primera vegada.

El perfil dels qui van a Càritas són famílies amb fills (49%). La majoria són a l’atur
(72%), només un 13% treballen i el 8% tenen alguna feina en l’economia submer-
gida, un percentatge que podria ser molt superior.

L’habitatge és un dels problemes prioritaris per a la població que demana ajuda. Són
molts els qui no poden pagar el lloguer del pis o el relloguer d’habitacions de preus
que van dels 250 als 400 euros. És per això que Càritas destina molts esforços a co-
brir aquestes necessitats, seguides de les d’alimentació i les que es deriven de la
infància, com el pagament de menjadors escolars. Aquest any l’entitat ha invertit més
de 800.000 euros en ajudes econòmiques, però les previsions indiquen que s’acabarà
l’any superant els tres milions. 

El director de Càritas, Jordi Roglà, va demanar a les administracions, en especial a
la Generalitat de Catalunya, «mesures extraordinàries per pal·liar la pobresa, que ca-
da cop és més intensa i més extensa, i si no s’hi posa remei hi ha perill d’una ruptu-
ra de la cohesió social i de la convivència, amb el perill de culpabilitzar els immi-
grants». En diverses declaracions als mitjans de comunicació,amb motiu de la
conferència de premsa, el director de Càritas va dir que allò que les persones més de-
manen a Càritas no són ajuts concrets, sinó sobretot feina, la possibilitat així d’esde-
venir persones lliures i autònomes.
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Informació

Baixada i restauració de l’escultura 
de Santa Elena

El divendres 12 de juny de 2009 es va procedir a la baixada, des del seu pinacle, si-
tuat a 84,5 metres d’alçada, al cimbori de la catedral de Barcelona, de la imatge de
Santa Elena, obra de l’escultor Eduard Batiste Alentorn (any 1907), que fou col·loca-
da al claustre de la catedral per procedir a la seva restauració.

L’acte de la baixada va tenir lloc a les 12  h, amb la presència de nombrosos mitjans
informatius, en especial de les televisions, que varen voler tenir imatges d’aquest ac-
te dotat d’una certa espectacularitat.

Amb motiu d’aquest acte, el violoncel·lista Miquel Pujol interpretà al claustre una
breu obra composada per ell i titulada «Santa Elena», de cinc minuts de durada. Tot
seguit, varen repicar les campanes de la catedral.

A dalt del cim del cimbori de la catedral de Barcelona, a gairebé 90 metres d’alçada,
hi ha aquesta imatge de Santa Elena, que té cinc metres d’alçada, lloada pel propi
Gaudí per la seva bellesa i perfecció, tot i que l’arquitecte de la Sagrada Família ad-
vertia que «les proporcions no són les adequades per estar a l’alçada que està». El
mateix escultor que féu Santa Elena, va fer també els bonics àngels —vuit en total-
que es troben al cimbori.

Santa Elena, mare de l’emperador Constantí, segle IV, va ser posada en aquest alt lloc
de la nostra catedral perquè trobà miraculosament la veracreu, al Gòlgota de Jerusa-
lem, on Nostre Senyor va morir per redimir el gènere humà i perquè la catedral té com
a titulars la Santa Creu i Santa Eulàlia.
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