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Anunci del viatge del Sant Pare 
a Barcelona per consagrar 

el temple de la Sagrada Família

Anunci de l’Oficina de Premsa de la Santa Seu
El dimecres dia 3 de març de 2010, el portaveu de la Santa Seu, el jesuïta pare Fe-
derico Lombardi, anuncià que el Sant Pare Benet VI realitzarà un viatge a Espanya
els dies 6 i 7 de novembre de 2010. «El dia 6 de novembre —va dir el P. Lombar-
di— el Sant Pare participarà en la celebració de l’Any Sant Compostel·là, mentre que
el dia 7, a Barcelona, consagrarà el temple de la Sagrada Família, obra magna de l’ar-
tista Antoni Gaudí».

«No hi ha encara detalls del viatge —afegí el P. Lombardi—, però la presència del
Sant Pare a Santiago de Compostel·la, en el seu any jubilar, és un reconeixement “de
Santiago com un centre espiritual europeu, mentre que la visita del Sant Pare a Bar-
celona és un acte expressiu de la gran estima del Sant Pare per les relacions entre l’art
i la fe i per la figura de Gaudí, el procés de beatificació del qual es troba actualment
a la Congregació per a les Causes dels Sants”.»

«L’Arquebisbe de Santiago —va puntualitzar també el P. Lombardi— renovà la se-
va invitació al Sant Pare durant l’audiència que Benet XVI li concedí el dilluns pas-
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sat (dia 1 de març de 2010), i avui li ha estat comunicada la resposta oficial a la se-
va invitació. La invitació del cardenal Lluís Martínez Sistach era anterior a aquest fet
i el viatge també ha estat oficialitzat avui.» 

El portaveu de la Santa Seu va remarcar que «la visita del Sant Pare a Barcelona ser-
virà per subratllar la importància del diàleg entre la fe i l’art, una qüestió que el
Sant Pare considera de manera especial».

La notícia fou comunicada al nostre país per l’Arquebisbe de Santiago, Mons. Julián
Barrio, i pel nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que convocà els
mitjans informatius al Palau Episcopal el matí del dia 3 de març, davant dels quals
llegí el comunicat que es publica a continuació.

Comunicació del Sr. Cardenal Arquebisbe 
als mitjans de comunicació

Els he convocat per comunicar una boníssima notícia: el Sant Pare Benet XVI ha ac-
ceptat la invitació que li vaig fer i vindrà a Barcelona a presidir la consagració del Tem-
ple de la Sagrada Família. El Sant Pare vindrà el diumenge dia 7 de novembre d’aquest
any per la celebració solemne en el nostre estimat Temple de la Sagrada Família.

És una notícia que té una dimensió mundial per tractar-se, en primer lloc, de la visi-
ta del Sant Pare que sempre té aquest ressò, i en segon lloc, per venir a consagrar el
Temple de la Sagrada Família que és un monument religiós patrimoni de la huma-
nitat, obra de l’arquitecte Antoni Gaudí que té la causa de beatificació introduïda a
Roma, un temple conegut arreu del món i visitat per milions de persones de tots els
països dels cinc continents, i és l’església més important per la seva significació ar-
tística que es construeix en el món

En nom de tota l’arxidiòcesi de Barcelona i propi agraeixo moltíssim al Sant Pare
la seva benvolença i la seva disponibilitat i sol·licitud apostòlica per haver acceptat
fer aquesta visita amb motiu de la consagració del Temple de la Sagrada Família.
Això posa en relleu també l’afecte que el Sant Pare té a la nostra arxidiòcesi i ciutat
de Barcelona, a Catalunya i a tota Espanya. El Sant Pare visitarà el dia abans San-
tiago de Compostel·la amb motiu de la celebració de l’Any Sant. 

El nostre agraïment l’hem de manifestar amb el nostre afecte al Sant Pare, amb la
nostra pregària constant pel seu ministeri de successor de l’apòstol Pere al servei de
tota l’Església i amb el nostre acolliment filial, devot i entusiasta quan vingui a la
nostra ciutat de Barcelona i estigui entre nosaltres.

La visita del Sant Pare Benet XVI confirmarà la nostra fe, enfortirà la nostra espe-
rança i esperonarà la nostra caritat. Serà per a tots nosaltres un autèntic do de Déu.

126 [2] març - BAB 150 (2010)

01 Santa Seu  14/4/10  09:27  Página 126



La seva presència i el seu magisteri ens enriquiran en la nostra vida cristiana de fi-
delitat i amor a Déu i a l’Església.

Ens hem de preparar espiritualment per la visita del Sant Pare, del Bisbe de Roma i
successor de l’apòstol Sant Pere que és el principi i fonament de la unitat de tota l’Es-
glésia i estarà aquí a casa nostra. Lliurem-nos tots a preparar aquesta visita del Sant
Pare i preparem-nos-hi amb la pregària i amb la solidaritat envers els pobres i ne-
cessitats. 

La presència del Papa en la consagració d’aquest Temple de la Sagrada Família
manifesta la importància que té el matrimoni i la família per al bé de les persones, de
l’Església i de la societat i com s’ha de treballar al servei de la defensa i ajut a les fa-
mílies. 

Des d’ara demano i agraeixo la col·laboració necessària de les parròquies, comuni-
tats, moviments, associacions, institucions i escoles d’Església, així com de les au-
toritats, institucions i mitjans de comunicació al servei d’aquesta important visita.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Carta sobre la visita del Sant Pare a Barcelona

Benvolguts diocesans,

Des de fa uns dies tots coneixem aquesta bona notícia: el Papa Benet XVI visitarà
Barcelona el diumenge dia 7 de novembre d’aquest any per presidir la consagració
del Temple de la Sagrada Família. Aquesta notícia omple el nostre cor de goig i espe-
rem amb il·lusió aquest gran esdeveniment.

El Papa ha acceptat amb benvolença, generositat i sol·licitud apostòlica la invitació
que li vaig fer, i manifesta una vegada més el seu afecte a la nostra arxidiòcesi i
ciutat de Barcelona, a Catalunya i a tota Espanya. 

Tots els diocesans ens unim per expressar el nostre agraïment sincer i cordial al Pa-
pa Benet XVI per la seva visita. El nostre agraïment l’hem de manifestar amb el nos-
tre afecte al Sant Pare i amb la nostra pregària constant pel seu ministeri de Succes-
sor de l’apòstol Pere al servei de tota l’Església.

La visita del Sant Pare confirmarà la nostra fe, enfortirà la nostra esperança i espe-
ronarà la nostra caritat. La seva presència i el seu magisteri enriquiran la nostra vi-
da cristiana de fidelitat i amor a Déu i a l’Església. Aquesta visita apostòlica de Be-
net XVI serà per a tots nosaltres un autèntic do de Déu.
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Consagrant el Temple de la Sagrada Família, el Papa posa en relleu la importància
que té el matrimoni i la família per al bé de les persones, de l’Església i de la socie-
tat i la necessitat de defensar i ajudar a les famílies i la vida. I alhora la seva presèn-
cia en aquest monument religiós patrimoni de la humanitat manifesta el valor que
el Sant Pare dóna a l’art i a la bellesa, ja que, com ens diu, «la bellesa pot convertir-
se en un camí cap al transcendent, cap al misteri últim, cap a Déu». 

Ens hem de preparar espiritualment per rebre el Sant Pare, que ve en el nom del Se-
nyor, el Bisbe de Roma que presideix en la caritat, el successor de l’apòstol Pere al
servei de l’Església de Jesucrist estesa d’Orient a Occident. Ho hem de fer amb la
pregària, amb el coneixement més aprofundit del ministeri del Sant Pare, la seva
valoració i l’agraïment a Déu per haver-nos donat aquest do, amb el compliment més
generós i acurat dels nostres compromisos cristians en l’Església i en la societat, amb
el treball de l’aplicació del nostre Pla Pastoral diocesà i amb la nostra solidaritat
envers els pobres i necessitats.

Demano a totes les parròquies, comunitat religioses, moviments, associacions, es-
coles i institucions d’Església que treballin des d’ara en la preparació i realització de
la visita apostòlica que el Papa Benet XVI farà a la nostra arxidiòcesi i ciutat de Bar-
celona, per tal que sigui molt profitosa i fecunda per a la nostra santedat, que és la
primera i fonamental vocació de tots els batejats, i per oferir al Papa un acolliment
filial, devot i entusiasta. Posem-ho a les mans de la Mare de Déu de la Mercè, patrona
de Barcelona. A tots us agraeixo la vostra col·laboració.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 6 de març de 2010

Declaracions del Cardenal Lluís Martínez Sistach
a la Carme Munté, per a Catalunya Cristiana

«L’acte tindrà una dimensió mundial»

Què pot afegir sobre l’anunciada i esperada visita de Benet XVI a Barcelona?

És una visita que es presenta amb molt de goig i molta satisfacció. Sentim una acti-
tud d’agraïment envers el Sant Pare per haver acceptat aquesta invitació que li vaig
fer de venir a Barcelona a consagrar el temple de la Sagrada Família. El Papa, doncs,
vindrà a Barcelona perquè s’ho ha pres amb molt interès. Estarà entre nosaltres el
diumenge 7 de novembre i potser fins i tot arribarà a pernoctar a Barcelona. L’acte
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central serà la dedicació de la Sagrada Família. Lògicament no tenim més detalls per-
què encara ho hem de preparar conjuntament amb la Casa Pontifícia, amb la comis-
sió que prepara els viatges del Papa i amb les diòcesis respectives, però l’essencial
està ja confirmat.

No es descarta en aquests moments que hi pugui haver una activitat més del Sant
Pare a Barcelona o a Catalunya?

Primer caldrà veure les possibilitats d’horari. Una celebració de dedicació d’una es-
glésia no és una eucaristia com les altres, sinó que és una mica més llarga i demana
més temps. Ja veurem si podem organitzar altres actes, però el motiu pel qual vaig
convidar el Sant Pare va ser per la dedicació d’aquest temple que té una ressonàn-
cia extraordinària tant per la seva significació bíblica, teològica, catequètica, espiri-
tual i religiosa com també per la seva dimensió artística. Per això en aquesta visita
s’uneixen dues dimensions importantíssimes que coincideixen en aquesta universa-
litat. La Sagrada Família té aquesta dimensió vertical i horitzontal, aquesta creu, que
sempre està present en la nostra vida. Tenim una dimensió trasncendent de relació
amb Déu, el nostre creador i salvador, i tenim també unes relacions horitzontals amb
les altres persones i amb els altres pobles. 

La visita del Papa sempre es presenta com una gran oportunitat per revitalit-
zar la vida diocesana, també per afavorir la comunió i la identitat de l’arxidiò-
cesi.

Efectivament, la visita ens ha d’ajudar amb una vida cristiana més intensa, creixent
tots en la fidelitat a Déu i a l’Església, en la solidaritat amb tots, especialment amb
els pobres i amb els necessitats. D’altra banda, també és cert que aquest treball ja el
fem a Barcelona tant l’Església diocesana, com les comunitats parroquials, els reli-
giosos i les religioses… Càritas està responent moltíssim a tantes i tantes necessitats.
Cal incidir també en la dimensió de la comunió, de sentir-nos Església catòlica, ja
que el Papa és el principi i fonament de tota l’Església. 

L’any 2002 es tancava la fase diocesana del procés de beatificació d’Antoni Gaudí,
un procés que ara es troba a Roma en mans de la Congregació per a les Causes
dels Sants. Hi ha cap novetat en aquest sentit? 

Ara mateix estem pendents que finalitzi la positio, el volum que conté la síntesi de
tota la documentació aportada per a la causa, i ens faltarà també el miracle que ha
de fer possible la beatificació. En aquest sentit, demano a tots els fidels de l’arxi-
diòcesi de Barcelona que demanin la intercessió d’Antoni Gaudí, que no el vegin no-
més com un gran arquitecte, com un geni de l’arquitectura i de l’art, sinó també com
un geni de vida cristiana. És un servent de Déu i per tant ens hi podem encomanar.
Gaudí deia que a la Sagrada Família tot és providencial i això s’està realitzant. En els
darrers dotze anys han entrat a la Sagrada Família per visitar l’interior del temple
en construcció més de 24 milions de persones i mai no hi ha hagut cap accident, com
tampoc no n’hi ha hagut entre els treballadors. Són coses que ens indiquen que la pro-
vidència està actuant i sobretot deu ser per intercessió d’Antoni Gaudí.
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La visita del papa Benet XVI pot influir d’alguna manera en el polèmic pas de
l’AVE pels fonaments de la Sagrada Família?

Aquesta visita no és només important per casa nostra i pels problemes concrets que
nosaltres puguem tenir. Certament que aquesta visita té una dimensió important per
a la nostra diòcesi i per a la nostra ciutat, per Catalunya i per tot Espanya, perquè és
una visita del Papa que ens ha d’enriquir amb la seva presència, el seu magisteri i les
seves paraules, però també aquesta visita té una dimensió mundial. D’altra banda,
també és cert que el que el Papa ens digui pot orientar també el futur del temple de
la Sagrada Família. L’acte, per tant, serà notícia per la presència del Papa i al ma-
teix temps perquè el temple en si ja té una dimensió mundial. Serà un esdeveniment
mundial, serà notícia per a molta gent i serà molta gent la que vindrà a veure aca-
bat, almenys per dintre, el temple de la Sagrada Família. 

Entrevista al Dr. Lluís Martínez Sistach, 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, 

per a l’Agència Catalana de Notícies, 
el dia 12 de març de 2010

1. Que suposa per Barcelona la visita del Papa?

És una visita importantíssima. Tenir entre nosaltres a Barcelona el Sant Pare ens om-
ple a tots de joia. I el Papa ve per consagrar el Temple de la Sagrada Família, un mo-
nument autèntic patrimoni de la humanitat, conegut i valorat arreu del món i penso
que és avui l’aportació més important que l’Església fa a l’art i a la cultura per la
significació artística i religiosa de la Sagrada Família. La celebració serà un esde-
veniment de dimensió universal. La visita del Papa significa l’afecte que té a Bar-
celona i li hem d’agrair moltíssim oferint-li un acolliment filial, devot i entusiasta.
El Papa ens ajudarà a valorar més i millor allò que dóna sentit a la vida i a la reali-
tat del matrimoni i la família tant necessaris pel bé de les persones, de la societat i
de l’Església.

2. Quins tràmits s’han seguit per fer-ho possible? 

Fa temps que vaig invitar el Sant Pare perquè vingués aquest any per a la consagra-
ció del Temple de la Sagrada Família. Benet XVI va acollir la invitació amb interès
pel seu afecte i sol·licitud pastoral que té per a la nostra Església de Barcelona, pel
valor que atorga a la família amb la qual ens hi juguem el futur, i també perquè la Sa-
grada Família és una esplendorosa expressió de l’art i de la bellesa i el Papa és molt
sensible al paper important que tenen els artistes perquè ens ha dit que la bellesa
pot convertir-se en un camí cap al transcendent, cap al misteri últim, cap a Déu. Cal
valorar molt aquesta visita del Papa a Barcelona perquè ell està molt ocupat, no viat-
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ja molt freqüentment i en el món hi ha moltíssims llocs que també desitgen que el
Papa els visiti.

3. Com es desenvoluparà la visita que es farà?

Sabem que el Sant Pare visitarà Barcelona el dia 7 de novembre d’aquest any. Molt
probablement vindrà de Santiago de Compostel·la el vespre del dia 6 per pernoctar a
Barcelona. No tenim encara detalls del viatge, que depèn de la Casa Pontifícia i de
la comissió per als viatges del Sant Pare, juntament amb la diòcesi que visita. L’ac-
te principal serà la consagració del Temple de la Sagrada Família, que es farà en l’Eu-
caristia del diumenge i amb uns ritus propis per a la consagració d’una església. Això
farà que la celebració sigui més llarga. Després de l’Eucaristia, el Papa farà la cele-
bració de l’Àngelus, com fa cada diumenge a les dotze del migdia, aquest cop des de
la façana del Naixement del Temple, obra del temps d’Antoni Gaudí.

4. Vindrà alguna personalitat de fora de Catalunya?

Sens dubte que vindran personalitats d’aquí i d’arreu d’Espanya, per acollir la visi-
ta del Sant Pare i per la importància de la celebració que consisteix en l’acte que es
fa per consagrar aquest monumental Temple i que sigui presidit pel Papa. La di-
mensió universal de la celebració farà que se segueixi per televisió i altres mitjans
moderns de comunicació arreu del món.

5. És important la participació de la ciutadania? Como es buscarà?

Ja he dit que hem d’agrair aquest esforç que realitza el Sant Pare visitant Barcelona
com a expressió de l’afecte que ens té i que he pogut constatar cada vegada que
parlo amb el Papa. Ho hem de fer oferint-li un acolliment afectuós, entusiasta i de
tots. Les parròquies, les comunitats religioses, els moviments i associacions, les es-
coles i institucions d’Església han d’ajudar a preparar-nos espiritualment per aques-
ta visita pastoral que ens farà Benet XVI el diumenge 7 de novembre. Ho hem de fer
amb la pregària, amb un coneixement més aprofundit del servei que el Papa fa com
a successor de l’apòstol Sant Pere en bé de tota l’Església, amb el treball a favor del
matrimoni i de la família, amb l’aplicació del nostre Pla Pastoral diocesà i amb la so-
lidaritat envers els pobres i necessitats.

6. Com valora la situació social actual en relació amb la religió?

Penso que hi ha moltíssima gent que valora la religió con un bé per a les persones i
per a la societat i, per tant, desitja que el dret fonamental de la llibertat religiosa si-
gui reconegut, tutelat i ajudat arreu del món. Però socialment parlant, hi ha una for-
ta tendència principalment cultural, encara que no únicament, que no valora positi-
vament el paper de la religió en l’assoliment del bé comú de la societat, i existeix
en aquest sentit una marcada tendència laïcista a l’occident europeu que treballa
per reduir la religió i les seves manifestacions al camp privat i excloure-la de la
convivència social. Tanmateix això és una política que no respecta aquell dret fona-
mental que hem de poder exercir en privat i en públic, sols i associats.
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7. Diferències per la crisi?

Estem vivint arreu greus conseqüències per l’actual crisi econòmica que deixa més
de quatre milions de persones sense treball en el nostre país. Això demana l’esforç
conjuntat de tots i especialment dels més responsables per trobar camins eficaços
de solucions. Les parròquies, Càritas i altres institucions i grups cristians i no cris-
tians estem fent un gran esforç per ajudar les persones i les famílies que sofreixen
més en aquesta crisi econòmica. Cal agrair l’augment de solidaritat dels ciutadans
ben conscients de les greus i creixents necessitats.

Entrevista al Dr. Lluís Martínez Sistach, 
Cardenal Arzobispo de Barcelona, 

para Intereconomía

1. ¿Qué significa para Cataluña que el Papa viaje a Barcelona para consagrar
la Sagrada Familia?

Es un motivo de gozo y satisfacción que el Santo Padre venga a Barcelona por lo que
es y representa para los miembros de la Iglesia y a los ciudadanos en general, por la
función que realiza al servicio de toda la Iglesia universal y por consagrar el Templo
de la Sagrada Familia. Recibimos al Santo Padre que es muy querido entre nosotros
y consagrará el Templo de la Sagrada Familia que es estimado y valorado por todos
los barceloneses y constituye un referente de nuestra ciudad en todo el mundo. La vi-
sita del Papa representará un empuje en nuestros compromisos de vida cristiana,
para vivir con mayor fidelidad e intensidad la fe, la esperanza y la caridad. Será pa-
ra Barcelona, para Cataluña y para toda España un auténtico don de Dios. La Igle-
sia que se esfuerza en amar y servir a las personas especialmente a los pobres y ne-
cesitados, se verá estimulada con la presencia y el magisterio del Santo Padre. Su
visita es una manifestación más de su afecto y de su solicitud apostólica para la ar-
chidiócesis y ciudad de Barcelona.

2. ¿Y para los católicos españoles?

Pienso que la visita del Papa a Barcelona y a Santiago de Compostela será para to-
dos motivo para intensificar el trabajo evangelizador y misionero, que es el au-
téntico reto que tenemos en todas las diócesis españolas ante la cultura de indife-
rencia religiosa y laicista. El Papa animará a vivir la coherencia entre la fe que
profesamos y nuestra vida cotidiana para que nuestro testimonio facilite el en-
cuentro personal con Jesús a muchas personas que están en proceso de búsqueda.
Pienso que las palabras que el Santo Padre nos dirigirá darán cauces y señalarán
caminos para crecer en la presencia pública de los católicos en la sociedad y en sus
instituciones.
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3. La visita de Juan Pablo II en 1982 coincidió con una campaña electoral.
En esta ocasión puede pasar lo mismo. ¿Habrá interferencias?

No hay ningún deseo de que coincida y en este sentido se ha trabajado. La visita
del Santo Padre es una auténtica visita pastoral en bien de la Iglesia y también de la
sociedad y debe estar muy centrada en si misma para ofrecer al Papa una acogida
filial, devota y entusiasta.

4. ¿Qué supone para la Iglesia de Barcelona la consagración de la Sagrada
Familia, una de las obras arquitectónicas con mayor proyección internacio-
nal?

El Templo de la Sagrada Familia ha entrado en el corazón de todos los barceloneses
y creo que de todos los catalanes. Es muy querido. Es un monumento religioso pa-
trimonio de la humanidad y un referente de Barcelona en todo el mundo por ser co-
nocido y visitado por millones de personas de los cinco continentes. A ello se une
el arquitecto que inició y proyectó el Templo: Antonio Gaudí, un genio y un hom-
bre de Dios que tiene en curso el proceso de canonización. La Sagrada Familia es un
lugar de espiritualidad y lo será más después de su consagración, para creyentes y no
creyentes. Gaudí quería hacer rezar a las personas a partir de la contemplación de la
Sagrada Familia.

5. ¿Cree que estará en condiciones tal como evolucionan las obras del AVE?

El Templo de la Sagrada Familia estará a punto para su consagración. Este mes de
mayo ya se cubrirá la nave central que es la que falta. El magnífico interior del Tem-
plo se podrá dedicar ya al culto litúrgico. Hemos de dar gracias a Dios pues la Sa-
grada Familia se empezó a construir en el año 1881 y después del laborioso proce-
so de construcción se consagrará transcurridos ciento veintinueve años de su inicio.
Es una auténtica lástima que las autoridades decidieran que el AVE pase por la ca-
lle Mallorca, a escasos metros de la fachada principal de la Gloria. El AVE debería
pasar por otro itinerario que no represente un razonable riesgo a la seguridad no só-
lo para el Templo de la Sagrada Familia y posiblemente de la Pedrera, ambas obras
del arquitecto Gaudí, sino también para los vecinos. Un monumento como la Sa-
grada Familia que es con la Alhambra el más visitado de España, merece ser tutela-
do, protegido y ayudado por parte de todos.

6. ¿Supone un espaldarazo a la figura de Antonio Gaudí, no como arquitecto,
sino como católico?

No hay duda que el Santo Padre ha valorado también que el arquitecto de la Sagra-
da Familia ha sido un buen católico que tiene en Roma en curso la causa de canoni-
zación. En Antonio Gaudí vemos más al arquitecto y artista genial que al cristiano
con fama de santidad. Deberíamos encomendarnos a su intercesión e imitar sus vir-
tudes. Posiblemente esta solemne consagración del Templo y su dedicación al culto
litúrgico darán nuevo impulso a su causa de canonización. Pero para que pueda ser
declarado beato se precisa un milagro que Dios realice por su intercesión.
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7. ¿Hay alguna significación en el hecho de que Benedicto XVI no visite la Aba-
día de Montserrat, como hizo Juan Pablo II?

El viaje tiene el objetivo de la consagración del Templo de la Sagrada Familia que se
celebra con la Eucaristía dominical y diversos ritos específicos para la consagra-
ción de una iglesia, lo que pide mayor dedicación de tiempo. El Papa estima mucho
el Monasterio de Montserrat y su hermano conoce bien a la comunidad benedicti-
na. Los viajes del Papa se programan con más austeridad de actos respecto de los rea-
lizados por Juan Pablo II, el cual cuando hizo su largo viaje España en 1982 tenía só-
lo 62 años. Todos desearíamos que pudiera visitarlo así como también otros lugares
de Cataluña, pero no es posible en este viaje. Su Secretario de Estado, el Cardenal
Bertone, que vendrá a Barcelona para presidir la beatificación del P. José Tous, en
la Basílica de Santa María del Mar, el próximo día 25 de abril, estará en Barcelona
tres días y asistirá a Montserrat para la inauguración del nuevo órgano y para presi-
dir la Vigilia de la Virgen de Montserrat.

8. ¿Qué mensaje puede lanzar a España y al mundo el Papa desde un lugar tan
emblemático y universal como es la Sagrada Familia?

No sé cual será el mensaje que ofrecerá el Santo Padre en la consagración de la Sa-
grada Familia, pero pienso que el Papa está muy interesado en el matrimonio y la fa-
milia como realidades imprescindibles para el bien de las personas, de la sociedad
y de la Iglesia del presente y del futuro. El Templo de la Sagrada Familia es una es-
plendorosa manifestación de la belleza y el Papa es muy sensible a aquella expresión
de Dostoievsky, quien afirmó que la humanidad puede vivir sin la ciencia, puede
vivir sin pan, pero sin la belleza no podrá continuar viviendo. Por ello, en el en-
cuentro con los grandes artistas del mundo en la Capilla Sextina, en noviembre de
2009, les dijo que la belleza puede convertirse en un camino hacia el trascendente,
hacia el misterio último, hacia Dios. Pienso, también, que su visita a Santiago de
Compostela permite considerar las raíces cristianas de nuestra casa común que es Eu-
ropa para los europeos, y el Papa lleva el nombre de Benedicto que fue el padre de
Europa y es un santo patrón de este continente, añadiendo a ello la proyección eu-
ropea y universal de nuestro Templo de la Sagrada Familia que algunas voces le atri-
buyen el nombre de «catedral del mundo». Esperamos mucho de su mensaje para la
dedicación de nuestro Templo al culto y también a la cultura, a la relación entre fe
y cultura, a la evangelización de quienes visitan esta inmensa obra de arte y cate-
quesis de piedra. 

9. Benedicto XVI ha incidido en su papado en la defensa de la familia, el ma-
trimonio y la vida. ¿Qué mensaje puede lanzar desde un templo que consagra-
rá con el nombre de Sagrada Familia?

Ya he dicho que la familia está muy presente en este Templo dedicado a la Sagrada
Familia. Hoy es muy urgente proteger, tutelar y defender el matrimonio entre un
hombre y una mujer, como íntima comunidad de vida y de amor, y la familia. Con
ello nos jugamos muchísimo el futuro de la sociedad. Los expertos han llegado a
la conclusión que un Estado de bienestar no es posible si no existe la estabilidad y la
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armonía en las familias. Considero que la juventud en sus manifestaciones coincide en
un porcentaje muy elevado en valorar muchísimo la familia. La familia es la primera y
más importante escuela en la formación de los hijos en el afecto y en los valores.

10. También ha sido un firme defensor de las raíces cristianas de Europa, en un
momento en el que el laicismo se está imponiendo especialmente en España.
¿Hay que recristianizar Europa?

El Papa está muy interesado en que se reconozcan las raíces cristianas de Europa. Re-
conocerlo es reconocer la verdad histórica y es de justicia. Y no solamente las raíces,
que podrá parecer a algunos sectores de la sociedad que es algo que pertenece sola-
mente a la historia, sino también los frutos de tales raíces. La presencia y actuación de
la Iglesia, de los cristianos en los países de Europa, que en número son muchísimos,
presta un servicio muy importante al bien común y a la convivencia social. Bastaría
pensar qué serían los pueblos de Europa sin aquella presencia y actuación para per-
catarnos del buen servicio que prestamos los cristianos en el campo de la espirituali-
dad, de la cultura, de la pobreza, de la marginación, de la vejez, de las escuelas, de los
hospitales, etc. Hay que evangelizar Europa. Corresponde a los cristianos con el tes-
timonio de nuestra vida y con un mensaje explícito presentar a Jesús como Salvador.

11. ¿Sigue descendiendo el número de ordenaciones sacerdotales en Cataluña,
como en el resto del mundo?

Desde hace años el número de ordenaciones sacerdotales se mantiene e incluso au-
menta en la archidiócesis de Barcelona. Este curso entraron en nuestro Seminario
diez vocaciones. Al término del Año Sacerdotal ordenaré un grupo de sacerdotes.
Hay que dar gracias a Dios porque la vocación sacerdotal es un don del Señor y hay
que pedir constantemente que nos dé suficientes y santas vocaciones. No podemos
olvidar que Juan Pablo II en un documento titulado «La Iglesia en Europa» decía que
nuestro continente vive un «invierno vocacional», pero en las diócesis se está tra-
bajando mucho en la pastoral vocacional. Este Año Sacerdotal que el Papa Bene-
dicto XVI ha ofrecido a la Iglesia pienso que contribuirá a valorar y estimar más y
más el ministerio de los sacerdotes y a implorar vocaciones.

12. Cuando Juan Pablo II le nombró Arzobispo de Barcelona, reconoció que se
trataba de una «diócesis compleja y grande». ¿Sigue pensando lo mismo, cuan-
do han pasado más de seis años?

Ciertamente Barcelona es una diócesis grande y compleja, pero que trabaja mucho y
en la cual hay mucha creatividad en la actividad pastoral y en todos los campos de la
misión de la Iglesia. Nací en Barcelona y conozco bien esta archidiócesis, pero al re-
gresar de Arzobispo me ha impresionado todo lo que se está haciendo en las parro-
quias, comunidades, movimientos, instituciones y escuelas de la Iglesia. Estamos tra-
bajando en construir una pastoral diocesana más misionera y evangelizadora porque
el reto más urgente de la Iglesia en nuestro occidente europeo es la evangelización.
Es muchísimo lo que se hace para ayudar social y económicamente a las personas
ante la crisis económica.
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13. ¿Cómo afronta el Arzobispo de Barcelona barbaridades como la del Gobier-
no al aprobar la Ley del Aborto?

Con profundo dolor porque es un atentado a la vida humana y a la cultura de la vida.
Esta reforma de la Ley no sólo no disminuirá el número de abortos sino que los au-
mentará al convertirlo como un derecho durante las primeras catorce semanas de em-
barazo. La misma Constitución española establece el derecho de todos a la vida y no
se cumple al no respectarla a los concebidos y no nacidos. La Iglesia se esfuerza en
ayudar a las mujeres embarazadas para que en circunstancias no se vean obligadas
o abocadas a abortar. También es muy necesario y urgente una auténtica formación
de la sexualidad en adolescentes y jóvenes, fundada en los auténticos valores y unien-
do siempre la sexualidad y el amor.
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Prelat

Pastors segons el cor de Déu
Exhortació pastoral del cardenal arquebisbe de Barcelona, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, amb motiu del Dia del Seminari

Estem celebrant l’Any Sacerdotal convocat pel Papa Benet XVI amb motiu del 150
aniversari de la mort de Sant Joan Maria Vianney, rector d’Ars. Aquesta commemo-
ració és una bona ocasió perquè tots els cristians percebem cada vegada més la im-
portància de la vocació i de la missió del sacerdot en l’Església i en la societat con-
temporània. Els sacerdots són «testimonis de la misericòrdia de Déu», com diu el lema
del Dia del Seminari. Això ens ajudarà a valorar moltíssim les vocacions sacerdotals
i a pregar insistentment perquè el Senyor ens doni aquest do en nombre suficient.

El proppassat 23 de gener, hem viscut amb joia a la diòcesi la beatificació del Dr. Jo-
sep Samsó i Elias, màrtir i rector de la parròquia de Santa Maria de Mataró, i estem
preparant-nos per la beatificació, a Barcelona el 25 d’abril d’aquest any, d’un altre
sacerdot del nostre presbiteri, el P. Josep Tous i Soler, que fou caputxí i fundador de
les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. Tots dos van valorar moltís-
sim les vocacions sacerdotals i foren testimonis qualificats del servei preuat prestat
a l’Església i a la societat.

El Beat Pere Tarrés, sacerdot del nostre presbiteri, afirmava que «si de la Federació
de Joves Cristians n’havia de sortir un sol sacerdot, ja valia la pena d’ésser creada!»
(La més alta identitat, glossa 142, Flama, de 15 de novembre de 1935). I Sant Joan
Maria Vianney, deia que «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 precio-
sos de la misericòrdia divina» (Le sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jésus, a Le
curé d’Ars. Sa penseé. Son coeur, presentat per B. Nodet, Foix Vivant 1966, 98).

Acció de gràcies a Déu pels seminaristes

Amb motiu del Dia del Seminari, la nostra mirada es gira envers el Seminari Major
i el Seminari Menor de la nostra Arxidiòcesi, els seus formadors i els seminaristes de
cadascun d’aquests seminaris. Contemplant aquesta joiosa realitat de joves i infants
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que generosament es lliuren al servei radical de l’Església i del món preparant-se per
esdevenir sacerdots, sorgeix del cor de tots els diocesans una acció de gràcies a
Déu per aquests dons que concedeix a la nostra Església diocesana. No hi ha dubte
que les vocacions sacerdotals són l’alegria de l’Església. Unim a la nostra acció de
gràcies la petició que el Senyor beneeixi els formadors i seminaristes dels nostres Se-
minaris Major i Menor, conservi, maduri i porti a bon port la llavor de la vocació
sacerdotal que ha plantat en els seminaristes.

El Papa Benet XVI ens recorda que «la missió del sacerdot en l’Església és irreem-
plaçable» (Missatge a la 43a Jornada mundial de pregària per les vocacions, de 5
de març de 2006). Els sacerdots són imprescindibles i per això Jesucrist continua sus-
citant homes que, com els Apòstols, abandonant tota altra preocupació, es consagren
totalment a la celebració dels sants misteris, a la predicació de l’Evangeli i al mi-
nisteri pastoral. Els sacerdots són els qui, en nom de Crist, ofereixen a la comunitat
cristiana aquests serveis bàsics, sense els quals aquesta perdria ràpidament vigor i
identitat.

Les vocacions, un do de Déu

Les vocacions sacerdotals són do de Déu que hem de demanar amb una pregària
constant i confiada. Jesús ens exhorta a pregar per aquestes vocacions. «En veure les
multituds, se’n compadí, perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense
pastor. Llavors digué als seus deixebles: la collita és abundant, però els segadors són
pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors» (Mt 9,36-
38). El Senyor ens diu que és necessari pregar «sempre i sense defallir» (Lc 18,1),
però rarament indica les intencions precises. Aquí ens ha dit explícitament que hem
de pregar per les vocacions (cf. Lc 10,2).

Joan Pau II en la seva exhortació apostòlica L’Església a Europa va afirmar que en
aquest continent es viu «un hivern vocacional», tot afegint que «és urgent que es pro-
pagui en les comunitats eclesials del continent europeu un gran moviment de pregà-
ria, ja que l’actual situació històrica i cultural, que ha canviat bastant, exigeix que
la pastoral de les vocacions sigui considerada com un dels objectius primaris de to-
ta comunitat cristiana» (n. 39).

Els cristians, amb la pregària del Parenostre, demanem per les vocacions, ja que quan
diem «el nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d’avui», estem demanant
que el Senyor ens doni sacerdots, també, per presidir la taula de l’Eucaristia i donar
el pa del Cos de Crist. I quan en la mateixa pregària diem «perdoneu-nos les nos-
tres culpes», estem demanant al Senyor sacerdots que ens transmetin el seu perdó
amb el sagrament de la reconciliació (cf. Lluís Martínez Sistach, carta pastoral Les
vocacions sacerdotals, do de Déu, 24 de setembre de 2007, 22).
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La pregària per les vocacions sacerdotals

La vida, com a do meravellós que Déu ens dóna, té un riquíssim sentit vocacio-
nal. Rebem la vida per esmerçar-la al servei del que Déu vol de cadascun de nos-
altres. Una vida lliurada a Déu amb generositat és el camí més propici per es-
coltar i discernir la crida que el Senyor pugui fer a un jove per seguir la vocació
que Ell vol donar-li. Quan es presenta als joves la persona de Jesucrist en tota la
seva plenitud, s’encén en ells una esperança que els impulsa a deixar-ho tot per se-
guir-lo.

Tot jove cristià que estima Jesús i l’Església s’ha de plantejar, almenys una ve-
gada a la vida, si Déu vol que visqui la seva vida cristiana com a sacerdot. Per es-
coltar la crida del Senyor i fer aquest discerniment és indispensable que els joves
preguin. Sense la pregària, la proposta vocacional que es pugui fer provoca en
el jove incomprensió, temor o resistència. Per això és molt necessari que en les
parròquies, arxiprestats, moviments i escoles d’Església es doni un relleu espe-
cial a la pregària.

El testimoniatge dels sacerdots

Tota la comunitat és responsable de fomentar les vocacions sacerdotals, però el pa-
per dels sacerdots és indispensable en el naixement, discerniment i acompanyament
d’una vocació sacerdotal. El testimoniatge de la pròpia vida i del seu ministeri és l’a-
portació més específica i vàlida. Rares són les vocacions que no poden fer referència
a un sacerdot conegut, estimat i valorat. 

Els sacerdots són imprescindibles en la pastoral vocacional, especialment en susci-
tar i acompanyar les vocacions sacerdotals. No hi ha dubte que la valoració i estima-
ció del do del sacerdoci que els sacerdots hem rebut gratuïtament de Déu i l’estimació
de tot el bé que fem als germans amb l’exercici del ministeri sacerdotal ens mouen
a pregar per les vocacions i a proposar amb convenciment i joia la vocació sacerdo-
tal als joves que es mouen entorn del nostre servei eclesial.

Benet XVI afirma que «Déu se serveix del testimoniatge dels sacerdots, fidels a la
seva missió, per suscitar noves vocacions sacerdotals al servei del Poble de Déu»
(Missatge de la Jornada Mundial de Pregària per les vocacions, que se celebra el 25
d’abril de 2010). En aquest sentit, Joan Pau II ja havia afirmat que «la vida mateixa
dels sacerdots, el seu lliurament incondicional al ramat de Déu, el seu testimoniat-
ge de servei amorós al Senyor i a la seva Església, la seva concòrdia fraterna i el
seu zel per l’evangelització del món, són el factor primer i el més persuasiu de fecun-
ditat vocacional» (Pastores dabo vobis, 41). Així, es pot dir que les vocacions sacer-
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dotals naixen del contacte amb els sacerdots, gairebé com un patrimoni preciós comu-
nicat amb la paraula, l’exemple i la vida.

En el llibre de Samuel, hi ha una interessant narració de la vocació d’un noi que es
deia Samuel. El jovenet estava al servei del sacerdot Elí. Déu cridava Samuel, però
aquest no coneixia encara la veu de Déu. Va ser el sacerdot Elí qui el va ajudar a dis-
cernir amb claredat la crida de Déu (cf. 1Sa 3,5-9). Avui el Senyor continua cridant
nois com Samuel que, com aquest, no coneixen prou bé la veu de Déu i necessiten
que un sacerdot els ajudi a descobrir que és la veu de Déu.

Petició als sacerdots, famílies 
i comunitats cristianes

Benvolguts sacerdots, l’Església diocesana us agraeix el vostre testimoniatge i tot
el que feu i fareu per suscitar vocacions sacerdotals. Aquest Any Sacerdotal ens ha
d’ajudar a viure amb més radicalitat la nostra fidelitat a imitació de la fidelitat de
Crist, tal com se’ns ha proposat en el lema «Fidelitat de Crist, fidelitat del Sacerdot».
A tots us demano que ajudeu els joves a reflexionar amb actitud de pregària i amb
generositat si Déu els crida a aquesta preuada i imprescindible vocació al servei de
l’Església i del món. També us demano que intensifiqueu amb la comunitat cristiana
la pregària per les vocacions i que la vida de fe, esperança i caritat que viu la comu-
nitat sigui fecunda en proposar als joves el lliurament al Senyor per seguir la crida
que els faci.

La família cristiana ha ofert sempre, i continua oferint, les condicions més favorables
per al naixement de les vocacions sacerdotals. Per això el Concili Vaticà II ha dit que
les famílies cristianes «esdevenen una mena de primer seminari» (Optatam totius, 2).
El Senyor escolta la pregària confiada i generosa dels pares, demanant-li que, si és la
seva voluntat, cridi un fill seu a ser sacerdot. Us agraeixo, benvolguts pares, aquesta
pregària i us ho agraeix tota l’Església. 

Reitero el que vaig demanar a totes les comunitats. Cada parròquia dedicarà
una pregària especial per les vocacions sacerdotals, almenys cada setmana.
Aquesta pregària es farà en el moment que es consideri més oportú, procurant
que hi hagi la màxima participació dels fidels. Un bon dia per realitzar-ho pot ser
el dijous, per la relació que té amb la institució de l’Eucaristia i del ministeri
presbiteral. És molt pertinent fer aquesta pregària amb l’exposició del Santíssim
Sagrament.
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El lema d’aquest any

El lema del Dia del Seminari d’enguany presenta els sacerdots com a «Testimonis de
la misericòrdia de Déu». Els sacerdots amb el seu ministeri fan sempre present i ope-
rant la misericòrdia de Déu, de la qual tots en tenim necessitat. El nostre Beat Josep
Samsó va ser un autèntic testimoni de la misericòrdia i del perdó de Déu sempre i es-
pecialment en el moment del seu martiri.

Demanem a Sant Josep que intercedeixi prop del Senyor perquè hi hagi molts joves
que escoltin la crida de Déu a ser sacerdots a la nostra diòcesi i arreu. I confiem a
Maria, mare de l’Església, que custodiï la llavor de la vocació sacerdotal en el cor
d’aquests joves que el Senyor crida, fins que es converteixi en arbre frondós per l’or-
denació sacerdotal al servei de l’Església i de la societat.

Barcelona, 19 de març de 2010
Festivitat de sant Josep 
Dia del Seminari

Decrets

DECRET 02/10.- Barcelona, 1 de març de 2010

Atès que el 19 de març d’aquest any, festa de Sant Josep, s’escau en divendres i és
dia laborable;

Donada la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església, i preveient que
molts fidels poden tenir dificultats per celebrar-la, a causa del treball;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

Queda dispensada l’obligació de participar en la celebració eucarística i les altres
obligacions derivades de les festes declarades de precepte.

D’acord amb el c. 1246 del Codi de dret canònic, es manté el precepte en aquells
llocs on hagi estat triada la festa de Sant Josep com a festa local.

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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DECRET 03/10.- Barcelona, 2 de març de 2010

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

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Josep Corti-
na Puig, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu
pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes. 

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 invitant a la Missa Crismal

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

Benvolguts,

Un any més, la celebració de la Pasqua de nostre Senyor Jesucrist ens dóna ocasió
per viure la nostra comunió en el sagrat ministeri d’una manera ben explícita i signi-
ficativa. La comunió que, al llarg de l’any, posarem de manifest en totes les celebra-
cions eucarístiques, així com en l’administració dels sagraments que comporten
uncions que vinculen aquelles accions sagrades amb la missió episcopal —la de ser
font de santificació per a tota la diòcesi— es posa particularment de manifest, davant
de tot el poble sant de Déu, en la missa del Crisma.

Al costat d’aquest aspecte, prou important en ell mateix, propi de la missa del Cris-
ma, no podem deixar de mencionar un altre aspecte que, per a cadascun de nosal-
tres ens porta al moment inicial del nostre ministeri sacerdotal. La renovació de les
promeses fetes a Déu en el moment de la nostra ordenació ens retorna a l’instant joiós
en què rebíem el do del ministeri. Un do que agraïm al Senyor dia a dia i que, en el
si de la missa del Crisma, juntament amb els nostres germans en el ministeri, agraïm
a Déu de manera singular.
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Hi ha també, enguany, dos motius més perquè la missa del Crisma tingui tot el relleu
espiritual amb què ens hi cal participar . El primer és el fet que, aquest any, aquesta
missa queda emmarcada en el context de l’Any Sacerdotal, un any destinat a prendre
consciència de la santedat que hem de trobar, i fer créixer en nosaltres, per mitjà del
mateix exercici del nostre ministeri. El segon és que fa ben poc que va ser inscrit en
el Llibre dels Beats un que fou membre del nostre presbiteri diocesà, el Beat Josep
Samsó, i el mes que ve ho serà un altre, Josep Tous, caputxí i sacerdot diocesà. Sens
dubte és un fet que ens ha de cridar a la santedat i a l’exercici fidel del ministeri que
ens ha estat confiat.

Serà el proper dia 30 de març, dimarts de la Setmana Santa, a les 11 del matí, quan
aquest any celebrarem la Missa del Crisma a la Catedral. Us convido a participar-hi
i, amb vosaltres, convido tots els fidels de les vostres parròquies i comunitats que
també hi puguin participar.

Com ja és habitual, participaran de manera especial en aquesta missa els qui aquest
any celebren els 25 o 50 anys de la seva ordenació. Com ja és també costum, al mig-
dia, podrem compartir el dinar al Seminari.

Tot confiant de poder-nos saludar personalment aquell dia, us beneeix i us desitja una
santa Pasqua de 2010,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 9 de març de 2010

Carta sobre la beatificació del P. Josep Tous o Soler

Molt estimats preveres i diaques:

El diumenge 25 d’abril de 2010, a les 10:30 del matí, a la Basílica de Santa Maria del
Mar de Barcelona, serà beatificat el P. Josep Tous i Soler. La beatificació serà presidi-
da pel Sr. Cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat de Sa Santedat. Juntament amb
la Superiora General de les Germanes Caputxines de la Mare del Bon Pastor, em plau
convidar-vos a aquesta important celebració.

Josep Tous i Soler nasqué a Igualada el 31 de març de 1811. Ingressà als caputxins
en el convent de Santa Eulàlia de Sarriá el 18 de febrer de 1827. Rebé l’orde del pres-
biterat a la capella del Palau Episcopal de Barcelona, el 24 de maig de 1834, de mans
del bisbe Pedro Martínez. Poc després vindrien els decrets d’exclaustració del juliol
de 1835, promoguts pel govern de Mendizábal. En aquesta circumstància tan adver-
sa per a la vida religiosa, el pare Tous fou expulsat del convent barceloní de Santa
Madrona i hagué de compartir amb els seus germans de comunitat, primer l’empre-
sonament i després un llarg exili a Itàlia i a França.
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Retornat a Barcelona l’any 1843, s’incardinà a la diòcesi com a sacerdot secular i
col·laborà pastoralment a la parròquia de Santa Maria del Mar, com a vicari a la loca-
litat d’Esparreguera i finalment fou adscrit a la parròquia barcelonina de Sant Fran-
cesc de Pàola.

Portat per la preocupació davant d’una societat que vivia un procés de descristianit-
zació, el 27 de maig de 1850, amb el beneplàcit del bisbe de Vic, Llucià Casade-
vall, el pare Tous fundà a la població de Ripoll l’Institut de Terciàries Caputxines
de la Divina Pastora, dedicades a la formació cristiana dels infants. Aquesta con-
gregació, iniciada amb un grup de joves que tenien el pare Tous com a consiliari a
la parròquia de Sant Francesc de Pàola, s’estengué ràpidament. 

El fundador dedicà tota mena d’esforços per a la consolidació d’aquesta congrega-
ció, que unint la contemplació a l’acció apostòlica, havia de dedicar-se a l’educació
de la infància, sobretot de la infància femenina. Un dels consells que donava a les se-
ves religioses era aquest: «Ensenyeu més amb amor de mares que amb severitat de
mestres». I també els donava aquest altre consell. «Vesseu en el cor dels infants i
joves els sants pensaments i devots afectes que Déu us ha comunicat en la santa
oració». 

La congregació del pare Tous, anomenada actualment Religioses Caputxines de la
Mare del Diví Pastor, està present complint l’esperit i el servei que reberen del seu
fundador en col·legis, residències i obres missionals a Roma, a Espanya i a cinc
països d’Amèrica Llatina: Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Cuba i Colòmbia.
A Catalunya estan presents a Barcelona (dos col·legis), Capellades, Igualada (col·le-
gi i casa d’espiritualitat a la casa natal del fundador), Pallejà, Premià de Mar, Saba-
dell i Sant Pere de Ribes. A la resta d’Espanya tenen obres a Madrid (residència d’es-
tudiants), a Cieza (Múrcia) i a Las Arenas (Biscaia).

Ànima contemplativa, enmig de la seva activitat apostòlica, el pare Tous ens ha dei-
xat un gran testimoni de fidelitat al sacerdoci i a les arrels franciscanes de la seva es-
piritualitat, que es manifestà en la seva gran bondat i en el seu lliurament com a pe-
dagog a l’obra de l’educació de la infància i la joventut. Precisament lliurà la seva
ànima a Déu el matí del dia 27 de febrer de 1871, mentre celebrava la santa missa per
a les religioses i les alumnes del col·legi del carrer Jonqueres de Barcelona.

L’arxidiòcesi de Barcelona dóna gràcies a Déu per la persona i l’obra del pare Tous
i se sent honorada pel fet d’acollir la beatificació d’aquest gran sacerdot de la nos-
tra terra, que és un exemple a imitar especialment en aquest Any Sacerdotal promul-
gat pel Sant Pare Benet XVI per a tota l’Església.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 12 de març de 2010
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Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la festa de la Presentació del Senyor. Catedral de
Barcelona, 2 de febrer de 2010

Em plau moltíssim presidir aquesta Eucaristia amb motiu de la Jornada Mundial
per a la Vida Consagrada, participada per tots vosaltres, estimats membres dels ordes
i congregacions religiosos i dels instituts seculars. Enguany aquesta Jornada té un le-
ma molt suggestiu i ric de contingut, en sintonia amb el contingut teològic i pasto-
ral de la vida religiosa: «Camins de consagració».

La nostra celebració de fe, esperança i caritat aquí a la catedral és tot un símbol de
com l’Església aprecia la vostra vida i la vostra vocació. Sou un do que enriqueix
tota l’Església de Jesucrist, estesa d’orient a occident, i també, per tant, la nostra Es-
glésia diocesana de Barcelona. Amb aquesta Jornada es vol posar en relleu la dig-
nitat eclesial de la vostra vocació i la riquesa de la vostra consagració seguint Je-
sús amb més radicalitat amb els tres consells evangèlics de castedat, pobresa i
obediència.

El que caracteritza la vostra vida consagrada és l’amor entregat, aquest amor ge-
nerós, gratuït i oblatiu, que és humil i pobre, però que és la força que salva el món.
Tots sabeu que el Sant Pare ha fet d’aquest amor el tema central de la seva primera
encíclica. Aquest amor té la seva font en Déu creador i salvador i amb la vostra vi-
da ho poseu ben palesament, puix us heu lliurat amb radicalitat a estimar Déu i els
germans.

La vostra consagració us converteix en icones d’aquest amor de Déu per a tots els ho-
mes i totes les dones de la humanitat, i de manera especial pels més pobres i oblidats.
I ho feu aquí i ho feu arreu del món, en aquells indrets on hi ha els nostres germans
i germanes que més pateixen les conseqüències d’aquest món tan injust i sense entra-
nyes per als més petits i els més pobres. I aquest amor a Déu al qual estem cridats per
a tota l’eternitat en el cel, la vida religiosa, com sabeu, n’és una anticipació escato-
lògica per a vosaltres i per a tot el poble de Déu.

En aquests moments en què vivim, i enmig de la societat marcada fortament pel ma-
terialisme, la indiferència religiosa i el tancament a la transcendència, es fa encara
més necessari que tots vosaltres, estimats germans i germanes de la vida consagra-
da, visqueu intensament el vostre propi carisma, que aneu més i més a les fonts de la
vida i espiritualitat dels vostres sants fundadors i fundadores, que atribuïu la màxi-
ma importància a la vostra espiritualitat i que renoveu amb il·lusió i confiança la vos-
tra consagració al Senyor. Aquí rau el secret i la força de la vostra vida religiosa en
el si de l’Església i del món. No us equivoqueu; anant més i més a Jesús, mantindreu
sempre viva la vostra vocació que el Senyor us ha atorgat, sigui quina sigui la tasca
que realitzeu, seguireu camins de consagració.
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En segon lloc, voldria recordar quelcom que he dit públicament, que la vostra con-
sagració a Déu fa la vostra vida molt fecunda, lliurant-vos totalment al Senyor i es-
merçant la vostra vida en una munió de serveis que són un veritable enriquiment
per a la nostra societat. I quantes obres porteu vosaltres, religiosos, religioses, per-
sones consagrades a Déu, en el camp de la pobresa, de la marginació, de l’ensenya-
ment, dels ancians, dels malalts, en el món de la cultura, de l’educació, del diàleg en-
tre les ciències i la fe cristiana, del diàleg amb els no creients i els allunyats!... La
nostra societat seria molt pobra sense la presència de totes les vostres comunitats,
obres i serveis.

Vosaltres i les vostres obres sou un signe d’aquest amor a Déu i els germans, que està
en el nucli de l’Evangeli i de la primera encíclica de Benet XVI. El Sant Pare, arre-
lat en el misteri de l’encarnació, supera tot dualisme, i ens fa veure com l’amor està
cridat a madurar sempre i en totes les seves manifestacions vers l’«àgape» i com la
manifestació de l’amor de Déu en Crist ens porta a viure aquest amor generós en l’or-
dre personal i també en l’ordre institucional de l’Església i les seves obres.

En tercer lloc, desitjo agrair-vos tot el que feu al servei de les obres al servei de la
diòcesi. Em sembla oportú recordar, en aquest sentit, allò que diu el Concili Vaticà II
i que, referint-se a vosaltres, us vincula íntimament a l’Església amb aquestes parau-
les: «Treballin amb generositat i amb diligència en l’edificació i creixença de tot el
Cos místic de Crist i en bé de les Esglésies particulars» (CD 33). La vostra presèn-
cia i actuació en el si de la nostra Església arxidiocesana és un enriquiment i, com a
pastor d’aquesta Església, em plau agrair-vos-ho.

Amb la nostra celebració eucarística fem ben palesa la riquesa de l’Església dioce-
sana, que és aquesta porció del poble de Déu aplegada pel bisbe, successor dels Apòs-
tols, per celebrar el misteri pasqual del Senyor. Això us fa sentir més units i partici-
pants com a porció del Poble de Déu en la vida i missió d’aquesta Església diocesana.
Així ho esteu realitzant també amb la vostra col·laboració amb les vostres obres i amb
la participació en les parròquies i institucions diocesanes. En aquest sentit, el mateix
document conciliar afirma que «els membres dels instituts de vida consagrada, tant
homes com dones, que també formen part de la família diocesana d’una manera pe-
culiar, proporcionen gran ajuda als bisbes i, amb l’augment de les necessitats apostò-
liques, poden i han de proporcionar-lo cada vegada més» (CD 34).

Fent-se ressò d’aquest propòsit del Vaticà II, el nostre Concili Provincial Tarraco-
nense, en una de les seves resolucions, proposa uns objectius que tots hem de fer nos-
tres cada dia: «El Concili Provincial Tarraconense agraeix a Déu el do de la vida re-
ligiosa, que enriqueix evangèlicament les nostres Esglésies amb la seva presència i
activitat». I «exhorta els religiosos i les religioses a mantenir-se fidels en el segui-
ment radical de Crist, amb el carisma específic de la pròpia vocació com a manera
peculiar de contribuir a la santificació de la pròpia Església i a l’evangelització del
món».

Continuem la nostra celebració eucarística. Entrem-hi amb la fe i el goig de la profe-
tessa Anna i de l’ancià Simeó, que personifiquen la «resta» d’Israel que roman fidel
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a Déu. Fem nostres aquestes paraules, plenes de confiança i d’entrega a Déu de l’an-
cià Simeó: «Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se’n vagi en pau, com li havíeu
promès. Els meus ulls han vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots
els pobles; llum que es reveli a les nacions, glòria d’Israel, el vostre poble».

Que cada vespre, quan el dia acaba, a les Completes, puguem dir aquestes paraules
i sigui un moment propici per posar-nos confiadament en mans del Senyor, després
d’haver treballat per portar Jesús enmig dels homes, amb obres i amb paraules.

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona i Gran Canceller de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’o-
bertura de la Jornada Acadèmica sobre «El ministeri presbiteral,
esperança del món», Barcelona 3 de març de 2010

Una salutació a tots els qui participen en aquesta Jornada Acadèmica amb motiu de
l’Any Sacerdotal, dedicada al «Ministeri presbiteral. Esperança del món».

Le mie prime parole sono per il Cardinale Cláudio Hummes, Prefetto della Congre-
gazione per il Clero, per ringrazziare la sua generosa disponibilità accettando l’invi-
to per aprire questa Giornata Accademica. Il suo Dicasterio ha il compito della rea-
lizazione di questo Anno Sacerdotale. Desidero espressare a Sua Eminenza il nostro
ringraziamento per il servizio che offre il Dicasterio che preside. È per noi un privi-
legio avere in questa giornata il Prefetto di questo Dicastero e potere ascoltare le sue
parole.

Deseo agradecer, también, al Profesor Santiago del Cura, de la Facultad del Norte de
España, Burgos, su disponibilidad para enriquecernos con su ponencia, i agraeixo
també la participació com a ponent del Professor Ramon Prat i Pons, de la nostra Fa-
cultat de Teologia de Catalunya.

La Jornada inclou tres ponències dedicades a cadascuna de les tres dimensions
constitutives del ministeri presbiteral: la dimensió espiritual, la dimensió teològi-
ca i la dimensió pastoral. Aquests tres grans continguts del ministeri propi de tot
prevere són els que configuren la vida i el servei que presta el sacerdot a l’Esglé-
sia i al món. Tots tres són necessaris i mútuament s’enriqueixen, s’ajuden i es com-
plementen.

Viure amb més intensitat aquestes tres dimensions del ministeri, és una de les fina-
litats del contingut que ve assenyalat en el lema de l’Any Sant: «Fidelitat de Crist, fi-
delitat del Sacerdot». Es pretén ajudar tots els sacerdots perquè ens identifiquem més
i més amb Jesucrist, imitant la seva fidelitat a la voluntat del Pare i exercint el mi-
nisteri a imitació del Bon Pastor.

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

Aquesta Jornada Acadèmica dedicada al ministeri sacerdotal aquí, en la nostra Facul-
tat de Teologia de Catalunya, és un bon ajut per als sacerdots i seminaristes per a
aconseguir el que proposa per aquest Any la Congregació per al Clergat: «viure amb
renovació interior el redescobriment alegre de la pròpia identitat, de la fraternitat en
el propi presbiteri i de la relació sacramental amb el propi Bisbe».

Hem d’agrair al Sant Pare Benet XVI que hagi ofert a l’Església aquest Any Sa-
cerdotal pel bé que està fent als preveres i a tots els membres del Poble de Déu.
Als sacerdots ens ajuda a aprofundir en el do del sacerdoci, en la naturalesa i fi-
nalitat del nostre ministeri per tal de valorar aquest do que hem rebut immeres-
cudament i viure’l amb major fidelitat i generositat. Penso que un altre fruit d’a-
quest Any Sacerdotal consisteix a prendre major consciència, els sacerdots, de la
importància del nostre testimoniatge per suscitar vocacions. El paper del sacerdot
en la pastoral vocacional és indispensable. Rares són les vocacions sacerdotals que
no poden fer referència a un sacerdot conegut, estimat i valorat. Benet XVI diu
que «Déu se serveix del testimoniatge dels sacerdots, fidels a la seva missió,
per a suscitar noves vocacions sacerdotals al servei del Poble de Déu» (Missat-
ge de la Jornada Mundial de Pregària per a les vocacions, de 25 d’abril de 2010).
Així, es pot dir que les vocacions sacerdotals neixen del contacte amb els sacer-
dots, gairebé com un patrimoni preciós comunicat amb la paraula, l’exemple i la
vida.

Un dels fruits de l’Any Sacerdotal a casa nostra ha estat la creació de la revista per
a preveres «El Bon Pastor», «on line». Els Bisbes de Catalunya hem dit recentment
que agraïm aquesta iniciativa al grup de sacerdots promotors, revista que està crida-
da a ser element de comunió i de formació permanent per a tots els preveres de les
diòcesis amb seu a Catalunya.

Són diverses les realitzacions que s’estan fent amb motiu de l’Any Sacerdotal a les
nostres diòcesis. Em plau assenyalar la Jornada Sacerdotal de les diòcesis catalanes
que es va celebrar participant a la Beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias, rector
de la parròquia de Santa Maria de Mataró, i màrtir l’1 de setembre de 1936. El tes-
timoniatge d’aquest estimat Beat fou per a tots un kairós, un estímul que ens enco-
ratja a imitar-lo en l’exercici del nostre ministeri presbiteral.

Els continguts que oferiran els reconeguts i competents ponents d’aquesta Jornada
Acadèmica, ens ajudaran a reflexionar i a dialogar sobre el que configura la nostra
vocació i la nostra vida sacerdotal per tal de servir més i millor l’Església i la socie-
tat i ser així esperança del món.
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Homilía del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la Eucaristía de clausura del Encuentro de Pastoral
de Migrantes en las grandes ciudades de Europa. Barcelona, 9 de
marzo de 2010

Estamos celebrando el acto más importante de la jornada en vuestro encuentro que
estáis realizando: la celebración de la Eucaristía que nos recuerda que estamos pere-
grinando por este mundo, alimentándonos, como el antiguo Pueblo de Israel se ali-
mentaba con el maná en el desierto, nosotros lo hacemos con el nuevo maná, la Eu-
caristía, el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Celebrando la Eucaristía tomamos mayor conciencia de nuestro pecado, tal como nos
recuerda la Palabra de Dios que hemos escuchado. Decía Daniel que por culpa de los
pecados de aquella generación temían que el Señor no cumpliera sus promesas. Pe-
ro no era, no fue así nunca, no será nunca así, porque Dios es misericordioso y per-
dona, como nos ha dicho Jesús en el Evangelio, setenta veces siete, siempre. La Eu-
caristía nos ayuda a tomar mayor conciencia de nuestros pecados y de la misericordia
de Dios. Su misericordia se manifiesta dando su vida en el Calvario cruentamente,
Él que la dio incruentamente el Jueves Santo en el Cenáculo, instituyendo la Euca-
ristía.

Vosotros queridos hermanos experimentáis constantemente los problemas, el dolor
y el sufrimiento, de tantos y tantos hermanos nuestros que por diversas circunstan-
cias —pero fundamentalmente por falta de trabajo— han de dejar su patria, su fa-
milia, su cultura y han de emigrar en busca de lo que no tienen en su país para vivir
como personas.

Analizando la situación del movimiento migratorio en Europa, se constata lo acerta-
da que es la formulación de Benedicto XVI, el cual, en su mensaje para la Jornada
Mundial del Emigrante y el Refugiado del año 2006, calificaba a la emigración co-
mo «uno de los signos de los tiempos» y en su encíclica social habla de la inmigra-
ción como un fenómeno social que marca época (N.62).

La actual realidad migratoria comporta una seria y grave interpelación para to-
dos: individuos, sociedad y sus organizaciones, administraciones públicas e Igle-
sia. Nadie puede permanecer ajeno e indiferente ante una realidad de tal enverga-
dura. El Papa en su encíclica social habla de la inmigración diciendo que es un
fenómeno que impresiona por sus grandes dimensiones, por los problemas socia-
les, económicos, políticos, culturales y religiosos que suscita y por los dramáticos
desafíos que plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional
(cf. Id.).

En vuestra reunión estudiáis la realidad de los hijos de los inmigrantes. Es la segun-
da generación. Han nacido, muchos de ellos, en el país donde han emigrado sus pa-
dres. Podemos decir que ya no son inmigrantes, o lo son menos. Participan en las dis-
tintas realidades de la sociedad en donde han nacido y viven.
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Centrándonos en los que profesan la religión cristiana, que en nuestro país son mu-
chísimos procedentes del Este de Europa y de América del Sur y Central, hay que
pensar en su participación en las comunidades cristianas. De hecho son muchos
que ya participan en las parroquias e instituciones de Iglesia. Por ello, en nuestro Plan
Pastoral diocesano 2009-2010, uno de los tres objetivos prioritarios pretende conse-
guir no ya solamente la integración, sino la participación activa y responsable en
las comunidades cristianas. Hay que tener muy en cuenta su presencia y participa-
ción en toda la pastoral diocesana. Quizás el interrogante de fondo ya no es tanto qué
pastoral hacemos para los inmigrantes, sino este otro: qué pastoral hacemos con
los inmigrantes. Una pastoral específica y especializada para los inmigrantes no quie-
re decir una pastoral paralela a la diocesana, y mucho menos lo que decía Juan Pa-
blo II: «una pastoral marginada para marginados». Quiere decir una pastoral encua-
drada y coordinada en el Plan Pastoral diocesano.

Vuestro trabajo, queridos responsables de la pastoral de los migrantes en las grandes
ciudades de Europa, nos ayuda muchísimo en la acogida, atención y ayuda que la
Iglesia ha de ofrecer a los inmigrantes. No hay duda que nuestras Iglesias diocesa-
nas afrontan hoy un reto inédito y fundamental: evangelizar un «mundo nuevo», ori-
ginado en nuestra propia casa. El talante evangelizador de la búsqueda del herma-
no, de diálogo y de acogida, se ha de cultivar con todas las personas que provienen
de otros lugares y culturas. Son hermanos nuestros. También nosotros fuimos emi-
grantes y todos lo somos pues peregrinamos hacia la Patria, la Tierra prometida.
Ante la realidad de las migraciones, la Iglesia recuerda su experiencia y su voca-
ción misionera.

Esta realidad migratoria sitúa hoy a la Iglesia diocesana, a las parroquias y a las co-
munidades y a los fieles ante el reto nada fácil de caminar desde una Iglesia mono-
cultural a una Iglesia pluricultural, universal, católica. Por esto es necesario un espíritu
de conversión. También los inmigrantes han de recorrer su camino de conversión para
situarse en la nueva comunidad que los acoge.

En la atención, en la acogida y en el trabajo con los inmigrantes y en la participación
de los inmigrantes católicos en las comunidades cristianas, la comunión adquiere una
especial relevancia y se convierte en una de las expresiones más características de
la Iglesia, llamada a ser la casa de todos. Hemos de aprender a reconocer y agrade-
cer la diversidad y la complementariedad de las riquezas culturales y de las cualida-
des religiosas y morales de unos y otros.

Nuestra realidad migratoria impulsa a la población autóctona y a los inmigrantes a
avanzar por caminos de universalidad, ya que para la Iglesia no hay nadie, en nin-
guna parte, que sea forastero. Los inmigrantes son unas personas providenciales que
ofrecen a la Iglesia diocesana la oportunidad de realizar más intensamente su voca-
ción católica, universal. Una vocación que va más allá de la acogida y de la toleran-
cia hacia las diversas culturas, ya que consiste en hacer realidad la comunión entre
ellas, y que también va más allá de la comunión entre los bautizados, manifestán-
dose, entre otras formas, en la hospitalidad ofrecida al forastero, sea cual sea su
pertenencia religiosa, en el rechazo a toda exclusión o discriminación racial y en el
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reconocimiento de la dignidad de cada persona, con el compromiso de promover sus
derechos inalienables.

Para la familia humana, para los cristianos, la inmigración no es sólo un problema;
es, ante todo, una oportunidad de acogida, de diálogo y de mutuo enriquecimiento. Pa-
ra la Iglesia es un verdadero kairós. Vosotros con vuestro trabajo eclesial nos ayudáis
a que todos descubramos, vivamos y gocemos de este kairós. ¡Que Dios os lo pague!

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en l’Admissió als Ordes d’un grup de seminaristes a la
Parròquia Sant Joan Maria Vianney de Barcelona, 10 de març de 2010

Amb goig celebrem l’Eucaristia en aquest dimecres de la III Setmana de Quaresma
per tal d’unir-nos més i més a Jesucrist que pujà a Jerusalem, on fou crucificat, mort,
sepultat i ressuscità al tercer dia. Aquest temps litúrgic de Quaresma ens ajuda a
tots nosaltres a pujar, també, a Jerusalem per unir-nos més i més a la redempció del
Senyor. Per això escoltem amb fe la seva Paraula i participem combregant el Cos i la
Sang de Crist.

Avui celebrem l’Eucaristia en aquesta entranyable església de la parròquia de Sant
Joan Maria Vianney, amb motiu dels 150 anys de la seva mort i de l’Any Sacerdotal
que el Sant Pare Benet XVI ha proposat per a tota l’Església. I en aquesta Eucaris-
tia un bon grup de seminaristes del nostre Seminari rebran l’admissió als ordes.
Són joves que cridats pel Senyor s’encaminen, com el nostre sant rector d’Ars, a
ser sacerdots, per tal de lliurar tota la seva vida a Déu, a l’Església i als germans. Tots
ells estan fent un procés de formació humana, espiritual, intel·lectual i pastoral en
el Seminari per rebre un dia el sagrament de l’orde, per esdevenir primer diaques i
després preveres.

Hem tingut un interès especial a fer aquesta celebració en aquesta església dedicada
al patró dels sacerdots, Sant Joan Maria Vianney. Amb aquest gest volem que aquests
futurs sacerdots imitin el testimoniatge d’aquest sant sacerdot, ell que va imitar mol-
tíssim Jesús Bon Pastor. Ells i nosaltres, tota l’Església, desitgem que els sacerdots
siguem «pastors segons el cor de Déu». Això és el que necessita el nostre món, ho-
mes de Déu que siguin ponts entre Déu i els homes, que portin Déu als homes i
aquests a Déu.

Aquests seminaristes i tots els altres seminaristes es preparen intensament amb mol-
ta generositat i amb molta joia per realitzar aquest servei molt preuat amb l’ajut del
Senyor. Aquest ajut el rebran amb el sagrament que celebraran el dia de la seva or-
denació i amb el qual s’uniran més i més a Jesucrist Sacerdot per tal d’actuar com
instruments vius del Senyor, en la persona de Crist.

La vocació sacerdotal és un do de Déu. És Ell qui crida i espera una resposta gene-
rosa a la crida rebuda. No hi ha autèntica vocació sacerdotal sense aquesta crida i
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aquesta resposta. La crida i la resposta demanen que el jove sigui un jove de pregà-
ria perquè és així com podrà escoltar més i millor quina és la vocació que Déu li ator-
ga. Tanmateix, hem de demanar a Déu vocacions sacerdotals. Aquesta és una res-
ponsabilitat de tota la comunitat cristiana, de tota l’Església.

Jesús en l’Evangeli ens exhorta a pregar per les vocacions sacerdotals. L’Evangeli
ens diu: «En veure les multituds, se’n compadí, perquè estaven malmenades i abatu-
des, com ovelles sense pastor. Llavors digué als seus deixebles: la collita és abundant
però els segadors són pocs. Preguem, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més
segadors» (Mt 9,3-38). El Senyor ens diu que és necessari pregar «sempre i sense de-
fallir» (Lc 18,1), però rarament indica les intencions precises. Aquí ens ha dit explí-
citament que hem de pregar per les vocacions sacerdotals (cf. Lc 10,2). Joan Pau II,
en la seva exhortació apostòlica L’Església a Europa, va afirmar que en aquest con-
tinent europeu es viu «un hivern vocacional», tot afegint que «és urgent que es pro-
pagui en les comunitats eclesials del continent europeu un gran moviment de pre-
gària, ja que l’actual situació històrica i cultural, que ha canviat bastant, exigeix que
la pastoral de les vocacions sigui considerada com un dels objectius primaris de tota
comunitat cristiana» (N. 39).

Benvolguts, hem de donar gràcies a Déu avui d’aquests joves seminaristes que han
estat cridats per Déu i han respost generosament; hem de donar gràcies a Déu per tots
els seminaristes del Seminari que s’estan preparant per a l’ordenació sacerdotal; hem
de donar gràcies a Déu pel Seminari Major i Menor, pels seus formadors i pel seu tre-
ball seriós, eficient i sòlid en la formació dels futurs sacerdots. Hem d’estimar molt
el Seminari diocesà i el servei preuat i molt necessari que realitza.

Hem de pregar molt i constantment per demanar a Déu vocacions sacerdotals. El Pa-
pa Benet XVI ens recorda que «la missió del sacerdot en l’Església és irreemplaça-
ble» (Missatge a la 43a Jornada Mundial de Pregària per les vocacions, de 5 de
maig de 2006). Els sacerdots són imprescindibles i per això Jesucrist continua sus-
citant homes que, com els Apòstols, abandonant tota altra preocupació, es consagren
totalment a la celebració dels Sants Misteris, a la predicació de l’Evangeli i al mi-
nisteri pastoral. Els sacerdots són els qui en nom de Crist ofereixen a la comunitat
cristiana aquests serveis bàsics, sense els quals aquesta perdria ràpidament vigor i
identitat. Per això és molt necessari que demanem a Déu el do de les vocacions sa-
cerdotals per a la nostra Església diocesana i per a tota l’Església.

Els sacerdots tenen un paper molt important a suscitar vocacions sacerdotals. El Pa-
pa Benet XVI afirma que «Déu se serveix del testimoniatge dels sacerdots, fidels a
la seva missió, per suscitar noves vocacions sacerdotals, al servei del Poble de Déu»
(Missatge de la Jornada Mundial de Pregària per les vocacions, de 25 d’abril de
2010). Els joves necessiten, també avui, l’ajut dels sacerdots, com ho va necessitar
el jove Samuel, ja que no coneixia la veu de Déu i fou Elí qui el va ajudar a enten-
dre la crida del Senyor.

Aquest Any Sacerdotal que celebrem ens ha d’ajudar a tots, pastors i fidels, a valo-
rar més i més el do del sacerdoci ministerial, el servei del ministeri presbiteral a l’Es-
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glésia i a la societat contemporània, i a demanar insistentment vocacions sacerdotals.
La celebració d’avui és per donar gràcies a Déu i també per demanar vocacions.

Demanem a Sant Josep que intercedeixi prop del Senyor perquè hi hagin molts joves
que escoltin la crida de Déu a ser sacerdots a la nostra diòcesi i arreu. I confiem a
Maria, Mare de l’Església, que custodiï la llavor de la vocació sacerdotal en el cor
d’aquests joves que el Senyor crida, fins que es converteixi en arbre frondós per l’or-
denació sacerdotal al servei de l’Església i de la societat. 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la missa de les 3es Jornades de Pastoral educativa
organitzades per la Fundació de l’Escola Cristiana i l’URC. Sant
Cugat del Vallés, 20 de març de 2010

Per a tots nosaltres, homes i dones de fe, estem celebrant l’acte més important d’a-
questes 3es Jornades de Pastoral educativa que us han reunit aquí un bon nombre d’e-
ducadors que desitgeu transmetre el millor als vostres alumnes i comunicar amb les
millors paraules, la Paraula de Déu que dóna sentit ple i autèntic a les persones.

En la Bíblia és freqüent la consciència dels escollits entre la grandiositat del mis-
satge que han de transmetre per voluntat de Déu i la petitesa i les limitacions del
seu parlar o del seu llenguatge. És sovint la mateixa que tots nosaltres tenim quan
sentim la responsabilitat joiosa del que el Senyor ens ha confiat i el que nosaltres
som. Tanmateix aquesta desproporció objectiva queda sempre superada per l’ajut que
el Senyor presta per poder realitzar de la millor manera possible l’encàrrec que ens
confia. Així ho constatem sempre en les pàgines de la Bíblia.

El llenguatge correcte per anunciar la Paraula de Déu amb fidelitat a Ell i ben en-
carnada per a ser millor compresa pels homes, l’adquirim en la conversa amb el Se-
nyor, en la pregària, en el diàleg amb Déu. En la primera lectura que hem escoltat, el
profeta Jeremies ens ha dit el que li succeí a ell: «El Senyor m’ha advertit i jo ho he
comprés». El que succeí a Jeremies és el que succeeix a tots nosaltres: el Senyor
ens parla, ens adverteix sobre el què i el com hem de comunicar la seva Paraula i nos-
altres ho podem comprendre. Perquè el Senyor sempre que ens confia una missió ens
dóna també tot l’ajut que necessitem per poder-la realitzar.

Això demana créixer cadascú de nosaltres en la intimitat amb Déu, en cercar mo-
ments generosos de pregària, en acostar-nos al Senyor amb una lectura de la Sagra-
da Escriptura curulla de fe. I tot això per conèixer més i millor l’autor de la Paraula
i així comprendre més i millor el seu contingut, el seu estil i la manera de comuni-
car-la.

No hi ha dubte que la Revelació de Déu és comunicació. Déu ha volgut dialogar amb
l’home, perquè Déu ha vingut a l’encontre amb l’home. El Sínode Episcopal sobre
la Paraula de Déu ens ha dit que «el diàleg, quan es refereix a la Revelació, com-
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porta el primat de la Paraula de Déu dirigida a l’home. En el seu gran amor, Déu va
voler venir a l’encontre de la humanitat i va prendre la iniciativa de parlar als ho-
mes cridant-los a compartir la seva mateixa vida... Per acollir la Revelació, l’home
ha d’obrir el pensament i el cor a l’acció de l’Esperit Sant que li fa comprendre la Pa-
raula de Déu, present en les Sagrades Escriptures» (Proposta 4).

Les nostres paraules parlant de la Paraula, és a dir, de Jesucrist, no sempre seran
enteses com cal, no sempre obtindran una resposta adequada per part dels qui ens es-
colten, dels alumnes i dels qui ens envolten. Davant del misteri del Déu encarnat, da-
vant de Jesús de Natzaret, Déu i home, salvador de la humanitat, avui com ahir hi
ha les mateixes reaccions que hem escoltat en el fragment de l’Evangeli d’avui. I això
perquè hi té un paper fonamental el do de la fe.

Joan ens diu que els guardes del temple no empresonaren Jesús, perquè «ningú no ha
parlat mai com aquest home». Jesús parlava bé i amb autoritat. La seva paraula era
Paraula de Déu, però no tots els qui l’escoltaven ho creien així, com succeeix avui,
escoltant la veu de l’Església i dels cristians. Tanmateix, a més de ser la fe un do de
Déu i de respectar Déu la llibertat de l’home que rep d’Ell el do de la fe, no podem
oblidar que l’anunci de la Paraula, de la Revelació, de Jesucrist, sempre és necessa-
ri i sempre fa bé. Mai sabrem què queda realment en el cap i en el cor dels qui l’es-
colten.

Tots hauríem de tenir consciència que hem rebut pel baptisme i els altres sagraments,
el do de l’Esperit Sant. De cadascun dels cristians es pot dir de manera analògica el
que profetitzà Isaïes del Messies: «L’Esperit Sant reposa sobre meu, perquè ell m’ha
ungit. M’ha enviat a portar la bona nova als pobres... a anunciar l’any de gràcia del
Senyor» (Lc 4,18-19). Hem de confiar en l’acció constant de l’Esperit Sant en la nos-
tra acció pastoral en les comunitats educatives. Ens hem de sentir enviats a anun-
ciar l’autèntica i única Bona Nova: Jesucrist. Hem de propiciar a les persones que te-
nim al nostre costat i especialment als alumnes i mestres l’encontre personal amb
Jesús, perquè esdevenim cristians —com ens ha dit Benet XVI en la seva primera en-
cíclica— per un encontre amb una Persona, és a dir, amb el Senyor Jesús (cf. Déu és
amor, 1).

Avui és molt urgent l’evangelització, anunciant l’Evangeli en el nostre temps. Això
demana pensar en el llenguatge i també cal que es comprengui la necessitat de tra-
duir en gestos d’amor la Paraula escoltada, perquè només així esdevé creïble l’a-
nunci de l’Evangeli, malgrat les fragilitats humanes que marquen les persones. Això
exigeix un coneixement més íntim de Crist i una escolta sempre dòcil de la seva
Paraula.

Benvolguts i benvolgudes, la joia d’haver estat escollits pel Senyor perquè anem arreu
i parlem d’Ell ens compromet a preparar-nos molt, a formar-nos millor, a créixer en
la vida de fe, d’esperança i de caritat. Avui, molta gent està buscant, de vegades fins
i tot sense adonar-se’n, el trobament amb Jesucrist i amb el seu Evangeli; molts
senten la necessitat de trobar en ell el sentit de la seva vida. Això ens urgeix a parlar
de Jesús i a anunciar el seu Evangeli.
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Hem de demanar al Senyor que ens doni, que posi en la nostra boca, les paraules que
contaran la Paraula de Déu. Aquesta és, en efecte, «més dolça que la mel regali-
mant de la bresca» (Sl 19,11), «fa llum als meus passos, és la claror que m’il·lumi-
na el camí» (Sl 119,105), però és també «com el foc, com un mall que esmicola la
roca» (Jr 23,29). És com una pluja que amara la terra, la fecunda i la fa germinar, fent
florir d’aquesta manera també l’aridesa dels nostres deserts espirituals (cf. Is 55,10-
11). I a la vegada, la Paraula de Déu és «viva i eficaç. És més penetrant que una es-
pasa de dos talls: arriba a destriar l’ànima i l’esperit, les articulacions i el moll dels
ossos i discerneix les intencions i els pensaments del cor» (He 4,12).

El vostre tracte constant amb joves i adolescents us fa els seus evangelitzadors. En
l’animació bíblica de la pastoral juvenil, cal tenir present la invitació de Benet XVI:
«estimats joves, us exhorto a adquirir familiaritat amb la Bíblia, a tenir-la a mà per-
què sigui per a vosaltres com una brúixola que indica el camí a seguir» (Missatge a
la XXI Jornada Mundial de la Joventut, 9 d’abril de 2006). 

Per entendre millor la Paraula de Déu i per saber quines paraules contaran la Parau-
la, cal imitar Maria, Mare del Verb encarnat, que amb el seu sí a la Paraula de l’A-
liança i a la seva missió, compleix perfectament la vocació divina de la humanitat i
ella va dir aquestes paraules per disposar a escoltar i complir la Paraula a aquells que
servien en el banquet de les noces de Canà: «Feu tot el que Jesús us digui.»

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa Pro Vida, catedral de Barcelona, 21 de
març de 2010

Ens hem aplegat a la nostra estimada Catedral Basílica per celebrar l’eucaristia en
aquest cinquè diumenge de Quaresma. Estem acompanyant Jesús que pujà a Jeru-
salem on fou condemnat a mort, morí en el Calvari i va ressuscitar al tercer dia. Es-
tem celebrant aquest misteri pasqual de la mort i resurrecció de Jesucrist.

El proper dijous celebrarem la festa de l’Anunciació a Maria, i commemorarem com
el Fill de Déu assumí la naturalesa humana en les entranyes virginals de Maria per
obra de l’Esperit Sant. Aquesta festa de l’Encarnació és un moment molt propici
per reflexionar sobre el valor de la vida humana des dels inicis de la seva concepció
en el si de la mare. Per això, celebrem també la Jornada en favor de la vida humana i
l’Església reitera la seva coneguda i constant posició sobre la defensa de la intangibi-
litat de la vida humana des del moment de la seva concepció i contra l’avortament provo-
cat. Amb aquest motiu, amb la col·laboració de la Delegació Diocesana de la Família,
hem convocat aquesta celebració eucarística participada per tots els qui esteu en aques-
ta estimada Catedral i seguida per molts oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat.

La Paraula de Déu que hem escoltat posa en relleu el valor de la vida humana, veient
com Jesús salva de l’apedregada aquella dona adúltera, demanant-li que no pequi més
i atorgant-li el seu perdó. En aquest temps litúrgic de Quaresma ens convé a tots
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—pecadors com som— escoltar aquesta pàgina de l’Evangeli perquè ens fa ben palès
l’art diví de condemnar el pecat i absoldre el pecador. Això ens encoratja a recórrer
sempre a la misericòrdia divina per obtenir el perdó dels nostres pecats, celebrant de-
gudament el sagrament del perdó que l’Església posa a la nostra disposició.

Jesús diu als qui volien apedregar aquella dona: «El que estigui sense pecat, que tiri
la primera pedra». Jesús, Mestre i Profeta, veu el fons obscur de les seves conscièn-
cies. I aquells acusadors posaren Jesús en una situació molt compromesa. La Llei de
Moisès imposava en aquells casos la pena de mort. Si Jesús s’hi nega, l’acusaran
de destruir la Llei de Moisès. Si diu que sí, haurà desautoritzat el seu Evangeli de Mi-
sericòrdia i podrien denunciar-lo a Pilat per usurpar el dret de pena de mort que es
reservaren els romans. Jesús contestà com a Mestre i Profeta, de tal manera que
aquells acusadors se sentiren acusats i marxaren tots, començant pels més vells. 

Cal posar en relleu l’actitud de Jesús davant aquella dona adúltera. Li diu que ell
tampoc no la condemna, que marxi i que no pequi més. És la manifestació cons-
tant de Déu que perdona sempre; és l’actitud de Jesús, que no ha estat enviat al món
per condemnar-lo, sinó per salvar-lo. Del nostre cor brolla una acció de gràcies al
Senyor de la vida, de l’amor i del perdó. El nostre Déu és un Déu de vius i no pas
de morts.

En la festa de l’Anunciació a Maria, escoltem aquell sí de la «plena de gràcia», que
era un sí a l’encarnació del Fill de Déu en les seves entranyes virginals, que era un sí
a la vida que el Senyor ens ha donat en la creació i que ens restaura i eleva a una vi-
da de fills i filles de Déu en la redempció. La vida humana és un do meravellós de
Déu. Ell és l’autor i el senyor de la vida i ens ha donat aquest manament: «No ma-
taràs». Aquest manament ens obliga a tots i ressona en la consciència moral de ca-
dascun com un eco permanent de l’aliança original de Déu creador amb l’home.

L’eliminació directa i voluntària d’un ser humà innocent és sempre greument im-
moral. Ningú ni res pot autoritzar la mort d’un ser innocent, sigui fetus o embrió, nen
o adult, ancià, malalt incurable o agonitzant. Ningú no pot reclamar aquest gest ho-
micida per a si mateix o per a un altre confiat a la seva responsabilitat, ni pot con-
sentir-hi explícitament o implícita. Cap autoritat no pot imposar-ho ni permetre-ho
legítimament.

El Fill de Déu va voler iniciar la seva existència humana en el si d’una mare. Ell és
el «fruit beneït del ventre» de la Verge Maria. Tots els concebuts i encara no nascuts
són també, certament, «fruits beneïts» de Déu, ja que ell els ha atorgat l’existència
en el si matern. La maternitat és sempre una bona notícia perquè està vinculada a una
nova vida humana, l’obra més excelsa de la creació.

Joan Pau II, en la seva encíclica L’Evangeli de la vida, entona un cant a la vida hu-
mana. Aquest document pontifici està dedicat al valor i al caràcter inviolable de la vi-
da de cada persona des del primer moment de la seva concepció fins a la crida de Déu
al final de la seva existència en aquest món. El Papa, en nom de Déu, demana a tots
i a cadascun: «Respecta, defensa, estima i serveix la vida humana i tota vida huma-
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na! Només seguint aquest camí trobaràs justícia, desenvolupament, llibertat, autèn-
tica pau i felicitat».

El Concili Vaticà II, en el seu missatge final, fa una crida a les dones amb aquests pa-
raules: «Vosaltres esteu presents en el misteri de la vida que comença... Reconci-
lieu els homes amb la vida». La maternitat comporta una comunió especial amb el
misteri de la vida que comença i madura en el si de la dona. La mare admira aquest
misteri i, amb una intuïció singular, comprèn el que porta dintre del seu si. La mare
accepta i estima com a persona el fill que porta en les seves entranyes. Com contrasta
la grandesa de la maternitat amb l’avortament provocat que impedeix que el fill con-
cebut pugui néixer! L’íntima vinculació entre la dona i la maternitat fa que l’avorta-
ment deixi un fort trauma en la que ha concebut. Per això, l’Església ha d’anunciar a
tothom la gravetat de l’avortament i alhora ha d’ajudar les dones embarassades per
tal que en determinades circumstàncies no es vegin obligades o portades a avortar.
En l’Església han sorgit institucions que es posen al servei de les embarassades per
ajudar-les en les seves necessitats.

El projecte de «llei de l’avortament» aprovat en les Corts espanyoles omple el cor
de dolor i de tristesa perquè atempta contra la vida humana i reconeix l’avorta-
ment com un dret, no reconeixent el dret fonamental i primari a la vida establert
en la Constitució espanyola i com a dret previ a qualsevol legislació positiva de les
societats. El grau d’humanització d’una societat es mesura pel seu respecte i tutela
de la vida humana des dels seus inicis fins a la seva mort. La presència de famílies
amb els seus fills són una manifestació ben palesa de la cultura de la vida, del fu-
tur de la societat ple d’esperança i de la riquesa de la humanitat. Gràcies, pares i ma-
res, per la vostra participació en el misteri de la vida, pel vostre respecte, defensa i
tutela de la vida humana i per l’educació cristiana que doneu als vostres fills, tre-
sor del vostre amor.

Aquest diumenge —amb motiu de Sant Josep— celebrem el Dia del Seminari i te-
nim una intenció molt especial per les vocacions sacerdotals que són un autèntic do
de Déu. Hem d’agrair al Senyor les vocacions que ens ha donat a la nostra arxidiò-
cesi, que són els futurs sacerdots. Experimentem una creixement del nombre de se-
minaristes en el nostre Seminari Major i en el nostre Seminari Menor. En aquest Any
sacerdotal que el Papa Benet XVI ha ofert a l’Església hem de valorar moltíssim el
ministeri sacerdotal ja que, com ens diu el mateix Papa, «la missió del sacerdot en
l’Església és irreemplaçable» (Missatge a la 43a Jornada Mundial de Pregària per
les Vocacions, de 5 de març de 2006). Els sacerdots són els qui, en nom de Crist, ofe-
reixen a la comunitat cristiana els serveis bàsics, sense els quals aquesta perdria rà-
pidament vigor i identitat.

Per això us demano a tots, comunitats i famílies, moviments i escoles, que pregueu
insistentment per les vocacions sacerdotals per a la nostra arxidiòcesi i per arreu. Je-
sús ens diu que hem de pregar a l’Amo dels sembrats que hi enviï més segadors (cf.
Mt 9,38). Tinguem avui molt present el Seminari amb els seminaristes i formadors
que estan realitzant un treball molt important i molt ben fet. Ajudem també econò-
micament aquesta institució que ha de mantenir les despeses de la formació dels se-
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minaristes, molts d’ells sense possibilitats econòmiques, i el manteniment de l’edi-
fici del Seminari.

Jornada de la Vida i Dia del Seminari, dues realitats que van ben agermanades, per-
què els sacerdots són portadors de l’autèntica vida, que consisteix en l’amor a Déu
i l’amor a tota persona, a tot ésser humà, i especialment als més innocents, que en
el si de les mares no tenen veu per defensar el seu dret a la vida.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’ordenació diaconal de José Fernando Campover-
de, Seminari Diocesà de Barcelona, 21 de març de 2010

Amb motiu del Dia del Seminari ens hem aplegat en aquesta entranyable església
del nostre Seminari Diocesà de Barcelona per celebrar l’Eucaristia i administrar el
sagrament de l’orde diaconal al nostre germà José Fernando Campoverde, semi-
narista que cridat per Jesucrist s’està preparant per rebre un dia l’orde del presbi-
terat.

Dels nostres cors sorgeix una acció de gràcies a Déu pel do de les vocacions sacer-
dotals que ha concedit a la nostra arxidiòcesi i que estan al Seminari rebent la for-
mació humana, doctrinal, espiritual i pastoral. També li volem agrair al Senyor aques-
ta realitat eclesial que és el Seminari Diocesà que no és principalment l’edifici, sinó
la comunitat dels formadors i dels seminaristes juntament amb els professors i sense
oblidar les parròquies que han suscitat les vocacions o que col·laboren en la seva for-
mació i les seves famílies cristianes que han tingut directament o indirectament un
paper molt important en la vocació sacerdotal d’un fill seu. I agraïm avui al Senyor
el do del diaconat que concedirà a José Fernando en aquesta celebració. Tindrem una
intenció especial per la seva família i especialment per la seva mare que per raó de
malaltia no ha pogut venir a Barcelona des de l’Equador per acompanyar el seu fill
i participar físicament d’aquesta gran joia.

La Paraula de Déu que hem escoltat en aquest 5è Diumenge de Quaresma ens ajuda
a entendre el significat i la missió dels diaques. Aquesta vocació és una crida de Déu
que un dia Ell va fer al nostre germà, fruit d’una relació íntima i intensa amb el
Senyor. La crida de Déu s’escolta i s’entén més i millor quan hi ha una relació in-
terpersonal del qui crida i del cridat. I aquesta relació la mantenim amb la pregària
que alhora ens dóna un coneixement aprofundit de Crist Jesús.

En aquesta relació d’amor entre Jesús i el jove és quan es va descobrint la crida, la
vocació que Ell concedeix. És el que Sant Pau ens ha dit avui en el fragment que hem
escoltat de la carta als cristians de Filips: «Per Crist m’he avingut a perdre tot avan-
tatge i a considerar-ho com a escòries a canvi de guanyar Crist i veure’m incorporat
a ell». I l’apòstol continua: «El meu desig és conèixer Crist i experimentar el poder
de la seva resurrecció, compartir la seva passió i configurar-me a la seva mort, per
poder arribar finalment a ressuscitar d’entre els morts».
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Amb aquesta actitud el nostre germà ha volgut lliurar tota la seva vida a Crist, a l’Es-
glésia i als germans. El Senyor l’ha cridat a avui a ser diaca, és a dir, a exercir el
ministeri de servir la Paraula de Déu per proclamar-la i explicar-la als germans
creients i no creients, per servir l’altar quan la comunitat creient es reuneix per la ce-
lebració de la fe i per servir als pobres i necessitats. Aquestes tres són les tres di-
mensions essencials de la missió de l’Església, a les quals els diaques hi col·labo-
ren amb els altres membres del Poble de Déu.

Els apòstols de Jesucrist per poder-se dedicar més a la pregària i a la predicació de la
Paraula, escolliren uns varons per tal que per la pregària i la imposició de les seves
mans esdevinguessin diaques, és a dir, servidors de les viudes i dels pobres. És el que
avui farem aquí. Per la pregària consacratòria i la imposició de les meves mans, com
a successor dels Apòstols, el nostre germà José Fernando quedarà constituït diaca de
la nostra Església de Barcelona. Tots n’estem molt contents perquè amb la gràcia del
sagrament estimant i servint els germans i especialment els necessitats i marginats,
anirà manifestant la misericòrdia i l’amor de Déu envers tota la humanitat, com po-
sa en relleu el procedir misericordiós de Jesús davant de la dona adúltera del frag-
ment de l’Evangeli que hem escoltat.

L’Església, per voluntat del Senyor, fa constantment l’art diví de condemnar el pecat
i absoldre el pecador. La saviesa de Jesús fa que els acusadors es reconeguin acu-
sats i que no condemnin aquella dona i Ell que podia fer-ho no ho fa, sinó que la per-
dona dient-li que no pequi més. Els sacerdots i els diaques han d’imitar Jesús dient
el que està bé i el que està malament segons la voluntat de Déu i manifestant alhora
la misericòrdia divina. El nostre món necessita aquest servei preuat perquè l’home i
la dona d’avui tenen consciència dels seus mancaments i necessiten de la mise-
ricòrdia, la compassió i l’acolliment del Senyor.

Aquí, al Seminari i ordenant a un diaca, podem prendre major consciència de la ne-
cessitat de sacerdots. El Papa Benet XVI ens recorda que «la missió del sacerdot en
l’Església és irreemplaçable» (Missatge a la 43a Jornada Mundial de pregària per les
vocacions, de 5 de març de 2006). Els sacerdots són imprescindibles per oferir en nom
de Crist a les comunitats cristianes els serveis bàsics sense els quals aquestes comu-
nitats perdrien ràpidament vigor i identitat. En aquest Any Sacerdotal que Benet XVI
ha ofert a l’Església hem de valorar moltíssim el ministeri diaconal i presbiteral. El
Beat Pere Tarrés, sacerdot del nostre presbiteri diocesà, afirmava que «si de la Federa-
ció de Joves Cristians n’havia de sortir un sol sacerdot, ja valia la pena d’ésser creada»
(La més alta identitat, Glossa 142, Flama, de 15 de novembre de 1935). I Sant Joan
Maria Vianney, rector d’Ars, deia que «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» (Le sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jésus, a
Le curé d’Ars. Sa pensé. Son coeur, presentat per B. Nodet, Foix Vivant 1966, 98).

Joves que participeu en aquesta festa us vull dir això: tot jove cristià que estima Je-
sús i l’Església, s’ha de plantejar, almenys una vegada a la vida, si Déu vol que vis-
qui la seva vida cristiana com a sacerdot. Per fer aquest discerniment us és necessà-
ria la pregària i l’ajut d’un bon sacerdot.
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Tota la comunitat cristiana és responsable de les vocacions sacerdotals, especialment
amb la pregària constant demanant aquest do de Déu. Recordem que Jesús ens diu
a tots: «Pregueu a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors» (Mt 9,38). Em faig
ressò d’aquestes paraules de Jesús i us demano a tots els cristians que preguem in-
sistentment per les vocacions sacerdotals a la nostra arxidiòcesi i arreu. El Senyor
ens beneeix amb les vocacions sacerdotals que ens dóna i les ordenacions diaconals
i presbiterals que any rera any anem fent. És una manifestació del seu amor i és tam-
bé fruit de la pregària de les nostres parròquies, comunitats, moviments, famílies i
escoles. 

Benet XVI afirma que «Déu se serveix del testimoniatge dels sacerdots, fidels a la se-
va missió, per suscitar noves vocacions sacerdotals al servei del Poble de Déu» (Mis-
satge de la Jornada Mundial de Pregària per les vocacions, de 25 d’abril de 2010).
I Joan Pau II ja havia afirmat que «la vida mateixa dels sacerdots, el seu lliurament in-
condicional al ramat de Déu, el seu testimoniatge de servei amorós al Senyor i a la se-
va Església, la seva concòrdia fraterna i el seu zel per l’evangelització del món, són el
factor primer i el més persuasiu de fecunditat vocacional» (Pastores dabo vobis, 41).
Així es pot afirmar que les vocacions sacerdotals neixen del contacte amb els sacer-
dots, gairebé com un patrimoni preciós comunicat amb la paraula, l’exemple i la vi-
da. Demano a tots els sacerdots que facin quan ho creguin pertinent la crida al sacer-
doci als joves i que sigui una proposta plena de convenciment.

La família cristiana ha ofert sempre i continua oferint les condicions més favora-
bles per al naixement de les vocacions sacerdotals. Per això el Concili Vaticà II ha dit
que les famílies cristianes «esdevenen una mena de primer seminari» (Optatam to-
tius, 2). El Senyor escolta la pregària confiada i generosa dels pares, demanant-li que,
si és la seva voluntat, cridi a un fill seu a ser sacerdot. Us agraeixo, benvolguts pares,
aquesta pregària i us ho agraeix tota l’Església, tal como quiero agradecer muchísi-
mo a la familia de José Fernando su generosidad y todo lo que han hecho y harán por
su hijo que hoy es ordenado diácono.

Demanem a Sant Josep que intercedeixi prop de Jesús perquè hi hagi molts joves que
escoltin la crida de Déu a ser sacerdots, i confiem a Maria, Mare de l’Església, que cus-
todiï la llavor de la vocació sacerdotal en el cor d’aquests joves que el Senyor crida,
fins que es converteixi en arbre frondós per l’ordenació sacerdotal al servei de l’Es-
glésia i de la societat. 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa Crismal, Catedral de Barcelona, 30 de
març de 2010

Estem molt contents de poder celebrar junts, el presbiteri de la diòcesi i els altres
membres del Poble de Déu, la Missa Crismal en la nostra estimada Basílica Catedral
de Barcelona, que fa palesa la seu del pastor diocesà, successor dels Apòstols, el qual
congrega en la comunió tota l’Església diocesana. 
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Celebrem la Missa Crismal en aquest Any Sacerdotal que Benet XVI ha proposat per
a tota l’Església commemorant el 150è aniversari de la mort de Sant Joan Maria
Vianney, rector d’Ars i patró dels rectors. I durant aquest any hem tingut la joia de la
beatificació del rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró, el Dr. Josep Samsó
i Elias, membre del nostre presbiteri diocesà que lliurà la seva vida amb el martiri per
ser sacerdot, i tindrem el goig de la beatificació el proper 25 d’abril del P. Josep Tous
i Soler, caputxí i sacerdot del nostre presbiteri que fundà la Congregació de les Ger-
manes Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

Aquests testimonis sacerdotals ens ajuden a tots —pastors i fidels— a valorar el sa-
cerdoci ministerial. Els sacerdots són imprescindibles i per això Jesucrist continua
suscitant homes que, com els Apòstols, abandonant tota altra preocupació, es con-
sagren totalment a la celebració dels sants misteris, a la predicació de l’Evangeli i
al ministeri pastoral. Els sacerdots són els qui, en nom de Crist, ofereixen a la co-
munitat cristiana aquests serveis bàsics, sense els quals aquesta perdria ràpidament
vigor i identitat.

En aquest Any Sacerdotal hem anat prenent major consciència del do preuat del sa-
cerdoci que hem rebut. En aquest sentit Sant Joan Maria Vianney deia que «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»
(Nodet, p. 101). Aquest sant sacerdot va copsar tota la grandesa del ministeri pres-
biteral. Ell parlava del sacerdoci com si no fos possible arribar a percebre tota la gran-
desa del do i de la tasca confiats a una persona humana. En aquest sentit deia: «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» (Nodet, p. 97). Aquestes afirmacions, nascudes del cor sacerdotal del sant
rector d’Ars, poden semblar exagerades, però revelen l’altíssima consideració en què
tenia el sagrament de l’orde i a nosaltres —preveres i fidels— ens poden ajudar a va-
lorar més i més aquest sagrament i agrair-lo al Senyor.

El do gratuït del sacerdoci que hem rebut els pastors expressa ben palesament l’a-
mor que el Senyor ens té i cal situar-lo en les relacions interpersonals d’amor en-
tre Ell i cadascú de nosaltres. Havent rebut l’ordenació presbiteral, cal que hi ha-
gi en nosaltres constantment la consciència agraïda i joiosa d’una gràcia singular
rebuda de Jesucrist: la gràcia d’haver estat escollits gratuïtament pel Senyor com a
«instruments vius» de l’obra de salvació. Aquesta elecció demostra l’amor pre-
ferent que Jesucrist ens té, sense cap mèrit per part nostra. Ha estat un do gratuït.
I aquesta consciència de sentir-nos estimats així pel Senyor, exigeix correspon-
dència per part nostra. Per entendre-ho bé cal que pensem sovint com, després de
la resurrecció, Jesús fa a Pere una pregunta fonamental sobre l’amor: «Simó, fill
de Joan, m’estimes més que aquests?» I a la resposta de Pere segueix el lliurament
de la missió: «Pastura els meus anyells» (Jn 21,15). Jesús pregunta a Pere si l’es-
tima, abans de lliurar-li el seu ramat, però és, en realitat, l’amor lliure i precedent
de Jesús mateix que origina la pregunta a l’apòstol i el lliurament de les seves ove-
lles. El secret de la nostra vocació sacerdotal i de la nostra espiritualitat sacerdotal
està en la nostra correspondència amorosa a l’amor que ens té el Senyor. En aquest
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sentit, el mateix celibat ha de ser acollit i viscut com un do inestimable de Déu,
com un estímul de la caritat pastoral, com una participació singular en la paterni-
tat de Déu i en la fecunditat de l’Església i com un testimoniatge davant el món del
Regne escatològic.

Aquest amor, aquesta caritat, en nosaltres té una qualificació específica: és la ca-
ritat pastoral, que és la participació de la mateixa caritat pastoral de Jesucrist. La
caritat pastoral determina la nostra manera de pensar i actuar, la nostra manera de
comportar-nos amb la gent. Els sacerdots, amb la caritat pastora, som capaços
de fer del ministeri una elecció d’amor, per al qual l’Església i els germans cons-
titueixen el nostre principal interès, i amb aquesta espiritualitat concreta, estimem
l’Església i els fidels que tenim confiats amb tot el lliurament d’un espòs envers
la seva esposa.

En el sant rector d’Ars i en el Beat Samsó i el P. Tous, que serà beatificat, hi trobem
un denominador comú: la seva total identificació amb el seu ministeri. És la caritat
pastoral amb la qual exerceix i viu el seu ministeri el que santifica al sacerdot i el que
ofereix el principi interior i dinàmic capaç d’unificar les múltiples i diverses activi-
tats del sacerdot. Gràcies a la caritat pastoral pot trobar resposta l’exigència essen-
cial i permanent d’unitat entre la vida interior i tantes tasques i responsabilitats del
ministeri, exigència més urgent en el nostre context sociocultural i eclesial fortament
marcat per la complexitat, la fragmentació i la dispersió.

El nostre ministeri demana una espiritualitat diocesana, amb aquelles virtuts i qua-
litats que són típiques de la persona que presideix i guia una comunitat; de l’ancià en
el sentit més noble i ric de la paraula: la fidelitat, la coherència, la saviesa, l’acolli-
ment de tothom, l’afabilitat, la fermesa doctrinal en les coses essencials, la llibertat
sobre els punts de vista subjectius, el despreniment personal, la paciència, el gust per
l’esforç diari, la confiança en l’acció amagada de la gràcia que es manifesta en els
senzills i els pobres (cf. Tt 1,7-8; Joan Pau II, Pastores dabo vobis, 26).

«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu» (Lc 4,18) hem escoltat avui en la Paraula
de Déu. L’Esperit Sant que hem rebut en el sagrament de l’Orde és font de santedat
i crida a la santificació, no sols perquè configura el sacerdot amb el Crist, Cap i
Pastor de l’Església, i li confia la missió profètica, sacerdotal i reial perquè la porti
a terme en el nom i la persona del Crist, sinó també perquè anima i vivifica la seva
existència cada dia, tot enriquint-la amb dons i exigències, amb virtuts i forces, que
es resumeixen en la caritat pastoral. Unim sempre el nostre ministeri amb la nostra
vida espiritual.

Quan la nostra vida i el nostre ministeri estan presidits per la caritat pastoral, ac-
ceptem i vivim la comunió. El Concili Vaticà II ens ha dit que «la caritat pastoral exi-
geix als preveres, si no volen córrer en va, un treball viscut en comunió amb els bis-
bes i amb els altres germans en el sacerdoci. El treball pastoral portat a terme sense
cap mena de vinculació amb els altres preveres —oimés amb els religiosos, religio-
ses i laics— comporta una solitud que no fa cap bé a ningú. En la pastoral de con-
junt, els sacerdots posen en pràctica un dels elements de la comunió eclesial, afecti-
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va i efectiva. La unitat de la pròpia vida del prevere troba el suport més segur en “la
unitat mateixa de la missió de l’Església”. Aquells que s’uneixen al Crist, i per mitjà
d’Ell al Pare, “poden sentir-se plens de consol i exuberants de joia”». Hem de fer
de l’Església diocesana i de les comunitats la casa i l’escola de la comunió on visquem
l’espiritualitat de la comunió que demanava Joan Pau II a l’inici del tercer mil·lenni
i que és la «capacitat de veure primordialment allò que hi ha de positiu en l’altre, per
acollir-lo i valorar-lo com un regal de Déu: do per a mi, a més de ser un do per al
germà que l’ha rebut directament»; i és també «saber donar espai al germà, portant
les càrregues els uns dels altres, i refusant les temptacions egoistes que contínuament
ens assetgen i generen competitivitat, desconfiança i enveges» (Novo millennio
ineunte, 43).

Benvolguts sacerdots, l’Església diocesana us agraeix el vostre treball ministerial i
la vostra fidelitat a Déu i a l’Església; us agraeix el vostre testimoniatge i tot el que
feu al servei de les comunitats cristianes i de la societat. Trobeu sempre en la vostra
relació personal amb el Bon Pastor la força, el coratge i el consol del vostre treball
pastoral. És molt el que cada dia feu amb el vostre servei als germans. Que Déu us
ho pagui!

En aquests dies sants, el nostre estimat Sant Pare Benet XVI s’identifica més amb Je-
sucrist pel sofriment que pateix amb motiu de les denúncies d’abusos sexuals per part
d’eclesiàstics, que si bé comparades amb totes les que es presenten són un tant per
cent molt reduït, són gravíssimes i condemnables. El sofriment del Papa i dels cris-
tians augmenta perquè, malgrat els criteris de transparència, fermesa i severitat amb
què el Papa ha tractat i tracta aquests assumptes, hem de lamentar que hi hagi la
tendència prevalent d’atacar al nostre estimat Sant Pare. Sentim-nos molt a prop del
Papa i preguem perquè el Senyor el conforti i li mantingui el coratge i la pau, tot
agraint-li que hagi acceptat la invitació de visitar-nos per consagrar el Temple de la
Sagrada Família. Tinguem una pregària, també, pel Papa Joan Pau II en el cinquè ani-
versari de la seva mort. 

Aquestes celebracions porten la nostra atenció cap a Terra Santa on Jesús va morir i
va ressuscitar. No hi ha pau autèntica. Les comunitats cristianes sofreixen. Tinguem-
ho molt present en les nostres comunitats especialment el Divendres Sant en la ce-
lebració litúrgica, amb la pregària al peu de la Creu i amb la comunicació cristiana
de béns. 

En aquesta celebració litúrgica, estimats germans sacerdots, renovareu les prome-
ses sacerdotals que féreu el dia de la vostra ordenació. Ho fareu certament amb agraï-
ment i confiança. També farem un reconeixement als germans del presbiteri i als dia-
ques en les noces d’argent i d’or d’ordenació. Maria, Mare del Diví Pastor i dels
pastors del poble de Déu, ens acompanyarà sempre en l’exercici del nostre necessa-
ri i preuat ministeri.
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Paraula i Vida

Un precursor de l’escola cristiana (07/03/10)

Enmig del convuls segle XIX, l’Església catòlica a Espanya va viure, entre d’altres,
els sotracs de les exclaustracions i de la desamortització del govern de Mendizábal.
Però, com diu un dels nostres historiadors, «en general, l’Església a Catalunya en sor-
tí més ferma i espiritualitzada, amb un anhel d’assumir el repte d’una descristianit-
zació —sobretot del món obrer que vivia la primera industrialització— i amb un
propòsit de renovar la vida cristiana i de sortir al pas de les necessitats socials que
aquells temps plantejaven». Molts dels homes i dones cristians que varen protago-
nitzar aquests propòsits han estat declarats sants o beats, o hi estan en camí.

Fou tan ampli aquest fenomen entre nosaltres que els historiadors de l’Església re-
coneixen que Catalunya mai no havia tingut tants sants com en la generació que s’ori-
ginà en el segle XIX. L’historiador Mn. Joan Bonet Baltà parlava del pas dels sants
al·ludint aquest fenomen, que evidencia una notable riquesa espiritual i un fort desig
de fer un servei social. 

Entre els principals factors que contribuïren a aquest dinamisme de l’Església en el
segle XIX hi ha unes dinàmiques congregacions masculines i sobretot femenines
que influïren activament en la societat. El Concordat de 1851 va possibilitar el res-
tabliment d’alguns ordes religiosos antics i també la creació de nous instituts de vi-
da religiosa que es recolzaven en l’espiritualitat d’algun dels grans ordes històrics.
Sovint era un grup de noies amb inquietuds espirituals i socials que començaven una
experiència de vida religiosa professant la regla dels anomenats terços ordes, els ter-
ciaris i les terciàries d’aquests ordes religiosos clàssics: dominicans, carmelites,
agustinians, trinitaris, franciscans, etc.

Es pot fer un elenc de més de vint congregacions que en aquells anys varen néixer
entre nosaltres. El proper 25 d’abril, l’arxidiòcesi de Barcelona viurà l’elevació als
altars del fundador d’una d’aquestes congregacions: el caputxí i també sacerdot de
la nostra diòcesi pare Josep Tous i Soler (Igualada 1811- Barcelona 1871). La ce-
rimònia se celebrarà a la basílica de Santa Maria del Mar i la presidirà el cardenal
Tarcisio Bertone, secretari d’estat del Vaticà, el col·laborador més proper del Sant Pa-
re Benet XVI.

Quan feia un any que era sacerdot caputxí, Josep Tous, a causa dels decrets d’ex-
claustració de 1835, hagué d’abandonar el convent de Santa Madrona, a la Rambla,
i viure un llarg exili a França i a Itàlia. Retornat a Barcelona l’any 1843, s’incardinà
a la diòcesi com a sacerdot secular, però sempre va ser fidel a la seva espiritualitat
franciscana i a les observances de religiós caputxí. Destinat a la parròquia de Sant
Francesc de Paula de Barcelona amb un grup de noies d’aquesta parròquia que el te-
nien com a consiliari, fundà l’any 1850 les que avui s’anomenen Religioses Caput-
xines de la Mare del Diví Pastor.
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Josep Tous fou a la vegada un home profundament contemplatiu i un home d’acció,
com demanaven aquells nous temps. Sobretot fou un gran fill espiritual de Sant Fran-
cesc d’Assís. La seva activitat entre nosaltres ens deixà el record d’una gran bon-
dat, d’un esperit de servei social i d’una gran preocupació per l’educació de la infàn-
cia i la joventut, especialment de la infància i la joventut femenines.

En aplicació de les disposicions de Benet XVI sobre les beatificacions, la arxidiò-
cesi de Barcelona —que visqué el passat 23 de gener la beatificació del doctor Josep
Samsó a Mataró—, es prepara a viure aquesta nova beatificació, dóna gràcies a
Déu i s’honora d’acollir la beatificació del pare Tous, considerat amb tota justícia
com un dels precursors de l’escola cristiana a Catalunya.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Quaresma temps de perdó (14/03/2010)

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

La crida a la penitència i l’anunci del perdó dels pecats és un dels grans temes de la
predicació de Jesús i dels apòstols. Això ja fou preparat per Joan Baptista, que pre-
dicava un baptisme com a signe de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Jesús
reiterà la seva missió d’anunciar a totes les nacions «la conversió a Déu pel perdó
dels pecats». Això no es pot pas oblidar, perquè fóra trair l’evangeli. És Déu mateix
qui, en Jesucrist, ha situat el moment del perdó en la vida de totes les persones. Joan
Pau II recorda que «en el sagrament de la reconciliació cada home pot experimentar
d’una manera singular la misericòrdia, és a dir, l’amor que és més fort que el pecat».

Crist ha instituït el sagrament de la penitència per a tots els membres pecadors de la
seva Església, sobretot per als qui, després del baptisme, han caigut en pecat greu i
així han perdut la gràcia baptismal i han ferit la comunió eclesial. Els pares de l’Es-
glésia presenten aquest sagrament del perdó com «la segona taula de salvació des-
prés del naufragi que és la pèrdua de la gràcia».

Els evangelis ens diuen que Jesús perdonava els pecats a persones en concret, tot
dient-los: «Els teus pecats et són perdonats.» Aquesta fou la seva principal missió,
perquè és el nostre salvador. El cristià d’avui i de sempre necessita el sagrament de
la reconciliació perquè és pecador. Sant Ambròs diu que l’Església «posseeix l’aigua
i les llàgrimes, és a dir, l’aigua del baptisme i les llàgrimes de la penitència». La vic-
tòria sobre el pecat que Crist ens ha donat, l’Església la manifesta, en primer lloc, per
mitjà del sagrament del baptisme, i després pel sagrament de la penitència.
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Però avui sorgeixen un conjunt de preguntes davant d’aquest sagrament: ¿Per què
la confessió personal íntegra és un element essencial d’aquest sagrament? ¿Per què con-
fessar-se davant un home? ¿Per què no podem obtenir el perdó dels pecats directa-
ment de Déu?

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

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

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Carta als diocesans sobre la visita del Sant Pare a Barcelona
(14/03/2010 premsa)

Amb data 6 de març de 2010, el Sr. Cardenal ha dirigit aquesta carta a tots els diocesans

Benvolguts diocesans,

Des de fa uns dies tots coneixem aquesta bona notícia: el Papa Benet XVI visitarà
Barcelona el diumenge dia 7 de novembre d’aquest any per presidir la consagració
del Temple de la Sagrada Família. Aquesta notícia omple el nostre cor de goig i espe-
rem amb il·lusió aquest gran esdeveniment.

El Papa ha acceptat amb benvolença, generositat i sol·licitud apostòlica la invitació
que li vaig fer, i manifesta una vegada més el seu afecte a la nostra arxidiòcesi i
ciutat de Barcelona, a Catalunya i a tota Espanya. 

Tots els diocesans ens unim per expressar el nostre agraïment sincer i cordial al Pa-
pa Benet XVI per la seva visita. El nostre agraïment l’hem de manifestar amb el nos-
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tre afecte al Sant Pare i amb la nostra pregària constant pel seu ministeri de Succes-
sor de l’apòstol Pere al servei de tota l’Església.

La visita del Sant Pare confirmarà la nostra fe, enfortirà la nostra esperança i espe-
ronarà la nostra caritat. La seva presència i el seu magisteri enriquiran la nostra vi-
da cristiana de fidelitat i amor a Déu i a l’Església. Aquesta visita apostòlica de Be-
net XVI serà per a tots nosaltres un autèntic do de Déu.

Consagrant el Temple de la Sagrada Família, el Papa posa en relleu la importància
que té el matrimoni i la família per al bé de les persones, de l’Església i de la socie-
tat i la necessitat de defensar i ajudar les famílies i la vida. I alhora la seva presèn-
cia en aquest monument religiós, patrimoni de la humanitat, manifesta el valor que
el Sant Pare dóna a l’art i a la bellesa, ja que, com ens diu, «la bellesa pot convertir-
se en un camí cap al transcendent, cap al misteri últim, cap a Déu». 

Ens hem de preparar espiritualment per rebre el Sant Pare, que ve en nom del Senyor,
el Bisbe de Roma que presideix en la caritat totes les Esglésies, el successor de
l’apòstol Pere al servei de l’Església de Jesucrist estesa d’Orient a Occident. Ho hem
de fer amb la pregària, amb el coneixement més aprofundit del ministeri del Sant Pa-
re, la seva valoració i l’agraïment a Déu per haver-nos donat aquest do, amb el com-
pliment més generós i acurat dels nostres compromisos cristians en l’Església i en la
societat, amb el treball de l’aplicació del nostre Pla Pastoral diocesà i amb la nostra
solidaritat envers els pobres i necessitats.

Demano a totes les parròquies, comunitats religioses, moviments, associacions, es-
coles i institucions d’Església que treballin des d’ara en la preparació i realització de
la visita apostòlica que el Papa Benet XVI farà a la nostra arxidiòcesi i ciutat de Bar-
celona, per tal que sigui molt profitosa i fecunda per a la nostra santedat, que és la
primera i fonamental vocació de tots els batejats, i per oferir al Papa un acolliment
filial, devot i entusiasta. Posem-ho a les mans de la Mare de Déu de la Mercè, patrona
de Barcelona. A tots us agraeixo la vostra col·laboració.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Les vocacions sacerdotals (21/03/2010)

El 23 de gener celebràrem la beatificació del Dr. Josep Samsó, màrtir i rector de la
parròquia de Santa Maria de Mataró. Estem preparant per al proper 25 d’abril la bea-
tificació del P. Josep Tous, caputxí i sacerdot també del presbiteri diocesà de Barce-
lona.

Benet XVI ens recorda que «la missió del sacerdot en l’Església és irreemplaçable».
Encara que hi hagi una penúria de sacerdots a força regions, no s’ha de perdre mai la
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certesa que Jesucrist continua suscitant homes que, com els Apòstols, abandonant to-
ta altra preocupació, es consagren totalment a la celebració dels sants misteris, a la
predicació de l’Evangeli i al ministeri pastoral. Els preveres són precisament els qui,
en nom de Crist, ofereixen a la comunitat cristiana aquests serveis bàsics, sense els
quals la comunitat perdria ràpidament vigor i identitat.

La vida, com a do meravellós que Déu ens dóna, té un riquíssim sentit vocacional.
Rebem la vida per esmerçar-la al servei del que Déu vol de cadascun de nosaltres.
Una vida lliurada a Déu amb generositat és el camí més propici per escoltar i discer-
nir la crida que el Senyor pugui fer a un jove per seguir la vocació que Ell vol donar-
li. Quan als joves se’ls presenta la persona de Jesucrist en tota la seva plenitud,
s’encén en ells una esperança que els impulsa a deixar-ho tot per seguir-lo.

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

Avui el Senyor continua cridant nois com Samuel que necessiten, en els primers mo-
ments, l’acompanyament de persones que, com Elí, els ajudin a descobrir que es trac-
ta de la veu de Déu, a escoltar-lo i a discernir quina és autènticament la seva crida en
la pròpia vida. Aquest servei és molt propi dels sacerdots, que tenen una missió in-
dispensable en el desvetllament vocacional. Com també el tenen les famílies i les co-
munitats cristianes. En la carta pastoral Les vocacions sacerdotals, do de Déu, vaig
dir que «necessitem comunitats parroquials fervoroses, espirituals, evangelitzades i
evangelitzadores, en les quals hi hagi joves cristians capaços d’escoltar i d’acollir
la crida de Jesús». 

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Pujar a Jerusalem (28/03/2010)

El diumenge de Rams comença la Setmana Santa. Els cristians acompanyem Jesús
que va pujar a Jerusalem. El camí cap a Jerusalem va portar el Senyor a la seva pas-
sió, a la seva mort i a la seva resurrecció. És el que commemorem aquests dies sants.
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Aquests esdeveniments històrics han incidit fortament en la vida de la humanitat, es-
pecialment del nostre occident.

Jesús va fer aquest camí cap a Jerusalem acompanyat dels seus deixebles. I mentre
caminaven des de molt lluny anava explicant-los en què consistia anar a aquella
ciutat santa. «Llavors començà a ensenyar-los que calia que el Fill de l’home patís
molt i fos rebutjat pels ancians, pels grans sacerdots i pels escribes, fos mort i, des-
prés de tres dies, ressuscités. I els ho deia ben clarament.»

Davant d’aquest anunci de Jesús hi ha la reacció de Pere que venia a sintetitzar la
de tots els altres apòstols: «Aleshores, Pere, pensant-se afavorir-lo, es posà a repren-
dre’l.» És el rebuig innat a la creu, a la mort, al fracàs humà. És entendre la vida i l’o-
bra del Messies en clau únicament d’èxits, de resurrecció. Tanmateix Jesús reiterà el
seu anterior ensenyament sobre el que succeiria a Jerusalem, va renyar Pere i li di-
gué: «Fuig del meu davant, Satanàs, perquè els teus sentiments no són els de Déu, si-
nó els dels homes.» L’amenaça més perillosa per a l’Església i per als cristians és el
rebuig de la creu de Crist.

A mesura que anaven caminant cap a Jerusalem, el Senyor reiterà la mateixa cate-
quesi sobre la seva mort i resurrecció i, davant les reaccions d’incomprensió per part
dels deixebles, Jesús els donà aquests ensenyaments que són cabdals per a la vida
cristiana, que significa seguir el Senyor en el camí cap a Jerusalem. Els digué: «Si al-
gú vol ser el primer, es farà el darrer i servidor de tots», i també: «El qui vulgui
arribar a ser gran entre vosaltres serà el vostre servent, i el qui vulgui ser el primer
entre vosaltres serà esclau de tots; com també el Fill de l’home, que no ha vingut a
ser servit sinó a servir i donar la vida en rescat per a una multitud.»

Sant Pau va entendre molt bé el misteri de la creu com a font de saviesa i de vida. Es
dirigeix als cristians de Corint amb aquestes paraules: «Mentre que els jueus dema-
nen prodigis i els grecs volen saviesa, nosaltres prediquem un Messies crucificat,
escàndol per als jueus i niciesa per a les altres nacions; però per als qui han rebut la
vocació, un Messies que és poder i saviesa de Déu.»

La creu és el signe de la identitat cristiana. És abominada per molts, però continua
atraient milers i milers de creients que es postren per adorar qui, sense deixar de ser
Déu, va voler salvar els homes. La creu es va convertir en el signe definitiu de l’amor
fidel de Déu a tots nosaltres.

El camí cap a Jerusalem portà al Calvari. En la creu del Calvari el dolor i la mort s’a-
bracen amb l’amor i la vida. Qui en aquest món no ha sofert mai, no sap pas què
vol dir estimar. Hi ha una simbiosi profunda i íntima entre dolor i amor. La creu de
Crist ens fa entendre el veritable sentit del dolor i del sofriment que acompanya la vi-
da de tots els homes i dones. Claudel ha dit que «Déu no va venir a la terra per supri-
mir el sofriment, sinó per omplir-lo de la seva presència; una presència que, sorpre-
nentment, és amor infinit». Davant el misteri del mal i del sofriment, la contemplació
de Jesucrist clavat a la creu dóna llum per poder entendre amb pau i profunditat
aquest punyent misteri present en tota persona humana.

02 Prelat  14/4/10  09:28  Página 169



170 [46] març - BAB 150 (2010)

Tanmateix el camí cap a Jerusalem no va acabar en el Calvari. Jesús morí en la creu,
però ressuscità. Aquesta és la victòria definitiva que venç el mal, el sofriment i la
mort.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa 

El cardenal Martínez Sistach presideix l’acte d’admissió a les ordes
de vuit seminaristes

El cardenal Lluís Martínez Sistach va presidir ahir dimecres, a les vuit del vespre,
la cerimònia de l’admissió a les ordes de vuit seminaristes, tots ells alumnes del Se-
minari Conciliar de Barcelona. Aquest acte, que habitualment se celebra a la cape-
lla del Seminari, aquesta vegada es va fer a la parròquia que té el rector d’Ars com
a titular, en el marc de l’Any Sacerdotal, promulgat pel Sant Pare amb motiu dels 150
anys de la mort de Sant Joan Maria Vianney.

Fou una celebració oberta a tots els diocesans com a preparació del Dia del Semi-
nari que se celebra el diumenge 21 de gener, el diumenge més proper a la festa de
Sant Josep. El cardenal concelebrà l’eucaristia amb el rector del Seminari Conci-
liar, Mn. Josep M. Turull, i amb els altres membres de l’equip de formadors; amb el
rector de la parròquia, Mn. Ramon Octavi Sánchez, així com amb altres sacerdots de
la diòcesi.

Els seminaristes admesos a les ordes i que properament rebran l’ordenació com a dia-
ques i preveres són: Fernando Acosta, Carles Barba, Carles Barroso, Joan Ramon La
Parra, Pedro Rivero, Josep Rodríguez i Ramon Santos, de l’arxidiòcesi de Barcelo-
na; i Francesc Camón, de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

El cardenal Martínez Sistach a l’homilia va dir: «Hem tingut un interès especial per
fer aquesta església dedicada al patró dels sacerdots, Sant Joan Maria Vianney. Amb
aquest gest, volem que aquestes futurs sacerdots imitin el testimoniatge d’aquest sant
sacerdot, ell que va imitar moltíssim a Jesús Bon Pastor. Ells i nosaltres, tota l’Es-
glésia, desitgem que els sacerdots siguem “pastors segons el cor de Déu”. Això és
el que necessita el nostre món, homes de Déu que siguin ponts entre Déu i els homes,
que portin Déu als homes i aquests a Déu».

«Aquests seminaristes i tots els altres seminaristes —afegí el cardenal— es preparen
intensament amb molta generositat i amb molta joia per realitzar aquest servei molt
preuat amb l’ajut del Senyor. Hem de demanar a Déu vocacions sacerdotals. Aques-
ta és una responsabilitat de tota la comunitat cristiana, de tota l’Església». El carde-

02 Prelat  14/4/10  09:28  Página 170



BAB 150 (2010) - març [47] 171

nal invità tots els assistents a l’acte a donar gràcies a Déu pel Seminari Major i Me-
nor, pels seus formadors i pel «treball seriós, eficient i sòlid en la formació dels fu-
turs sacerdots. Hem d’estimar molt el Seminari Diocesà i el servei preuat i molt ne-
cessari que realitza».

El Seminari celebrarà el dissabte 20 de març a la tarda una jornada de portes ober-
tes, que acabarà amb una eucaristia presidida per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe au-
xiliar de Barcelona. El diumenge dia 21, a les 19 hores, el cardenal Martínez Sistach
presidirà, a la capella del Seminari, l’ordenació diaconal del seminarista José Fer-
nando Campoverde.

Barcelona, 11 de març de 2010

El cardenal Martínez Sistach publica una exhortació pastoral sobre
el Dia del Seminari

El cardenal Lluís Martínez Sistach, amb motiu del Dia del Seminari, ha fet pública
una exhortació pastoral en la qual afirma la seva satisfacció per la realitat dels semi-
naris major i menor de l’Arquebisbat de Barcelona. «Contemplant aquesta joiosa rea-
litat de joves i infants que generosament es lliuren al servei radical de l’Església i del
món, preparant-se per esdevenir sacerdots, sorgeix del cor de tots els diocesans una
acció de gràcies a Déu per aquests dons que concedeix a la nostra Església diocesa-
na. No hi ha dubte que les vocacions sacerdotals són l’alegria de l’Església».

El cardenal, amb motiu de l’Any Sacerdotal, ha publicat un document més extens que
els anys anteriors sobre la jornada dedicada al Seminari Diocesà. Dirigint-se als sa-
cerdots, el cardenal els diu: «Benvolguts sacerdots, l’Església diocesana us agraeix
el vostre testimoniatge i tot el que feu i fareu per suscitar vocacions sacerdotals.
Aquest Any Sacerdotal ens ha d’ajudar a viure amb més radicalitat la nostra fideli-
tat a imitació de la fidelitat de Crist». Dirigint-se a les famílies cristianes, els dema-
na, amb paraules del Concili Vaticà II, que «esdevinguin una mena de primer semi-
nari» i que preguin perquè Déu cridi algun fill seu a ser sacerdot. «Us agraeixo,
benvolguts pares, aquesta pregària i us ho agraeix tota l’Església».

El cardenal de Barcelona també demana que cada parròquia faci una pregària per les
vocacions sacerdotals almenys un cop a la setmana, procurant que hi hagi la màxima
participació dels fidels, especialment el dijous, per la relació que té aquest dia amb
la institució de l’eucaristia i el sacerdoci. El proper diumenge es farà una àmplia dis-
tribució d’aquesta exhortació pastoral del cardenal a totes les parròquies de l’Arque-
bisbat.

Coincidint amb l’acabament de l’Any Sacerdotal, el proper mes de juny, el carde-
nal preveu fer una ordenació de nous sacerdots.

Barcelona, 17 de març de 2010
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El cardenal Martínez Sistach nega que l’avortament sigui un dret

Va fer aquesta afirmació en la missa celebrada ahir a la catedral amb motiu de la Jor-
nada Pro Vida, promoguda per la Conferència Episcopal Espanyola

«El projecte de Llei de l’avortament aprovat en les Corts espanyoles omple el cor
de dolor i de tristesa, perquè atempta contra la vida humana i reconeix l’avortament
com un dret, no reconeixent el dret fonamental i primari a la vida, establert a la
Constitució espanyola i com a dret previ a qualsevol legislació positiva de les so-
cietats».

Ho va dir el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, en l’homilia que va
pronunciar ahir al matí a la catedral de Barcelona, on va presidir una missa per a les
famílies, promoguda per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar i que comptà
amb la presència de molts matrimonis acompanyats dels seus fills. La Jornada Pro
Vida se celebra cada any el 25 de març, festa de l’Anunciació, però la celebració a
l’arquebisbat de Barcelona es va avançar a ahir diumenge per facilitar la participació
de les famílies, ja que el proper dijous 25 de març és dia feiner.

«El grau d’humanització d’una societat —va dir també el cardenal— es mesura pel
seu respecte i tutela de la vida humana des dels seus inicis fins a la seva mort. La
presència de famílies amb els seus fills és una manifestació ben palesa de la cultura
de la vida, del futur de la societat ple d’esperança i de la riquesa de la humanitat. Grà-
cies, pares i mares, per la vostra participació en el misteri de la vida, pel vostre res-
pecte, defensa i tutela de la vida humana i per l’educació que doneu as vostres fills,
tresor del vostre amor».

La Jornada Pro Vida se celebra cada any el 25 de març, festa de l’Anunciació a Maria,
que commemora com el Fill de Déu assumí la naturalesa humana en les entranyes
virginals de Maria per obra de l’Esperit Sant. «Aquesta festa de l’encarnació —va dir
el cardenal a l’inici de la seva homilia— és un moment molt propici per reflexionar
sobre el valor de la vida humana des dels inicis de la seva concepció en el si de la ma-
re. Per això celebrem també la Jornada a favor de la vida humana i l’Església reite-
ra la seva coneguda i constant posició sobre la intangibilitat de la vida humana des
del moment de la seva concepció i contra l’avortament provocat».

«L’eliminació directa i voluntària d’un ésser humà innocent és sempre greument im-
moral. Ningú ni res no pot autoritzar la mort d’un ésser innocent, sigui fetus o em-
brió, nen o adult, ancià, malalt incurable o agonitzant. Ningú no pot reclamar aquest
gest homicida per a si mateix o per a un altre confiat a la seva responsabilitat, ni pot
consentir-hi explícitament o implícita. Cap autoritat no pot imposar-ho ni permetre-
ho legítimament», va dir també el cardenal Martínez Sistach.

Barcelona, 22 de març de 2010
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El Secretari del Vaticà presidirà la beatificació del P. Josep Tous,
OFM. Cap

L’acte tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar el 25 d’abril, a les 10.30 hores.

El proper dia 25 d’abril de 2010, diumenge, a les 10.30h, el cardenal Tarcisio Ber-
tone té previst presidir, a la basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona, l’acte de
beatificació del P. Josep Tous i Soler, Ofm. Cap

Es prega als mitjans de comunicació social que tinguin previst fer una informació
d’aquest acte, que es vulguin inscriure a la Delegació de Mitjans de Comunicació de
l’Arquebisbat de Barcelona, abans del dia 12 d’abril de 2010, i que ens diguin qui-
nes seran les seves necessitats tècniques per poder atendre’ls millor.

Contacte: Encarna Fuentes, tel. 93 270 10 13, e-mail: encarna@arqbcn.cat

Moltes gràcies

Delegació de MCS 
Arquebisbat de Barcelona

Barcelona, 22 de març de 2010

El cardenal Martínez Sistach lamenta la campanya contra el Sant
Pare Benet XVI

Va dir que el papa ha actuat amb «transparència, fermesa i severitat» en els casos d’a-
busos sexuals per part d’eclesiàstics.

A l’homilia pronunciada ahir a la catedral de Barcelona, durant la missa del diu-
menge de Rams, el cardenal Martínez Sistach, va lloar la fermesa i la severitat amb
què el Sant Pare ha tractat els casos d’abusos sexuals per part d’eclesiàstics.

«Diversos personatges que surten a la narració de la Passió de Jesús no estan pas mas-
sa lluny de nosaltres. Han passat molts anys —va dir el cardenal—, però tenen acti-
tuds que potser podem trobar en la nostra vida, perquè la passió de Crist continua i
es reprodueix en cada moment de la història humana d’ací i d’arreu. La Passió de Je-
sús ens ajuda a descobrir quin personatge d’aquest drama encarnem».

El Dr. Martínez Sistach va continuar dient: «En aquests dies, el nostre estimat Sant
Pare Benet XVI s’identifica més amb Jesucrist pel sofriment que pateix amb motiu
de les denúncies d’abusos sexuals per part d’eclesiàstics que, si bé comparades amb
totes les que es presenten són un tant per cent molt reduït, són gravíssimes. El sofri-
ment del Papa i dels cristians augmenta perquè, malgrat els criteris de transparència,
fermesa i severitat amb què el Papa ha tractat i tracta aquests assumptes, hem de la-
mentar que hi hagi la tendència prevalent en els mitjans de comunicació de menys-
tenir els fets i forçar les interpretacions amb la finalitat de colpir a qualsevol preu el
nostre estimat Sant Pare».
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«Hem de pregar —acabà dient el cardenal— perquè el Senyor el conforti en el sofri-
ment i li mantingui el coratge i la fermesa que té i respira en totes les seves actua-
cions».

Barcelona, 29 de març de 2010

El cardenal Martínez Sistach ha presidit la Missa Crismal a la ca-
tedral de Barcelona

Avui, a les 11 h, el cardenal Lluís Martínez Sistach ha presidit, a la catedral de Bar-
celona, la Missa Crismal en la qual es beneeixen els sants olis que s’utilitzen en l’ad-
ministració d’alguns sagraments de l’Església.

En aquesta missa és tradicional que el bisbe de cada diòcesi concelebri amb els
seus preveres. En aquest Any Sacerdotal, que celebra tota l’Església catòlica per
voluntat del Papa Benet XVI, el cardenal ha invitat els sacerdots a tenir una major
consciència del do preuat del sacerdoci que han rebut.

Referint-se al celibat sacerdotal, qüestionat aquestes dies en alguns mitjans de co-
municació, el cardenal ha dit que «el mateix celibat ha de ser acollit i viscut com un
do inestimable de Déu, com un estímul de la caritat pastoral, com una participació
singular en la paternitat de Déu i en la fecunditat de l’Església i com un testimo-
niatge davant del món del Regne escatològic».

Després de recordar els testimonis de sants sacerdots, com el rector d’Ars, el beat Jo-
sep Samsó i el pare Tous, que serà beatificat a Santa Maria del Mar el proper 25
d’abril, el cardenal ha afegit dirigint-se als sacerdots: «Benvolguts sacerdots, l’Es-
glésia diocesana us agraeix el vostre treball ministerial i la vostra fidelitat a Déu i a
l’Església; us agraeix el vostre testimoni i tot el que feu al servei de les comunitats
cristianes i de la societat. Trobeu sempre en la vostra relació personal amb el Bon
Pastor la força, el coratge i el consol del vostre treball pastoral. És molt el que cada
dia feu amb el vostre servei als germans. Que Déu us ho pagui».

En un altre moment de la seva homilia, el cardenal s’ha referit als atacs al Sant Pare
amb motiu de les denúncies d’abusos sexuals per part d’eclesiàstics, que ha dit que
són fets gravíssims i condemnables. «Malgrat els criteris de transparència, fermesa
i severitat amb què el Papa ha tractat i tracta aquests assumptes, hem de lamentar que
hi hagi la tendència prevalent d’atacar el nostre estimat Sant Pare. Sentim-nos molt
a prop del Papa i preguem perquè el Senyor el conforti i li mantingui el coratge i la
pau, tot agraint-li que hagi acceptat la invitació a visitar-nos per consagrar el Temple
de la Sagrada Família. Tinguem una pregària, també, pel Papa Joan Pau II en el cin-
què aniversari de la seva mort».

Barcelona, 30 de març de 2010
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Secretaria General

Ordes sagrats

Confereix l’Emm. i Rdvm. Sr. Cardenal Arquebisbe a la Capella del Seminari Conci-
liar de Barcelona, el 21 de març, el sagrat orde del diaconat al seminarista:

—José Fernando Campoverde Campoverde

Ministeris

Confereix l’Emm. i Rdvm. Sr. Cardenal Arquebisbe a la parròquia de Sant Joan Ma-
ria Vianney de Barcelona, el 10 de març, l’Admissió als Ordes als seminaristes:

—Fernando Acosta Romero
—Carlos Barba Olmos
—Carlos Barroso Flores
—Juan Ramon la Parra Martínez
—Pedro Rivero San José
—Josep Rodríguez Fernández
—Ramon Santos i Iriarte
—i de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat: Francesc Camón Gabín

Nomenaments parroquials

Mn. José Fernando Campoverde Campoverde, diaca adscrit a la parròquia de Santa
Agnès de Barcelona.

Mn. Richard Twagirimana, prevere adscrit a la parròquia de Santa Maria de Bada-
lona.
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Nomenaments no parroquials

P. Juan José Gallego, OP, llicència per realitzar exorcismes durant tres anys més.

P. Joan Ferrando Momi, CRS, agent de pastoral de l’Hospital Universitari Germans
Trias i Pujol.

Mn. Antoni Suriol Castellví, agent de pastoral de l’Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol.

Mn. Antoni Roman Luís, consiliari del Moviment Cristià de Joves per tres anys.

Sra. Sílvia Urbina Fraiz, presidenta del Moviment Cristià de Joves per tres anys.

Sr. Sergi Rodríguez López-Ros, secretari del Consell Pastoral Diocesà per tres anys.

Sra. Neus Torà Borràs, confirmació per quatre anys en el càrrec de presidenta de la
Confraria de Santa Rita de Càssia.

Institucions d’Ensenyament Superior

El Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya nomena professors extra-
ordinaris:

Dr. Antoni Babra Blanco
Dr. Albert Cano Merino
Dr. Joan Planelles i Barnosell

Cartes

Carta demanant pregàries i donatius per als afectats pel terratrè-
mol de Xile

Benvolguts, Déu vos guard.

Davant la catàstrofe esdevinguda a Xile, el Sr. Cardenal Arquebisbe demana que es
facin oracions a l’Arxidiòcesi per totes les persones que l’han patida.
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Així mateix us informem que aquest terratrèmol no ha afectat la zona nord de Xile,
on des de fa anys són presents missioners de la nostra Arxidiòcesi.

Així doncs, a la pregària dels fidels de l’Eucaristia, a la pregària de vespres de la li-
túrgia de les hores, i també en l’oració personal, se suggereix el següent text:

«Perquè els qui s’han trobat sotmesos al sofriment,
a causa del terratrèmol que ha commogut Xile, ex-
perimentin com Déu és a prop dels cors que so-
freixen i que la nostra generosa caritat fraterna els
faci arribar tot l’ajut que necessiten. Preguem el
Senyor.»

Càritas diocesana de Barcelona ha habilitat un compte corrent per rebre donatius
pels damnificats del terratrèmol: 2100-0965-50-0200130428. Tots ens podem su-
mar als esforços que es fan des de Càritas per ajudar els ferits i els que ho han per-
dut tot.

Us preguem que feu la màxima difusió d’aquestes iniciatives.

Amb aquest motiu rebeu la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 2 de març de 2010

Carta amb les indicacions per a la Missa Crismal

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

Benvolguts, Déu vos guard.

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

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

—El dinar serà a les dues del migdia del dimarts sant dia 30 de març vinent al Semi-
nari Conciliar.

—És del tot necessari fer la inscripció a la Secretaria General de l’Arquebisbat tru-
cant per telèfon o bé enviant un comunicat per correu electrònic, abans del di-
vendres 26 de març (tel. 93 270 10 12, a.e.: aarias@arqbcn.cat).
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Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 9 de març de 2009

Notes:

Els preveres que celebren noces d’or i de plata sacerdotals, així com tots els pares provincials reli-
giosos han d’anar a revestir-se a la sala capitular i només cal que portin la seva pròpia alba. Us pre-
guem que confirmeu la vostra assistència a la concelebració eucarística a la Secretaria General.

La resta de preveres cal que portin l’alba i l’estola blanca i han d’anar a revestir-se a la capella del
Santíssim, no més tard de les 10.45 h.

Indicacions als preveres i diaques sobre la beatificació del P. Josep
Tous i soler, Ofm. Cap. (Barcelona, diumenge 25 d’abril de 2010)

Indicacions per a la concelebració eucarística

—La celebració de la beatificació s’iniciarà a les 10.30 hores.

—Us preguem que porteu alba i estola blanca.

—Els preveres i diaques es revestiran a la Capella del Santíssim de la Basílica de
Santa Maria del Mar, no més tard de les 10.15 hores.

—El lloc d’accés serà per la porta que dóna al Passeig del Born. 

—Als preveres i diaques se’ls indicarà el lloc reservat per a la concelebració euca-
rística.

—Us preguem que confirmeu la vostra assistència a l’Eucaristia, abans del 20 d’abril
de 2010, a les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor:
Tels. 923 17 26 36

923 28 10 54
invitados@beatificacionjosetous.com

Barcelona, 16 de març de 2010
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Organismes diocesans

Seminari Conciliar de Barcelona

Carta del Sr. Rector sobre el Dia del Seminari

Benvolguts,

1. Enguany el Dia del Seminari s’emmarca dins de l’Any Sacerdotal. Si durant
aquests mesos som convidats a pregar especialment pels preveres, també se’ns de-
mana de fer-ho per aquells que es preparen per ser-ne. El testimoni de la misericòr-
dia de Sant Joan Maria Vianney és el que inspira el lema d’enguany. Els nostres
seminaristes ja van poder apropar-se a Ars el curs passat per acostar-se a la seva san-
tedat presbiteral.

2. Hi ha també una altra qüestió que afecta el nostre Seminari. A causa de la creació
de les noves diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, aquest any s’està duent
a terme la divisió de béns del nostre Seminari. Això fa que els nostres recursos dis-
minueixin notablement i que, més que mai, el Seminari necessiti de la vostra ajuda
i el de la de tota l’Església de Barcelona per poder tirar endavant la formació dels se-
minaristes i alhora el manteniment de tot l’edifici.

3. En aquesta tramesa us enviem el material necessari per a la celebració del Dia del
Seminari:

—Cartells del Dia del Seminari en català i castellà 
—Estampa amb l’oració per al Dia del Seminari 
—Full amb suggeriments per donar gràcies pels sacerdots 
—Sobres per a la col·lecta del Dia del Seminari 
—Full de pregàries i monicions per a l’eucaristia del dia 21 de març 
—Cartell i fulls volants de la jornada de portes obertes del Seminari el dissabte

20 de març
—Butlletes de col·laboració amb el Seminari.

4. Us convidem, d’una manera especial, a la jornada de portes obertes del dia 20 de
març que tindrà un nou format. Es compaginarà l’estona de visita al Seminari amb la
pregària a la capella. A les 7 de la tarda hi haurà un rosari per les vocacions amb famí-
lies, i s’acabarà la jornada amb l’eucaristia presidida per Mons. Sebastià Taltavull a
les 8 del vespre.
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5. També us convidem a l’ordenació diaconal de José Fernando Campoverde que
tindrà lloc el diumenge, 21 de març, a les 7 de la tarda a la capella del Seminari.

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

7. Tenim a la vostra disposició el DVD «Los sacerdotes católicos en el cine. Histo-
rias de fidelidad y de servicio». És un recull d’escenes de les millors pel·lícules que
s’han fet sobre els preveres i que vol oferir una visió cinematogràfica del que és el
conjunt de la seva vida. L’ha elaborat Mn. Peio Sánchez, un dels millors especialis-
tes sobre aquest tema. És un bon instrument per a fer un cinefòrum sobre la vida i mi-
nisteri dels sacerdots. El podeu demanar a la Secretaria del Seminari.

Ben cordialment,

Mn. Josep M. Turull
Rector del Seminari Conciliar de Barcelona

Barcelona, 1 de març de 2010

Delegació de Pastoral Social i Càritas

Crònica i declaració final de la Trobada Europea de Pastoral dels
Migrants

S’ha celebrat a Barcelona, del 7 al 10 de març de 2010, la Trobada de Pastoral dels
Migrants a les grans ciutats d’Europa. Al llarg d’aquests dies, prop de quaranta res-
ponsables de pastoral en ciutats europees, entre les quals Milà, Torí, Roma, Viena,
Basilea, Friburg, Colònia, Frankfurt, Lió, Brussel·les, Luxemburg, Barcelona, i tam-
bé del Servei Nacional de Pastoral de Migrants de França i de la Comissió de Mi-
gracions de la Conferència Episcopal Espanyola, han posat en comú la seva expe-
riència i explicat la realitat de la immigració als seus propis països, han escoltat
l’opinió d’altres experts i han debatut sobre els reptes i les oportunitats que plante-
gen els fluxos migratoris a la societat d’avui i a l’Església catòlica en particular. La
Trobada ha estat organitzada per la Delegació de Pastoral Social de la diòcesi de Bar-
celona i Càritas.

En les jornades s’ha pogut escoltar, a més de l’opinió de sociòlegs, polítics i teòlegs,
la veu del joves, fills dels immigrants. Ells i elles, vinguts de països tan diversos com
Marroc, Armènia, Filipines i l’Equador, han volgut compartir en una taula rodona
vivències personals arran dels processos migratoris que van iniciar els seus pares.
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Aquests processos migratoris han suposat, indubtablement, un canvi radical en les
seves vides d’infants i d’adolescents. 

El temps i les oportunitats, factors decisius en un procés necessà-
riament gradual

En processos llargs, quan han transcorregut més de 15 anys des de la migració dels
pares, el jove o la jove es manifesta plenament incorporat a la nova societat. El do-
mini de la llengua, la inculturació a través de l’escola a la vida del país d’arribada
—sense que això impliqui renunciar a la pròpia cultura— i el fet de sentir-se acollit
i de trobar oportunitats laborals són indestriables d’aquesta plena incorporació. Quan
l’arribada és recent, té molt a veure amb aquesta incorporació gradual a la nova so-
cietat l’actitud que l’adolescent o el jove troba o ha trobat en els seus nous entorns
(l’escola, l’institut, el barri, la parròquia, la feina...). Amb tot, els joves que han par-
ticipat en la taula rodona han manifestat no haver-se sentit discriminats per raó del
seu origen o creença en la nova societat, tot i constatar que hi ha hagut, i encara hi
ha, dificultats. 

Les sessions de treball han ofert, també, als responsables de la pastoral europea en
l’àmbit de les migracions l’oportunitat de conèixer alguns projectes d’acollida i
formació que diverses entitats com Bayt-al-Taqhaffa, la Fundació Èxit, les Aules d’a-
collida escolar i Càritas duen a terme amb infants, joves i adults.

«Aprendre a reconèixer i a agrair la diversitat»

El cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, va presidir l’Eucaristia de cloen-
da de la Trobada de Pastoral dels Migrants a les grans ciutats d’Europa. La seva ho-
milia es publica a la secció del Prelat d’aquest mateix BAB.

Al final de la Trobada s’ha fet públic un comunicat que reflexiona sobre el paper de
la societat, dels responsables polítics i l’Església en l’àmbit de les Migracions. Lu-
xemburg serà la seu de la propera Trobada Europea l’any 2011. 

Pastoral dels Migrants a les grans ciutats d’Europa. 
Barcelona, del 7 al 10 de març 2010

Els fills dels immigrants. Quina pastoral?

Comunicat final

Ens hem trobat a Barcelona, del 7 al 10 de març de 2010, representants de la Pas-
toral d’Immigrants de les ciutats de Viena, Brussel·les, Lió, Frankfurt, Colònia, Milà,
Roma, Torí, Luxemburg, Basilea, Friburg, Barcelona i del Servei Nacional de la Pas-
toral de Migrants de França i de la Comissió de Migracions de la Conferència Epis-
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copal Espanyola, en la 21a trobada. El tema ha estat la Pastoral amb els joves im-
migrants. És un fet evident, a totes les nostres ciutats europees, l’augment dels fills
d’immigrants. 

No pot ser d’altra forma, atès que en els últims anys ha augmentat de forma conside-
rable, sobretot en el sud d’Europa, l’entrada de nous immigrants. Just és que aquests
vulguin portar els seus fills. És per tant un procés sense tornada, ja que els seus
pares es van establir aquí i, lògicament, ells també.

Aquest fet comporta dificultats, sobretot per a aquells fills que han arribat en plena
adolescència i que han viscut molt temps separats dels seus pares; però sens dubte
comporta també moltes oportunitats que han d’aprofitar-se: aporten joventut a la
nostra societat i a la nostra Església europea, cada vegada més envellides. Aporten
diversitat cultural, que enriqueix el nostre entorn. Per tant, l’arribada d’aquests jo-
ves s’ha de viure amb esperança. 

Els hem escoltat i constatem que aquests nois i noies són abans joves que immigrants.
Les seves preocupacions, interessos i aficions són les mateixes que les dels joves de
la societat d’acollida. En conseqüència, hi ha més coses que els uneixen que no
que els separen. 

Constatem que si el desig fonamental dels pares, en arribar, és ser acollits, el dels
fills és poder participar i tenir un major protagonisme en la seva nova societat,
sense perdre, no obstant això, la seva cultura d’origen en la difícil tasca de forjar la
seva identitat. 

A partir d’aquestes constatacions, se’ns plantegen múltiples reptes:

A la nostra societat i responsables polítics:

—Que es respecti el dret a viure en família, facilitant una ràpida reagrupació fami-
liar, per evitar el dolor que deriva d’una llarga separació entre pares i fills. 

—Que s’ofereixi a aquests joves els mecanismes necessaris per al seu desenvolupa-
ment integral, com a persones, garantint la igualtat real d’oportunitats. És una
qüestió de justícia que pot evitar la seva frustració i possibles reaccions de rebuig. 

—Que els responsables polítics tinguin en compte que les persones que han arri-
bat, majoritàriament es quedaran i, en conseqüència, adaptin les seves políti-
ques migratòries a aquest fet, promovent polítiques reals d’integració i de cohesió
social. 

—Que no s’instrumentalitzi la migració ni que s’utilitzi com a element de confronta-
ció social i política, com hem detectat que està succeint en els nostres països. 

A les nostres esglésies:

—Que realitzem una acollida dels joves immigrants i els acompanyem des de la pro-
ximitat, la comprensió i la paciència, oferint-los punts de referència que poden ser-
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los positius, per enfortir la seva autonomia personal i la seva integració social i
eclesial. 

—Que la Pastoral amb els joves immigrants els doni un protagonisme real i els aju-
di a convertir-se en agents d’evangelització per als altres joves immigrants. 

—Que acompanyem també, des de la proximitat, les famílies que reagrupen els seus
fills, per ajudar-los en la seva mútua adaptació, atès que en moltes ocasions la re-
agrupació familiar es dóna després de molts anys de separació. 

—Que actuem més coordinadament des de la Pastoral de joventut, la familiar i la de
migracions, atès que les tres tenen relació amb la situació dels fills dels immi-
grants. 

—Que potenciem, en el si de les nostres comunitats, la trobada i el diàleg intergene-
racional i entre els feligresos autòctons i els immigrants, aprenent a conviure en
una societat i en una Església multiculturals. 

—Que en la realitat de secularització que troben a Europa, els ajudem a no perdre
les seves arrels culturals i religioses i a enfortir la seva experiència de fe. 

—Que en la formació dels seminaristes i sacerdots, es tingui en compte tota la reali-
tat migratòria i, en aquest context, la situació dels fills dels immigrants. 

Ens comprometem a comunicar i difondre en les nostres diòcesis i a la societat civil
dels nostres països les conclusions d’aquesta trobada per sensibilitzar i portar-les a
la pràctica. 

Barcelona, 10 de març de 2010
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Crònica

Jornada acadèmica a la Facultat de Teologia 
de Catalunya amb motiu de l’Any Sacerdotal

El dimecres, 3 de març de 2010, va celebrar-se a la Facultat de Teologia de Catalu-
nya (FTC) una jornada acadèmica sobre «El ministeri presbiteral, esperança del
món», amb motiu de l’Any Sacerdotal, en què es va fer una anàlisi de la triple dimen-
sió de la vida del sacerdot: espiritual, teològica i pastoral.

La jornada, adreçada especialment als preveres i als religiosos que han rebut l’or-
denació presbiteral, s’inicià a les 10 h amb les paraules del Cardenal Lluís Martí-
nez Sistach, arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de la FTC, que es publiquen
íntegrament a la secció del Prelat d’aquest mateix número del Butlletí de l’Ar-
quebisbat.

Després seguí la presentació de la jornada, a càrrec del Dr. Armand Puig i Tàrrech,
degà president de la FTC, que va dir que l’Any Sacerdotal promogut pel Sant Pare
era ocasió de diverses iniciatives i que la FTC considerava com a pròpia la reflexió
sobre la vida del prevere, cridat per l’Església a anunciar l’Evangeli, celebrar els mis-
teris de la fe i tenir una sol·licitud pastoral per a tothom. I que per aquesta raó s’ha-
via promogut una jornada dedicada a la teologia del ministeri presbiteral en les se-
ves dimensions espiritual, teològica i pastoral.

Intervenció del cardenal Hummes

A continuació, presentà la primera ponència sobre «la dimensió espiritual de la vi-
da del prevere», el cardenal Cláudio Hummes, prefecte de la Congregació per al Cler-
gat (Roma). El cardenal va situar en la «caritat pastoral» el nucli de l’espiritualitat
del prevere. «Els sacerdots som objectes privilegiats de la caritat de Déu, hem ex-
perimentat el seu amor i per això som cridats a viure intensament la caritat pastoral,
que sempre serà una caritat de relació. En la relació d’intimitat amb el Senyor hi ha
el centre de la nostra existència. El contacte personal amb Crist és l’aliment i la ba-
se de la nostra vida».

El cardenal recordà els objectius que el Papa va indicar per a aquest Any Sacerdotal
en el discurs pronunciat el 16 de març de 2009: «afavorir l’interès dels sacerdots cap
a la perfecció espiritual, de la qual depèn, sobretot, l’eficàcia del seu ministeri», i
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també «fer percebre sempre la importància del rol i la missió del sacerdot en l’Esglé-
sia i en la societat contemporània!».

A continuació desenvolupà quatre punts: la caritat pastoral, l’ordre de la vida espiri-
tual del prevere, la caritat pastoral en relació amb els bisbes i els preveres, i la caritat
pastoral en relació amb l’Església i el món.

Respecte al primer punt, el de la caritat pastoral, el cardenal Hummes afirmà que «és
el principi intern, la virtut que anima i que guia la vida espiritual dels preveres». Com
a «caritat» es fonamenta en el Déu-Amor i en l’amor de Jesucrist, mort i ressuscitat
per a la salvació de la humanitat. Com a «pastoral», es basa en la configuració del
prevere amb Crist, cap i pastor del Poble de Déu.

Sobre l’ordre de la vida espiritual del prevere, el cardenal assenyalà que «en aquest
ordre hi ha un lloc important per a la pregària, per escoltar la Paraula de Déu, per ce-
lebrar l’Eucaristia, per administrar el sagrament de la Reconciliació, per a la devoció
mariana i per a la pràctica de la caritat».

En el tercer punt, corresponent a la caritat pastoral en relació amb els bisbes i preve-
res, el prefecte de la Congregació per al Clergat, va dir que «dels preveres es reque-
reix una veritable comunió amb el seu bisbe i amb la resta de preveres».

Del darrer punt, la caritat pastoral en la relació amb l’Església i el món, destacà dos
aspectes importants: «el repte missioner del prevere, en l’actualitat particularment
urgent, i la solidaritat envers els pobres».

Dimensió teològica del ministeri presbiteral

A les 12h, el professor Santiago del Cura, de la Facultat de Teologia del Nord d’Es-
panya (Burgos), presentà una ponència sobre «Dimensió teològica del ministeri pres-
biteral». Explicà que el ministeri presbiteral exercit in persona Christi està arrelat en
el misteri de Déu i no existeix en abstracte sinó encarnat en ministres concrets que
l’assumeixen i el viuen. És una nova manera de ser i d’estar en l’Església, per a ser
transparència d’una salvació que no prové del sacerdot sinó de Déu. Va subratllar la
dimensió pneumatològica del sacerdoci: «L’ordenació és un do i per tant un caris-
ma de l’Esperit Sant, que davalla sobre els ordenats i els capacita, sosté i habita en
l’exercici del seu ministeri».

En la part final de la seva intervenció, el professor burgalès explicà que la lògica
relacional impregna tota la identitat sacerdotal. «En la teologia contemporània
del ministeri ordenat, la relació està cridada a convertir-se en una de les seves claus
interpretatives. És una lògica de descentrament, de proexistència a favor dels al-
tres, de kénosis de la mateixa llibertat, perquè es produeixi l’Advent de Crist com
a únic mediador i es realitzi la trobada de cada home amb Crist, com el Salvador
definitiu».
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Dimensió pastoral de la vida del sacerdot

A les 16 h, continuà la jornada amb la ponència sobre «la dimensió pastoral de la vi-
da del prevere», a càrrec del professor Ramon Prat i Pons, director del Seminari de
Teologia Pastoral de la FTC i vicari general de la diòcesi de Lleida, que va estruc-
turar la seva intervenció en tres punts: reptes i signes d’esperança, criteris teològics
pastorals, i, finalment, línies d’acció.

Referint-se als reptes socioculturals, va ressaltar que vivim «un desert antropològic
de canvi d’època. Aquest temps de desert no és fàcil, però és apassionant, perquè po-
dem crear cada dia». També esmentà els reptes psicoafectius, que apunten cap a l’ex-
ploració de l’interior de la persona, i els reptes evangèlics. Va dir que cal superar la
temptació de l’arrogància o de la vergonya, i que cal aspirar a ser «una Església con-
fessant i martirial,servint al món la tendresa de Crist».

Pel que fa als criteris teològics pastorals, Mn. Prat va reflexionar sobre el pas del
«misteri» (la caritat de Déu) al «ministeri» (la caritat pastoral), on «homes i dones
anuncien el Regne de Déu, assenyalant Crist i animats per l’Esperit». El sacerdot és
home entre els homes i dones, germà entre els germans, generador i servidor de la
comunitat i membre del presbiteri reunit entorn del ministeri pastoral del bisbe.

Com a «brúixola per navegar», Mn. Prat proposà el servei incondicional a la perso-
na i als seus problemes, el seguiment de Crist, la consciència de la comunió eclesial
i la vivència d’una espiritualitat encarnada. «La primacia de la caritat és l’entranya
de la vida cristiana en la vivència espiritual, la reflexió teològica i l’acció pastoral».
Finalment, va enumerar unes línies d’acció: ser «laboratoris» d’experiència de Déu,
repensar i reformular el missatge de la fe, l’acompanyament de les persones, la pra-
xi de la caritat pastoral i la praxi de la sinodalitat.

A les 17 h es celebrà una taula rodona entre els tres ponents, moderada pel Dr. Ar-
mand Puig, en la qual es parlà de l’escassetat de sacerdots, la pluralitat de ministe-
ris laïcals o la vocació com a crida i resposta. En la seva intervenció, el cardenal Hum-
mes va fer una crida emocionant a l’esperança enmig dels temps difícils que afronta
l’Església. «Són grans desafiaments i hi hem de buscar els camins de futur. Hem de
tenir fe i confiança: Déu guia la història. Cal tenir alegria per viure i realitzar la nos-
tra missió amb entusiasme. Deprimits, no trobarem solucions, no hem de condemnar
el món sinó treballar perquè se salvi». Referint-se a les notícies sobre abusos a me-
nors, afegí que «volem dir al món que la immensa majoria de sacerdots no són així,
que l’Església està molt contenta amb el seu presbiteri i l’estima, que en reconeix tot
el valor, i que els preveres són insubstituïbles. La majoria donen la vida pel minis-
teri i això és admirable, heroic!»

Cloenda del Dr. Lluís Martínez Sistach

La jornada acabà a les 18 h amb les paraules del cardenal arquebisbe de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach. El cardenal va dir que la jornada era «un bon servei que
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la FTC i la FFC als futurs sacerdots diocesans i religiosos, especialment en la dimen-
sió intel·lectual, però sense oblidar la dimensió humana, espiritual i pastoral». «En
aquesta jornada s’han tractat les dimensions espiritual, intel·lectual o teològica i pas-
toral. I aquest enfocament de la Jornada ha estat molt positiu, perquè el ministeri
presbiteral demana aquestes dimensions i, si en manca alguna, l’exercici del minis-
teri no ajuda a l’espiritualitat sacerdotal del prevere, no dóna la satisfacció profun-
da del servei i queda coixa la seva eficàcia».

El Dr. Martínez Sistach va donar les gràcies als tres ponents i a tots els participants
en la jornada i d’una manera especial al cardenal Cláudio Hummes, que va partici-
par a tota la jornada. «Le sue parole —va dir el nostre Cardenal Arquebisbe— non
sono soltanto le parole di un professore; sono le parole di un pastore, Vescovo dioce-
sano durante molti anni, e soprattutto del Prefetto della Congregazione per il Clero,
cioè, il Dicastero che ha cura della vita e del ministero dei preti, come aiuto al San-
to Padre nella sua missione al servizio di tutta la Chiesa».

«Les tres ponències —acabà dient el Sr. Cardenal Arquebisbe— han ofert molts con-
tinguts que ens ajuden a conèixer més i millor el ministeri presbiteral i aquesta ja és
una finalitat molt important de l’Any Sacerdotal que estem celebrant».

III Trobada de professors universitaris 
amb el cardenal de Barcelona

El proppassat 12 de març el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, pre-
sidí la III Trobada de professors, investigadors i membres de la comunitat docent uni-
versitària, organitzada per la Delegació de Pastoral Universitària de l’Arquebisbat de
Barcelona. 

El Cardenal va obrir l’acte ressaltant la funció docent com a clau fonamental del ser-
vei de l’Església en el moment del pensament actual i fent una menció especial a la
pròxima visita del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, destacant l’aportació a la cultu-
ra i pensament reflectida per Antoni Gaudí en la construcció i disseny de la Sagrada
Família.

La trobada, sota el títol de «L’espiritualitat cristiana en el context de recerca espiri-
tual actual: elements en què cal posar l’accent», tingué com a ponents el P. Andreu
Marquès, doctor en Teologia i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya i monjo de Montserrat i a Claire Marie Stubbemann, doctora en teologia es-
piritual amb una tesis sobre Edith Stein i professora de la Facultat de Teologia del
Nord d’Espanya, amb seu a Burgos. 

El P. Marquès va descriure l’ús generalitzat de la paraula «espiritualitat» en el con-
text actual: «Mentre que els adjectius spiritalis (o spiritualis) i el seu oposat carna-
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lis s’han usat sempre en el cristianisme, el substantiu que se’n deriva spiritualitas ha
estat usat molt rarament i no ha esdevingut veritablement popular fins al segle XX,
tan popular que, dintre del cristianisme, quasi ha desplaçat altres substantius que
abans s’utilitzaven amb gran freqüència, com ara “religiositat”, “pietat”, “devoció”,
etc. Però, a més d’això, s’ha secularitzat i, fora del cristianisme, designa el conjunt
de pràctiques (meditació, règim alimentari, exercicis físics, estones de solitud, etc.)
que es creu que porten a una plena humanització». 

El P. Marquès va fer front a la idea generalitzada que totes les espiritualitats són
iguals: «L’amor en el budisme és concebut més aviat com una compassió universal
mentre que en el cristianisme es tracta d’un amor actiu al proïsme (tal com ens és
descrit en la paràbola del Bon Samarità o en la descripció del Judici final que trobem
a Mt 25: «Veniu, beneïts del meu Pare [...]. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar;
tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vareu acollir, etc»). Cal dir que en les
espiritualitats que no són específicament cristianes es dóna molta importància, se-
gons els casos, a l’obtenció de la serenitat interior, o a la capacitat de concentració i
d’escolta, o al desenvolupament de la memòria i de la intel·ligència, i les tècniques
desenvolupades per a obtenir-ho (sobretot en el budisme) han estat utilitzades en am-
bients cristians (per exemple, en alguns monestirs catòlics) tot posant-les principal-
ment al servei de la pregària».

Per la seva part la Dra. Claire Marie Stubbemann (Koblenz, 1953), va oferir una vi-
sió profunda on arrelava l’espiritualitat cristiana en el ser persona: «A l’establir un
nexe ineludible entre espiritualitat i realització humana, em refereixo a la veritat
antropològica fonamental de què l’home ha estat creat a imatge i semblança de Déu.
Això significa que el ser humà és constitutivament un ser espiritual. Quin és —a la
llum de la fe— el sentit més fons d’aquest enunciat? Essent creació de Déu, que és
esperit i imatge originària de tot ser espiritual, el ser humà no només és capax Dei,
és a dir, obert a la vida sobrenatural i capaç d’entrar en una relació de reciprocitat
amb Déu, sinó que porta inscrita en la seva naturalesa anímico-corpórea-espiritual la
vocació d’ unió amb Ell».

Per Stubbemann, hi ha molts indicadors importants a tenir en compte en el camí vers
Déu, però considera que és fonamental tenir presents, per un costat, el misteri de
l’encarnació del Fill de Déu, i per altre, la seva condició de «Servent» (Flp 2,6-
11). Claire-Marie Stubbemann va afirmar que «hem delimitat el regne de l’esperit
des que hem començat a considerar-lo fruit del nostre propi ingeni. I patim les con-
seqüències, per més que siguem capaces d’ignorar-les, dissimular-les o compensar-
les. Però on bufa l’Esperit de Déu, trenca sempre els motlles de la nostra compren-
sió. “En veritat et dic: ningú no pot veure (albirar) el Regne de Déu si no neix de
dalt”, va dir Jesús a Nicodem. L’espiritualitat cristiana no es pot desvincular, per
Stubbemann, de l’espiritualitat de l’anorreament de Jesús a la Creu, del servei. Una
espiritualitat basada en el compromís que Crist va formular en l’eucaristia “va pren-
dre el pa... el va beneir..., el va partir... i el va repartir...”. (cf. Lc 22,19). Esdevenir
aliment per al món, a través de les nostres capacitats i les vies d’acció professio-
nal. Stubbemann va posar l’accent en la necessitat d’acostar-se a les escriptures, a
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l’eucaristia i a la pregària personal, així com a la creació de petites comunitats de
vida per compartir la fe».

La trobada conclogué amb un col·loqui, amical i profund, on els assistents varen po-
der aprofundir els temes tractats.

Celebració de la Jornada Pro Vida a la diòcesi

Amb motiu de la Jornada Pro Vida a la nostra diòcesi, el Sr. Cardenal Arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí una celebració eucarística a la catedral de Bar-
celona el diumenge 21 de març de 2010. El Sr. Cardenal concelebrà amb Mn. Ma-
nuel Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar i amb el seu secretari particular,
Mn. Alfred Sabaté. Hi assistiren els col·laboradors de la Delegació i nombroses fa-
mílies, acompanyades dels seus fills.

El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia, el text de la qual es publica íntegrament a la sec-
ció del Prelat, en aquest mateix número del BAB. La celebració fou retransmesa en
directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat. Abans de la missa, es va retransmetre una
llarga entrevista a Mn. Manuel Claret en la qual va exposar els objectius d’aquesta
Jornada i va explicar les diverses activitats i serveis que realitza la seva Delegació. 

En iniciar-se la celebració, que fou bilingüe, es llegí la següent monició: «El proper
dia 25, festivitat de l’Anunciació o Encarnació del Senyor Jesús en les entranyes de
la Verge Maria, l’Església celebra el dia de la Vida. Per ser el dia 25 un dia labora-
ble, en què molts cristians, per motius laborals, tenen dificultat de reunir-se a l’en-
torn de l’altar per pregar, avui diumenge V de Quaresma, en el nostre camí cap a la
Pasqua, pregarem per aquesta intenció de manera especial. Que el do de la vida,
que ve de Déu, el sapiguem estimar, respectar, afavorir des del primer fins al darrer
moment de la seva existència. Avui adrecem la nostra pregària, de manera especial
per a totes les mares, perquè estimin i respectin incondicionalment la vida dels fills
que en el seu si han començat el procés que els ha de portar a gaudir del do de la vi-
da. Que les mares que esperen un fill i es troben en dificultats sàpiguen rebutjar qual-
sevol tipus de pressió psicològica, ambiental o legal, que les indueixi a l’avortament.
Preguem al Senyor perquè el nostre camí cap a la celebració de la Pasqua ens faci
participar del seu amor i de la vida nova i autèntica de la seva resurrecció».

Pregària dels fidels

Es varen fer aquestes peticions en el moment de la pregària dels fidels:

—Preguem Déu nostre Senyor, per tal que la humanitat sàpiga defensar la vida en to-
ta circumstància, i en qualsevol moment de la seva existència, des del naixement
fins que arribi a la seva fi, i perquè els seus dirigents, els científics, els professio-
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nals de la salut i de l’assistència social promoguin aquest respecte i la defensin.
Preguem el Senyor.

—Preguem Déu nostre Senyor, per tal que l’Església ens sàpiga mostrar el camí i
l’actitud de respecte amb tota la creació, especialment amb la vida humana, i ens
ensenyi l’actitud que hem de seguir, encoratjant-nos a defensar la persona en qual-
sevol situació. Preguem el Senyor.

—Preguem Déu nostre Senyor, per tal que les famílies d’avui sàpiguen acceptar la
vida com el do més preuat que Déu ens ha donat, que la valorin, que la transme-
tin, que siguin capaços de defensar-la i de propagar, des del seu exemple, la cultu-
ra de l’amor i de la vida. Preguem el Senyor.

—Preguem Déu Senyor nostre, pel Papa i els bisbes, en especial pel nostre Cardenal
Arquebisbe Lluís i el seu auxiliar Sebastià, per tal que, units, sàpiguen mostrar-nos
el camí de defensa de la vida. Preguem el Senyor.

—Preguem pels preveres i seminaristes en aquest dia del Seminari, perquè visquin
plens de l’amor de Déu i d’un profund esperit de servei als germans. Preguem el
Senyor.

—Preguem el Senyor per les dones que es veuen portades a considerar la possibili-
tat de l’avortament, per tal que trobin en el seu entorn familiar, d’amistat, i també
en els membres de l’església, el suport necessari per tal d’afrontar la seva situació,
superar-la i possibilitar la nova vida. Preguem el Senyor.

—Preguem Déu nostre Senyor, per tal que els dirigents i líders socials trobin la ma-
nera de conscienciar-se que la vida és el dret més fonamental que té la persona,
fins i tot la dels que encara no han nascut. Preguem el Senyor.

—Preguem per tots aquells que han mort o patit, víctimes de la violència, de les
opressions, de la tortura o qualsevol mena d’ignomínia. Que trobin en Déu la
Justícia i l’Amor que aquest món els ha negat. Preguem el Senyor.

Estimem i servim la vida

Al final de la celebració es va distribuir una declaració dels Delegats diocesans de
Família i Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya en català i en castellà. En publi-
quem el text íntegre en català:

DECLARACIÓ DELS DELEGATS DE FAMÍLIA I VIDA 
DE LES DIÒCESIS AMB SEU A CATALUNYA, AMB MOTIU 

DE LA JORNADA PER LA VIDA (25 DE MARÇ 2010)

Delegats diocesans de Família i Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya
19/03/2010

ESTIMEM I SERVIM LA VIDA

Els delegats diocesans de Família i Vida de les diòcesis amb seu a Catalunya, fidels a
l’encàrrec que hem rebut dels nostres bisbes, volem fer arribar la nostra veu a tot el qui
vulgui escoltar, especialment als que tenen especial responsabilitat en l’àmbit educatiu. 
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Considerem imprescindible viure la vida com un do, assaborint la joia de tenir-la i
estimant-la plenament com el més gran que hom posseeix i l’expressió màxima del
patrimoni humà. És per aquest motiu que l’Església ofereix i fa tot el possible per
donar el seu suport als qui pateixen per qualsevol causa, ja sigui física, social, psí-
quica o espiritual, als més indefensos, incapaços de cercar el seu propi bé per ells
mateixos, i a aquells que el nostre model social ha marginat o rebutjat, tot acollint-
los i oferint-los l’ajut que pugui haver a les nostres mans. Per això ens proposem afa-
vorir la cultura de la vida amb tots els mitjans que tinguem a l’abast.

Ens sentim profundament preocupats davant la successió de fets relacionats amb la
valoració de la vida, la manca de sentit de la sexualitat i de l’amor, l’allau d’atacs
encoberts a la família, el seu concepte i la seva estructura, el trencament de la convi-
vència social,... que afecten la nostra societat i el conjunt de persones que en formen
part. Ens preocupen, i alhora ens interpel·len, pel que suposen de canvi d’hàbits i
comportaments, tant personals com socials, àdhuc de mentalitat, portant-les a des-
envolupar pautes de conducta que, fins i tot moltes d’elles, esdevenen contràries
als propis interessos intrínsecs de l’ésser humà, i afecten la pròpia autoestima i les
relacions de cadascú amb els altres i amb el conjunt de la societat.

Aquesta desestructuració de l’individu i de la societat s’agreuja pel materialisme
vinculat al consum desordenat, i s’ha vist esperonat per l’hedonisme, el culte a l’ego
i al propi cos, l’abandó i la comoditat, per manifestar-se definitivament amb el nihi-
lisme, el relativisme i d’altres ideologies pròpies de la postmodernitat.

Hem de superar, i proposem a tots fer un camí conjunt de renovació en aquest sen-
tit, la intromissió en la formació dels fills per part d’entitats alienes a la família,
les quals no poden usurpar el seu dret a educar-los, el problema que suposa l’exis-
tència de lleis i pautes de comportament contràries a la naturalesa humana, i la ten-
dència creixent a la dissolució de l’individu en pràctiques que l’allunyen de la seva
identitat com a persona. 

En conseqüència ens proposem fomentar l’educació afectiva i sexual per poder
viure l’amor, ajudar les parelles joves a descobrir el valor del matrimoni i la famí-
lia, i esperonar les famílies a viure des de l’espiritualitat i l’autenticitat relacional i
afectiva al si de les seves llars. Així mateix copsem la necessitat de donar a conèixer
i expandir la cultura de la vida des de la convicció que l’Església ha d’estar al ser-
vei de la vida perquè l’estima.

Celebració de la Festa de Sant Josep Oriol 
a la Residència Sacerdotal

El dia 23 de març, festivitat de Sant Josep Oriol, la Residència Sacerdotal de preve-
res emèrits celebrà, amb joia, la commemoració del seu patró. 
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L’eucaristia solemne, a les 12 del migdia, fou presidida per el Sr. Cardenal Arquebis-
be, Dr. Lluis Martínez Sistach, que concelebrà amb Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar
emèrit de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i Presi-
dent Delegat del Patronat de la Residència, i Mn. Francesc Raventós, rector. 

El Sr. Cardenal, en la seva homilia, menciona els trets biogràfics fonamentals del
sant: la seva infantesa en una família humil, la mort prematura del seu pare, la seva
situació benestant com a preceptor de infants que el porta, precisament a la reflexió
i necessitat de la penitència, pobresa i austeritat, essent per això popularment cone-
gut com el «doctor pa i aigua». El seu vibrant apostolat a la parròquia del Pi, especial-
ment en favor dels malalts i els més pobres i necessitats. 

El Sr. Cardenal remarcà que «Sant Josep Oriol ho feia tot i sempre per amor» i que
«si bé en algunes de les seves actituds, avui en dia no el podem imitar, sí que hem de
ser-ne seguidors espirituals com a mestre, exemple i patró dels preveres». 

Dirigint-se als preveres residents, el Sr. Cardenal, manifestà que «si en la nostra vi-
da personal i en la nostra tasca apostòlica descobrim mancances, sacrificis, dolors i
sofriments, la vida i exemple de Sant Josep Oriol, ens esperona a superar les difi-
cultats i a una major fidelitat en el ministeri». «En l’Any Sacerdotal —continua el
Cardenal— la figura de Josep Oriol, patró dels preveres de l’Arxidiòcesi i patró de
la Residència Sacerdotal, ha d’estar més viva que mai entre nosaltres com a exemple
d’entrega sacerdotal».

El Sr. Cardenal continuà la seva homilia dient: «Demanem a Sant Josep Oriol que
tinguem vocacions al ministeri ordenat, que l’Església de Barcelona tingui més sa-
cerdots, més servidors de l’Evangeli i més apòstols. Tots vosaltres —va afegir— heu
fet molts i grans serveis a la diòcesi i encara avui podeu fer-ne i en feu. Fem-ho tots
com ens mana l’Evangeli d’avui: no volent ser els primers, sinó com a servidors de
tots».

El Sr. Cardenal va agrair molt a les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu el ser-
vei d’atenció als sacerdots, i especialment els malats, servei que fan, amb tota cura
i caritat. 

Acabada l’eucaristia, es visionà un vídeo sobre la Residència Sacerdotal que explicà
les transformacions viscudes per la residència al llarg del pas del temps i les perso-
nes que hi han tingut cura o responsabilitats. 

Posteriorment hi hagué un dinar de germanor presidit pel Sr. Cardenal, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, i els bisbes Mons. Sebastià Taltavull, Mons. Pere Tena, i Mons. Agus-
ti Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. 

Mn. Raventós, rector de la Residència Sacerdotal, agraí el seu servei sempre ama-
tent, a tots els membres del patronat de la Fundació Sant Josep Oriol, i en el seu par-
lament recordà la història de l’entitat. Des del bisbe Pantaleó —que concebé la idea
d’una residència sacerdotal— fins als nostres dies, recordant la col·laboració d’altres

05 Crònica  14/4/10  09:29  Página 192



BAB 150 (2010) - març [69] 193

prelats com Català, Modrego, Jubany, etc. Recordà que gràcies a la Residència molts
preveres han trobat, no solament l’escalf material, sinó també suport en la malaltia,
en l’espiritualitat, i en circumstàncies personals (psíquiques i morals) dificultoses. 

Tingué presents, també, moltes de les col·laboradores de la casa,con la Gna. Mont-
serrat Ripollés (a.c.s.), i les germanes Guillermina, Montserrat Icart, Concepció Que-
rol, Cristina Villalba, etc. Així com tot el personal administratiu i de serveis.

La Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, des del seu inici ara fa més de 40 anys,
ha atès 227 preveres. Actualment hi resideixen 55 mossens (4 d’ells tenen més de 90
anys, i 36 superen els 80).

Mn. Raventós acabà el seu parlament demanant la protecció del sant Patró i afirmà
que, com ell, els residents, «som pobrets, però alegres i vivim el nostre ministeri amb
joia i esperit de servei».
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Dins de la col·lecció Biblioteca Litúr-
gica s’ha publicat el llibre del Dr. Joan
Guiteras i Vilanova, degà president del
Capítol de la catedral de Barcelona i pro-
fessor a la Facultat de Teologia de Cata-
lunya i a l’Institut Superior de Litúrgia
de Barcelona, del qual n’és també el di-
rector. Es titula «La Penitencia como
virtud y sacramento» (Centre de Pastoral
Litúrgica, Barcelona 2010, 254 pàgs.).

El Dr. Joan Guiteras és autor d’un bon
nombre de llibres de temes teològics, ca-
tequètics, litúrgics i de formació cristiana.
Aquest darrer llibre seu és un veritable
tractat teològic sobre el sagrament i la vir-
tut de la Penitència. És un treball espe-
cialment valuós, fruit d’un esforç que me-
reix atenció i reconeixement, donada la
situació actual d’aquest sagrament.

El llibre és fruit de les classes del Dr. Gui-
teras a la Facultat de Teologia de Cata-
lunya i a l’Institut Superior de Litúrgia
de Barcelona, on explica als alumnes els
sagraments de la Penitència i la Unció
dels Malalts. És fruit també de la madu-
ració personal que l’autor ha anat fent
dels temes relacionats amb el sagrament
de la Reconciliació en tots els seus as-
pectes i problemes.

En la seva «confessió» inicial, el Dr. Gui-
teras reconeix que en diversos moments
ha tingut la temptació de no publicar

aquest llibre, perquè la matèria demana
un tractament mol delicat, encara que
també afegeix: «He procurat mantenir la
delicadesa».

El lector podrà comprovar la veracitat
d’aquesta afirmació. El llibre, seguint un
esquema clàssic en els tractats teològics,
s’estructura en cinc capítols. El primer
presenta una panoràmica d’aquest sagra-
ment en la història de la salvació i en la
vida de l’Església, amb un especial ac-
cent en la relació estreta dels sagraments
del Baptisme i l’Eucaristia amb el sagra-
ment de la Penitència.

El capítol segon està dedicat a la tradició
bíblica, a l’Antic i al Nou Testament amb
una especial atenció als tres textos fona-
mentals del Nou Testament sobre la ca-
pacitat atorgada per Jesucrist a l’Esglé-
sia per al perdó dels pecats: Mt 16,19 i
18,18 i Jn 20,23.

El capítol tercer estudia la tradició ecle-
sial, des de les tres formes penitencials a
l’Església antiga, fins al Concili de Tren-
to i la teologia postridentina, que arriba
fins a les vigílies del Concili Vaticà II.
Entre els autors, testimonis de la tradició
eclesial, que el Dr. Guiteras aporta me-
reix ser remarcat el fet que té en compte
la doctrina del que qualifica com a «tes-
timoni important»: el nostre Sant Pacià
de Barcelona (347-391).

Informació

Publicació del llibre del Dr. Joan Guiteras 
sobre el sagrament de la Penitència
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El capítol quart és central en el tractat
del Dr. Guiteras. Està dedicat a la refor-
ma litúrgica del Vaticà II i el sagrament
de la Penitència, amb una anàlisi deta-
llada del Ritual de Pau VI: del seu es-
quema, dels seus Praenotanda, dels ofi-
cis i ministeris en la Reconciliació dels
penitents, del lloc, temps i altres aspec-
tes de la celebració del sagrament, així
com de les tres formes de la celebració
del ritus.

El capítol cinquè i últim té un caràcter
de síntesi sobre els temes fonamentals de
tot el tractat: el pecat, la misericòrdia i
les constants i les variants que es troben
en l’administració i la vivència d’aquest
sagrament.

En els apèndixs ha recollit l’autor els
textos que reflecteixen els ensenyaments

de l’Església contemporània sobre el sa-
grament del perdó, des del Catecisme de
l’Església catòlica (nn. 1420-1458) fins
a les disposicions del Codi de Dret Ca-
nònic i sense oblidar els documents de
Joan Pau II Reconciliatio et Paenitentia
i Misericordia Dei. Un darrer apèndix,
dedicat als materials per a la celebració
dels sagrament en els diferents temps li-
túrgics, és ben indicatiu de la preocupa-
ció pastoral que ha presidit tota l’elabo-
ració d’aquest veritable tractat teològic
sobre el sagrament i la virtut de la Pe-
nitència. 

Un treball molt remarcable que cal agrair
al Dr. Guiteras i que pot ser conside-
rat també com una aportació valuosa a
l’Any Sacerdotal que està celebrant tota
l’Església per indicació de Benet XVI.—
J.P. 
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Context religiós i eclesiàstic al començament 
del segle XX, pel Dr. Josep M. Martí i Bonet

El Dr. Josep M. Martí Bonet, delegat del
Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de
Barcelona i canonge de la catedral de Bar-
celona, participà el dia 25 de febrer de
2010, al cicle de conferències organit-
zat pels Caputxins de Catalunya amb
motiu del centenari del santuari de la
Mare del Roser de Pompeia (1910-2010).
L’Arxiu Diocesà ha fet una edició d’a-
questa conferència en un opuscle de 16
pàgines titulat «Context religiós i eclesiàs-
tic de la diòcesi de Barcelona al comença-
ment del segle XX. (Alguns aspectes)».

Creiem que és d’interès informar dels te-
mes que inclou aquest opuscle del Dr.
Martí Bonet. Parteix d’un record del ca-
putxí Pare Rupert Maria de Manresa, i

després parla de la figura senyera del
cardenal Casañas, bisbe de Barcelona,
dels bisbes Laguarda i Reig i desenvo-
lupa aquesta afirmació: «El cristianisme
a la nostra Església diocesana bullia a
principis del segle XX».

Altres punts analitzats pel Dr. Martí Bo-
net són: els Sindicats Catòlics i la Fede-
ració Catòlica Agrícola, l’obra social de
l’Església i les seves caixes d’estalvi, les
escoles parroquials i el món obrer, els
centres catòlics, les Conferències de Sant
Vicenç de Paül i altres moviments d’es-
piritualitat i eclesials de Barcelona.

A causa de la propera beatificació del
Pare Josep Tous i Soler, prevista per al
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dia 25 d’abril a la basílica de Santa Ma-
ria del Mar, ens sembla que té un espe-
cial interès l’apartat de la conferència ti-
tulat «La Divina Pastora i els caputxins»,
que transcrivim íntegrament.

»Així com els jesuïtes impulsaren les
Congregacions Marianes, així mateix els
caputxins entorn de la devoció a la Divi-
na Pastora establiren obres benèfiques, de
catequesi i de formació espiritual. La de-
voció es remunta a principis del segle
XVIII. És una devoció mariana iniciada a
Sevilla el 1703 pel P. Isidor de Sevilla,
com a reacció al refredament produït per
l’espiritualitat jansenista i amb la voluntat
de presentar la proximitat de la maternitat
de Maria al poble en forma de pastora».

»La nova devoció fou propagada per tots
els territoris hispànics mitjançant les pre-
dicacions del beat Diego J. de Cadis, que

el 1795 aconseguí la creació i l’ofici pro-
pi de la festa el tercer diumenge després
de Pasqua. Els caputxins catalans posa-
ren les seves missions populars sota el
patrocini de la nova advocació (1763) i
la van promoure amb la predicació, el
foment del cant de goigs i cobles i la di-
fusió de novenaris i devocionaris. El més
famós d’aquests va ser l’Exercicio de la
Divina Pastora, publicat el 1764 pel
P. Joaquim de Berga. Durant els segles
XVIII i XIX fou molt representada en ico-
nografies populars i en pintures de l’ar-
tista Tramulles.

»A la parròquia de Montserrat de Barce-
lona hi havia la institució de la Divina
Pastora —després anomenada Mare del
Diví Pastor— que impulsava l’escola
dominical i nocturna; a les parròquies de
Sarrià i Sants també existia la institució
de la Divina Pastora». 
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El P. Joan Botam, caputxí, president
del Centre Ecumènic de Catalunya, fou
guardonat, el dia 17 de març, a la seu
d’Òmnium Cultural (carrer Diputació,
276), en la seva segona edició, amb el
Premi de Convivència i Diàleg Interre-
ligiós 2010 , atorgat pel Grup de Treball

Estable sobre Religions (GTER), en
què està representat, entre altres reli-
gions i confessions, l’Arquebisbat de Bar-
celona.

Moltes felicitats al P. Botam per aquest
merescut reconeixement.

Joan Botam, caputxí, premi en Convivència 
i Diàleg Interreligiós 2010
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