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La congregación espera que este gran acontecimiento para la Archidiócesis de Bar-
celona contribuya a suscitar un renovado anhelo de santidad.

Me sirvo de la circunstancia para manifestarle mi mayor aprecio y estima en el
Señor.

De Vuestra Eminencia Reverendísima afectísimo en Cristo,

† Antonio Card. Cañizares Llovera
Prefecto

Josephus Augustinus Di Noia, OP
Archiepiscopus a Secretis

Con anexos

A Su Eminencia Revenredísima
Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona
España

Ciudad del Vaticano, 18 de diciembre de 2009
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Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Prot. N. 1050/09/L

BARCINONENSIS

Instante Eminentíssimo Domino Aloisio Martínez Sistach, Archiepiscopo Barcino-
nensi, litteris die 16 mensis Novembris 2009 datis, vigore facultatum huic Congre-
gationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, textum catalaunicum et
hispanicum Lectionis alterius Liturgiae Horarum in honorem Beati Iosephi Samsó
Elias, presbyteri et martiris, prou in adiecto exstat exemplari, perlibenter probamus
seu confirmamus.

In textu imprimendo mentio fiat de approbatione seu confirmatione ab Apostolica Se-
de concessa.

Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem trans-
mittantur.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 18
mensis Decembris 2009.

† Antonius Card. Cañizares Llobera
Praefectus

† Josephus Augustinus Di Noia, OP
Archiepiscopus a Secretis

Congregatio de Cultu Divino et Discplina Sacramentorum
Rot. N. 1059/09/L

BARCINONENSIS

Textus latinus, catalaunicus et hispanicus Orationis Collectae et textus catalaunicus
et hispanicus Lectionis alterius Liturgiae Horarum in honorem beati Iosephi Samsó
Elias, presbyteri et martyris.

Probatum seu confirmatum.
Ex asedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacframentorum, die 18
memsis Decembris 2009.

† Iosephus Augustinus Di Noia, Op
Archiepiscopus a Secretis
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B. IOSEPHI SAMSÓ i ELIAS, 
PRESBYTERI ET MARTYRIS

De Communi martyrum: pro uno martyre
Del comú: per un màrtir
Del común de mártires

Collecta

Pastor aeterne,
qui beatum Iosephum, presbyterum,
in numerum martyrum aggregare dignatus es,
concede, ut quam ore docuit et sanguine consignavit,
eandem fidem firmiter teneamus
et operibus profiteri valeamus.
Per Dominum

Col·lecta

Pastor etern,
vos heu volgut que el beat Josep, prevere
fos comptat entre els màrtirs;
concediu-nos de mantenir fermament
i de manifestar amb les obres
la fe que ell va ensenyar
i va confirmar amb la seva sang.
Per nostre Senyor Jesucrist.

Colecta

Pastor eterno,
que has querido que el beato José, presbítero,
fuera agregado al número de los mártires;
concédenos defender con valentía
y confirmar con nuestras obras
la fe que él enseñó con su palabra
y rubricó con el martirio.
Por nuestro Señor Jesucristo
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Litúrgia de les Hores
1 de setembre

BEAT JOSEP SAMSÓ I ELIAS, prevere i màrtir

Nasqué a Castellbisbal (Barcelona) el 17 de gener de 1887. Entrà al Seminari de Bar-
celona, on feu els estudis eclesiàstics i obtingué la llicència en teologia en el Semi-
nari Pontifici de Tarragona. Ordenat sacerdot el 12 de març de 1910, fou Coadjutor
de la Parròquia d’Argentona (1910-1917), Rector de la Parròquia de S. Joan de Me-
diona (1917-1919) i finalment Ecònom i Rector de la Arxiprestal de Santa Maria de
Mataró (1919-1936). Durant els seus vint-i-sis anys de ministeri sacerdotal es dedicà
a la cura per la preparació dels catequistes, la formació de la joventut, la direcció
espiritual de les ànimes i el zel pel decor de la casa de Déu. Empresonat el 28 de ju-
liol del 1936, durant el temps passat a la presó fou per a tots els companys, model de
edificació, de consol i de conhort. Morí l’1 de setembre del 1936, després d’haver
perdonat els que el mataven.

Del comú: per un màrtir.

Ofici de lectures

LECTURA SEGONA

Dels escrits de Mn. Josep Samsó i Elias, prevere
(Guia per a Catequistes, Foment de Pietat, Barcelona 1955, 2a ed., cap. 1r, pp. 2-3)

En el món, l’únic element constructiu és l’amor; per unir no n’hi ha d’altre.

En el món, l’únic element constructiu és l’amor; per unir, no n’hi ha d’altre. Si ens
fixem en la naturalesa, veurem l’atracció dels àtoms i les molècules, també l’atrac-
ció dels éssers ja racionals. L’amor uneix i perquè uneix construeix. En canvi, l’ele-
ment destructiu per essència és l’odi, o sia el contrari de l’amor; allà on l’odi pene-
tra, tot esdevé destruït i esmicolat. Fins els astres, quan els manca la temperatura
resten trossejats, car és el foc el que els manté en la seva integritat. L’odi porta arreu
desunió i fredor. L’amor veritable, l’amor constructiu, és l’amor de la benevolència,
l’amor ric, exuberant, l’amor de Déu, l’amor dels Sants. El bé és de si mateix difu-
siu i Déu Nostre Senyor, que és tot bé i caritat, ha construït tot el que els nostres
ulls admiren, car obra d’amor és la Creació.

Si totes les ànimes fossin amarades de l’amor de benevolència, del món desaparei-
xeria l’esperit del mal, la terra restaria un trosset de cel anticipat, i ¡que en fóra de
fruitós el treball del catequista! En tot allò que està destinat a construir, Déu hi abo-
ca amor. En la terra, l’amor natural més viu i més tendre és l’amor dels pares i els es-
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posos, per ésser precisament els destinats a construir. Quin amor tan gran i noble l’a-
mor dels pares vers els seus fills!

Per això els educadors per excel·lència han d’ésser els pares, precisament per l’amor
que tenen als seus fills; i els mestres, en posar-se al lloc dels pares, han de copiar
aquest amor, car, altrament, mai no podran complir la seva missió, mai no podran
educar. Instruiran, sí; però no-res més i precisament hi ha una gran diferència entre
instruir i educar. Instruir és vendre ciència, un mercadeig; és comerciar amb el co-
neixement i, per tant, els qui només instrueixen són uns usurpadors i jamai podran
dir-se suplents dels pares. Així trobem com és possible que persones que han passat
moltes escoles no siguin educades, car elles no han trobat l’escalf de l’amor, que no-
més els que es senten pares poden donar. Per això cal posar en l’ensenyament aquest
amor sobrenatural que supleix l’amor natural propi dels pares, car aquests, en la ma-
jor part dels casos, no són aptes per donar tots els coneixements als seus fills. Així,
els mestres, i també aquests mestres potser sense títol, els catequistes, han de copiar
aquest amor, aquesta estimació dels pares, car, què no fa l’amor dels pares per l’in-
fant? Impossible enumerar els sacrificis, privacions i fins actes d’heroisme realitzats.
Que diferent seria també la nostra situació, si tots els pares haguessin sabut educar
amb aquests dos amors, el natural i el sobrenatural, els seus fills! 

RESPONSORI Lc 6,27; Mt 5,44-45.48

R. Estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien, i pregueu pels qui us perse-
gueixen. * Així sereu fills del vostre Pare del cel.
V. Sigueu perfectes con ho és el vostre Pare celestial.
* Així sereu fills del vostre Pare del cel.

O bé:

Dels escrits de Mn. Josep Samsó i Elias, prevere
(Guia per a Catequistes, Foment de Pietat, Barcelona 1955, 2a ed., cap. 1r, pp. 7-8.46)

Comanda d’amor

Serà molt bo que no oblidem les paraules de Jesús: «El que feu a un d’aquests petits,
m’ho feu a Mi». I als ulls de Jesús són petits no sols els infants, sinó també, per llur
misèria, els pobrets, els malalts, els ignorants; i voleu misèria més gran que la d’a-
quell que està mancat de la vida de la gràcia, de la fe! Ens cal aquell amor que han
sentit els grans apòstols per les ànimes, més gran quanta major misèria han trobat da-
vant els seus ulls. Ens cal estimar els nostres germans per tal de demostrar a Déu que
també l’estimem a Ell.

Quan el bon Jesús encomana a Pere l’apostolat, li diu: «Pere, m’estimes?» i li repe-
teix la pregunta tres vegades, a la qual repeteix Pere: «Senyor, Vós sabeu que jo us
estimo». I fins a llavors no li fa la gran comanda; fins haver sentit cada vegada la res-
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posta afirmativa, també li diu Ell per tres vegades: «Doncs, pastura el meu ramat…»
«pastura les meves ovelles». Aquest examen d’amor, escena impressionant, magnífi-
ca, l’havem tots de recordar per tal de preparar el terreny de les bones llavors. Si no
podem nosaltres contestar afirmativament, com Sant Pere, no ens podem pas posar
en aquest camí, retirem-nos. Contestem-li nosaltres amb les obres; que les nostres
obres puguin dir com estimem Jesús en la persona dels seus germanets, els pobres,
els malalts, els famolencs i els més miserables de tots, els infidels, els ignorants, els
pecadors, perquè la misèria d’aquests no és una misèria corporal, és misèria espiri-
tual. Si no fos així, tindríem una responsabilitat massa gran; deixem la tasca per a al-
tres ànimes millor disposades. Però, no hem de caure tampoc en l’equivocació de
creure que la poca disposició ens pot excusar d’ésser catequistes, car cal tenir present
que tots: els pares, els religiosos, els sacerdots, els seglars, som cridats a l’obra de
proselitisme de les ànimes i no ens en podem desentendre. És criminal dir: «No vull
ésser digne d’ésser catequista». És que no ens diuen res els infants que no coneixen
encara el Crist? Si sentim flaquejar les nostres forces, demanem a Déu amb llàgrimes
als ulls que ajudi la nostra feblesa, i Ell, que és tot caritat i que ha dit que tota cosa
demanada al Pare en nom seu ens serà concedida, no ens abandonarà i ens donarà
aquesta benedicció d’amor, llavor de totes les altres qualitats. Això, que fou magní-
ficament argumentat en les paraules de Jesús, pot corroborar-se amb aquestes altres
d’un dels més grans doctors de l’Església, Sant Agustí: «El que no té zel, és perquè
no estima», de les quals es dedueix forçosament que qui no estima no pot tenir zel.

Diu Sylvain que «per ésser un bon educador, cal ésser perfecte». Mons. Borderie, en-
cara diu més: «cal ésser sant», mes, perquè sigui sant un educador en té prou amb és-
ser sincer, fent el que predica i complint els seus propis consells.

El catequista és d’aquelles persones que no han de témer la mort, perquè estima a Je-
sús, sofreix per Jesús. I sovint hauria d’amarar-se i omplir-se de joia, pensant amb la
joia del dia en què el Diví Salvador li mostri tots els actes de virtut que haurà prac-
ticat en el catecisme, totes les lliçons que haurà donat, tots els alumnes que haurà sal-
vat del mal, tots els cors que haurà encès d’amor a Jesús i a Maria. Quina emoció,
quan el catequista senti les paraules de Jesús, «Vine, beneït del meu Pare, a com-
partir la meva herència, la meva felicitat…»! 

RESPONSORI Cfr. 1Te 2,8; Ga 4,19

R. El nostre afecte per vosaltres era tan gran, que estàvem decidits a donar-vos, no
tan sols l’evangeli de Déu, sinó fins i tot la meva vida: * Tant us havíeu fet estimar! 
V. Fills meus, sento dolors de part, i no acabaré fins que Crist no quedi format en vos-
altres. * Tant us havíeu fet estimar!

Oració

Pastor etern, vos heu volgut que el beat Josep, prevere, fos comptat entre els màrtirs;
concediu-nos de mantenir fermament i de manifestar amb les obres la fe que ell va
ensenyar i va confirmar amb la seva sang. Per nostre Senyor Jesucrist. 
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Liturgia de las Horas

BEATO JOSÉ SAMSÓ I ELIAS, presbítero y mártir

Nació en Castellbisbal (Barcelona), el 17 de enero de 1887.Entró en el Seminario de
Barcelona, donde hizo sus estudios eclesiásticos, obteniendo después la licenciatu-
ra en teología en el Seminario Pontificio de Tarragona. Ordenado sacerdote el 12 de
marzo de 1910, fue coadjutor de la parroquia de Argentona (1910-1917), rector de la
parroquia de S. Joan de Mediona (1917-1919) y finalmente ecónomo y párroco de
la Arciprestal de Santa María de Mataró (1919-1936). Durante los veintiséis años
de ministerio sacerdotal se dedicó a cuidar la preparación de los catequistas, a la for-
mación de los jóvenes, a la dirección espiritual de las almas y tuvo un gran celo por
el decoro de la casa de Dios. Encarcelado el 28 de julio de 1936, durante el tiempo
de su prisión fue para todos los compañeros de cárcel un modelo de edificación, de
consuelo y de fortaleza. Murió el 1 de septiembre de 1936, después de haber perdo-
nado a los que lo ejecutaban.

Del Común de un mártir.

Oficio de lectura

SEGUNDA LECTURA

De los escritos de Mn. Josep samsó i Elias, presbítero
(Guia per a catequistes. Foment de Pietat, Barcelona 1955, 2a edic., cap. 1r, pp. 2-3)

En el mundo el único elemento constructivo es el amor; para unir, no hay otro

En el mundo, el único elemento constructivo es el amor; para unir, no hay otro. Si
observamos la naturaleza, veremos la atracción de los átomos y de las moléculas,
también la atracción de los seres racionales. El amor une y porque une, construye.
Por el contrario, el elemento destructivo por esencia es el odio, o sea, el contrario del
amor; allí donde penetra el odio, todo se destruye y se hace añicos. Incluso los as-
tros, cuando les falta la temperatura se rompen a trozos, porque es el fuego lo que les
mantiene en su integridad. El odio lleva a todas partes desunión y frío. El verdadero
amor, el amor constructivo, es el amor de benevolencia, el amor rico, exuberante,
el amor de Dios, el amor de los santos. El bien es por sí mismo difusivo y Dios nues-
tro Señor, como es sumo bien y caridad, ha construido todo lo que admiran nues-
tros ojos, porque obra de amor es la creación.

Si todas las almas estuvieran llenas del amor de benevolencia, desaparecería del mun-
do el espíritu del mal, la tierra de convertiría en un pedazo de cielo anticipado, y ¡qué
fructífero sería el trabajo del catequista! Todo lo que está destinado a ser construido,
Dios lo llena de amor. En la tierra, el amor natural más intenso y más tierno es el
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amor de los padres y de los esposos, ya que son los destinados a construir. ¡Cuán
grande y noble es el amor de los padres hacia sus hijos! 

Por ello, los educadores principales deben ser los padres, precisamente por el amor que
tienen a sus hijos; y los maestros, al ocupar el lugar de los padres, han de copiar este
amor, porque, de otra manera, nunca podrán cumplir con su misión, nunca podrán edu-
car. Instruirán, sí, pero nada más, y existe una gran diferencia entre el instruir y el educar.
Instruir es vender ciencia, un mercadear, es comerciar con el conocimiento y, por
consiguiente, los que sólo instruyen son advenedizos y jamás podrán considerarse su-
plentes de los padres. De ahí que encontremos personas que han recorrido muchas
escuelas sin ser educados, porque no han encontrado el calor del amor, que sólo pue-
den dar los que se sienten padres. Por ello es necesario que en la enseñanza ponga-
mos este amor sobrenatural que suple el amor natural propio de los padres, porque
estos en su mayoría no están preparados para dar a sus hijos todos los conocimientos.
Así, los maestros, y también estos maestros quizá sin título que son los catequistas, de-
ben copiar este amor, esta predilección de los padres, porque ¿qué no hace el amor
de los padres por el hijo? Es imposible enumerar los sacrificios, privaciones y hasta ac-
tos de heroísmo que realizan. ¡Qué diversa sería nuestra situación, si todos los padres
hubieran sabido educar con estos dos amores, el natural y el sobrenatural, a sus hijos!

RESPONSORIO Lc 6,27; Mt 5,44-47.48

R/. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por los
que os persiguen. * Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo.
V/. Sed perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto. * Así seréis hijos.

O bien:

De los escritos de Mn. Josep Samsó i Elias, presbítero.
(Guia per a catequistes, Fiment de Pietat, Barcelona 1955, 2a edic. Cap. 1r, pp. 7-8.46)

Mandamiento del amor

Sería bueno que no olvidáramos las palabras de Jesús: «Lo que hagáis a uno de estos
pequeños, me lo hacéis a mí». A los ojos de Jesús son pequeños no sólo los niños, si-
no también, a causa de miseria, los pobres, los enfermos, los ignorantes; y ¿queréis una
miseria mayor que la de aquel que está falto de la vida de la gracia, de la fe? Necesi-
tamos aquel amor que los grandes apóstoles de las almas han experimentado, mayor
cuanto más grande es la miseria que han encontrado delante de sus ojos. Debemos amar
a nuestros hermanos para que así demostremos a Dios que lo amamos. Cuando el buen
Jesús llamó a Pedro al apostolado, le dijo: ¿Pedro, me amas? Y le repitió la pregunta
tres veces, a lo que Pedro respondió: «Señor, tú sabes que yo te amo». Hasta aquel mo-
mento no le da el encargo: hasta haber oído cada vez su respuesta afirmativa, tam-
bién, por tres veces. Él le dice: «Apacienta mi rebaño…», «apacienta mis ovejas».
Este examen de amor, escena impresionante, magnífica, la hemos de recordar todos pa-
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ra preparar el terreno de la buena semilla. Si nosotros no podemos responder afirma-
tivamente como San Pedro, no podemos aceptar este camino, debemos retirarnos. Res-
pondamos con las obras; que nuestras obras puedan decir cuánto amamos a Jesús en la
persona de sus hermanos los pobres, los enfermos, los hambrientos y los más misera-
bles de todos, los infieles, los ignorantes, los pecadores, porque la miseria de éstos no
es una miseria corporal, es miseria espiritual. Si no fuera así, tendríamos una respon-
sabilidad demasiado grande; dejemos el trabajo para otras almas que estén en mejor
disposición. Pero, tampoco debemos caer en la equivocación de creer que la poca dis-
posición nos pueda excusar de ser catequistas, pues debemos tener presente que todos:
padres, religiosos, sacerdotes, laicos, somos llamados a la obra de cuidado de las al-
mas y no podemos desentendernos de ello. Es criminal decir: «No quiero ser digno
de ser catequista» ¿No nos importan los niños que aún no conocen a Cristo? Si senti-
mos flaquear nuestras fuerzas pidamos a Dios, con lágrimas en los ojos, que ayude
nuestra debilidad, y él, que es todo caridad y que ha dicho que todo lo que pidamos al
Padre en su nombre nos será concedido, no nos abandonará y nos dará esta bendición
de amor, semilla de todas las otras cualidades. Esto que, magníficamente ha sido ar-
gumento en las palabras de Jesús, puede ser corroborado con estas palabras de uno de
los más grandes doctores de la Iglesia, San Agustín: «El que no tiene celo, es porque
no ama», de ellas se deduce forzosamente que quien no ama no puede tener celo.

Dice Sylvain que «para ser un buen educador, es necesario ser perfecto». Mons Bor-
derie, dice más: «es necesario ser santo». Sin embargo, para que un educador sea san-
to le basta ser sincero, realizando lo que enseña y cumpliendo sus propios consejos.

El catequista es una de aquellas personas que no debe temer la muerte, porque ama
a Jesús, sufre por Jesús. A menudo deberían empaparse y llenarse de gozo, pensan-
do en aquella alegría del día en que el Divino Salvador les muestre todos los actos de
virtud que habrán practicado en el catecismo, todas las lecciones que habrán impar-
tido, todos los alumnos que habrán salvado del mal, todos los corazones que habrán
encendido de amor a Jesús y a María. ¡Qué emoción cuando el catequista oiga las pa-
labras de Jesús: «Ven, bendito de mi Padre, a compartir mi herencia, mi felicidad…!»

RESPONSORIO Cfr. 1Te 2,8; Ga 4,19

R/. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de
Dios, sino hasta nuestra propia persona. * Porque os habíais ganado nuestro amor.
V/. Hijos míos, otra vez me causáis dolores de parto, hasta que Cristo tome forma en
vosotros. * Porque os habíais ganado nuestro amor.

Oración

Pastor eterno, que has querido que el beato José, presbítero, fuera agregado al nú-
mero de los mártires; concédenos defender con valentía y confirmar con nuestras
obras la fe que él enseñó con su palabra y rubricó con el martirio. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo.
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Paraules del Sant Pare en l’al·locució 
de l’àngelus del 25 de gener de 2010

El diumenge dia 24 de gener de 2010, després de la pregària de l’àngelus, que tots
els diumenges i festes resa des de la finestra del seu despatx al Palau Apostòlic del
Vaticà per als fidels reunits a la plaça de Sant Pere, Benet XVI va fer referència dues
vegades a la beatificació celebrada el dia anterior a Mataró, i per primera vegada va
utilitzar la llengua catalana en aquesta al·locució.

Cada diumenge el Sant Pare fa primer una reflexió cristiana, que aquell dia va dedi-
car a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, i comentà la segona lectu-
ra de la litúrgia dominical d’aquell dia: el text de Sant Pau a la Primera Carta als Co-
rintis, 12,12-13 i també va comentar el lema de la Setmana: «De totes aquestes coses
vosaltres en sou testimonis» (Lc 24,48).

Després va resar l’àngelus i, acabada aquesta pregària, dirigí unes paraules de salu-
tació als grups de pelegrins presents a la Plaça de Sant Pere.

En la primera d’aquestes referències, parlant en italià, va dir: «Ahir, a la arxidiò-
cesi de Barcelona, ha estat proclamat com a beat Josep Samsó i Elias, sacerdot
i màrtir català, assassinat durant la guerra civil. Com a veritable testimoni de
Crist, morí perdonant els seus perseguidors. Per als sacerdots, especialment per
als rectors, és un model de dedicació a la catequesi i a la caritat envers els po-
bres».

Més endavant, referint-se als grups de pelegrins espanyols presents a la Plaça, afegí
textualment. «Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española presentes en
esta oración mariana, en particular a los grupos de las parroquias de San Lo-
renzo, de Burgos, San Juan, de Barbalos, y San Martín, de Valladolid. Deseo re-
cordar que se celebró ayer en Mataró la beatificación del Siervo de Dios Josep
Samsó i Elias, sacerdote que destacó por su caridad y su celo apostólico. En su
martirio, entregó generosamente su vida al Señor entre palabras y gestos de per-
dón y misericordia. Que en este Año Sacerdotal, su ejemplo sirva de estímulo a
los presbíteros en el solícito ejercicio de su ministerio pastoral y anime a los
fieles a dar en todo momento un testimonio valiente y convencido de su fe. Que
el nou Beat Josep Samsó i Elias us beneeixi i us protegeixi. Feliç diumenge. Mu-
chas gracias y feliz domingo.»
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Carta Apostólica del Sant Pare Benet XVI
Nós,
acollint el desig del Nostre Germà
Lluís, Cardenal de la Santa Església Romana Martínez Sistach,
Arquebisbe de Barcelona,
així com de molts altres germans en l’Episcopat
i de molts fidels,
després d’haver consultat el parer
de la Congregació per a les Causes dels Sants,
amb la Nostra Autoritat Apostòlica,
concedim que
el Venerable Servent de Déu
Josep Samsó i Elias,
sacerdot ple de zel pastoral
que va confirmar amb l’efusió de la seva sang
la fe que havia ensenyat per mitjà del seu ministeri parroquial,
d’ara en endavant pugui ser anomenat Beat
i que es pugui celebrar la seva festa en els llocs
i segons les normes establertes pel Dret
cada any el primer de setembre, dia del seu naixement al Cel.

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Donat a Roma, prop de Sant Pere,
el dia 20 del mes de gener de l’any 2010, cinquè del Nostre Pontificat.

Benet XVI, Papa 

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, 
Dr. Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe 

de Barcelona, en la missa de beatificació 
del Dr. Josep Samsó i Elies, 

Basílica de Santa Maria de Mataró, 23 de gener de 2010 

Celebrem amb joia la Beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias, sacerdot i màrtir, que
fou rector d’aquesta Basílica parroquial de Santa Maria de Mataró, de la qual va te-
nir sempre molta cura i va promoure que fos declarada Basílica.

Agraïm cordialment al Sant Pare Benet XVI que hagi acollit la meva petició de po-
der celebrar aquesta Beatificació en el marc del mil·lenari de la parròquia de Santa
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Maria que celebrem i que avui, per mitjà del representant que ens ha enviat, el ben-
volgut Arquebisbe Angelo Amato, Prefecte de la Congregació per a les Causes dels
Sants, hagi proclamat solemnement Beat el nostre estimat Dr. Josep Samsó. El nostre
agraïment al Sant Pare es converteix en pregària devota i filial pel seu ministeri ecle-
sial de Successor de Sant Pere al servei de tota l’Església estesa d’Orient a Occident.

La proclamació del Dr. Josep Samsó com a Beat, com en el cas de tots els beats i
sants, posa en relleu els mèrits infinits de Jesucrist, el nostre únic Salvador. L’Es-
glésia, venerant la santedat dels seus fills i de les seves filles, dóna glòria a Déu, per-
què en els màrtirs venera el Crist que estava a l’origen de llur martiri i de llur sante-
dat. L’Església ha trobat sempre en els màrtirs una llavor de vida: «Sanguis martyrum
semen christianorum» (Tertul·lià, Apologeticus, 50, 13: PL I, 534). Venerant avui
aquest nou Beat màrtir de l’Església, se’ns fa present el record de l’Església del se-
gon mil·lenni, que ha tornat a ser Església de màrtirs. Joan Pau II ens ha recordat que
el testimoniatge ofert al Crist fins al vessament de la sang ha esdevingut patrimoni
comú de catòlics, ortodoxos, anglicans i protestants (cf. Tertio millennio adveniente,
37). És una herència que no s’ha de perdre i que s’ha de transmetre per un perenne
deure de gratitud i un renovat propòsit d’imitació.

Alhora, l’Església dels màrtirs, que són els testimonis més excel·lents pel seu amor
a Déu i als germans, posa sempre en relleu el missatge testimonial de perdó i re-
conciliació, a imitació de Jesucrist que va morir cruentament en la creu perdonant i
estimant. Aquest missatge i aquest testimoniatge de perdó i d’amor és palès en el
martiri del nostre estimat rector de la parròquia que avui ens acull.

És un do de Déu que la Beatificació del Dr. Samsó, sacerdot i màrtir, s’esdevingui en
aquest Any Sacerdotal que estem celebrant per indicació del Papa Benet XVI, que
vol ajudar els sacerdots a viure més intensament el do del sacerdoci i del ministeri
presbiteral, tot recordant el sant rector d’Ars, Joan Maria Vianney, i també el nostre
beat rector d’aquesta parròquia de Sant Maria, Josep Samsó, o altres sants i beats sa-
cerdots de la nostra diòcesi. Aquesta beatificació ajudarà, també, a la resta del po-
ble de Déu a valorar i estimar més i més la figura i el ministeri dels sacerdots, pre-
gant per ells i col·laborant amb ells en la pastoral, ajudant-nos a tots a demanar
constantment a Déu vocacions sacerdotals. Amb goig els bisbes de Catalunya hem
convocat els sacerdots de les nostres diòcesis a participar en aquesta Jornada Sacer-
dotal amb motiu de la Beatificació d’aquest rector i màrtir.

El nostre Beat va néixer a Castellbisbal, el 17 de gener de 1887, en el si d’una famí-
lia cristiana que el va iniciar en la vida de fe, d’esperança i de caritat. De jovenet va
sentir la crida de Déu a la vocació sacerdotal i es va formar en el Seminari Diocesà
de Barcelona. Va rebre l’ordenació sacerdotal el 12 de març de 1910, i exercí el mi-
nisteri presbiteral com a vicari de la parròquia de Sant Julià d’Argentona, com a rec-
tor de la parròquia de Sant Joan de Mediona i, des de 1919 fins a 1936, com a rector
de la parròquia de Santa Maria de Mataró.

La formació religiosa i espiritual que va rebre en la família i en el Seminari va fer
d’ell un sacerdot diocesà que va esmerçar tota la seva vida i el seu ministeri a imita-
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ció del Bon Pastor, lliurant-se amb generositat i zel pastoral a tots els feligresos i tre-
ballant incansablement al servei de la formació catequètica i religiosa, de la celebra-
ció de la fe i del testimoni de la caritat de tots els parroquians. Va viure intensament
l’espiritualitat pròpia d’un sacerdot diocesà, sentint-se sempre membre del presbi-
teri de la diòcesi, presidit pel Bisbe com a successor dels Apòstols, i al servei de la
vida cristiana dels membres de la porció del poble de Déu que peregrina en l’Esglé-
sia diocesana. 

El Dr. Samsó va viure amb radicalitat el contingut de la Paraula de Déu que avui hem
escoltat. Ho va fer sempre en l’exercici del seu ministeri en els moments sociopolí-
tics que li va tocar viure. Era ben conscient que «l’ànima dels justos està en mans
de Déu» i que «si tenim a Déu a favor nostre ¿qui tindrem en contra?». Estava ben
segur, com el mateix Apòstol Pau, que «ni la mort ni la vida, ni els àngels o altres po-
ders, ni res del món present o del futur, no serà capaç d’allunyar-nos de Déu, que, en
Jesucrist, ha demostrat com ens estima».

Con este profundo convencimiento que alimentaba su sólida espiritualidad sacerdo-
tal fue el pastor que procuró que no le faltara nada al rebaño que el Señor le confió,
tanto en lo referente a la vida y formación del espíritu como a la ayuda concreta en
casos de muchas necesidades. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, «los santos
son los verdaderos portadores de luz en la historia, porque son hombres y mujeres de
fe, esperanza y caridad» (Dios es amor, 40). El testimonio del nuevo Beato nos ha
de animar a intensificar el propósito que tenemos en nuestra Iglesia de Barcelona de
realizar una pastoral diocesana más misionera y evangelizadora, y a todos a «creer
en el evangelio y anunciarlo con nuevo ardor», tal como pedimos los Obispos de Ca-
taluña en el documento del año 2007.

Nuestro Beato fue un excelente catequeta, de tal manera que el Obispo Irurita decía
de él que era «el primer catequista de la diócesis». Su dedicación y competencia en
el campo de la catequesis le llevó a disponer de un buen número de catequistas que
acompañaba y formaba para que la catequesis se adaptara a la mentalidad de los ni-
ños. De él se ha escrito que «fue el primero que se percató, antes que ningún otro
en España, de la importancia que tiene la formación de los niños en el catecismo.
Y fue él quien lanzó la chispa que había de encender el celo catequético» (Dr. Joan
Tusquets). El testimonio del Dr. Samsó nos ha de ayudar a valorar muchísimo la
catequesis y a intensificar la preparación de buenos catequistas deseosos de perfec-
cionarse en este arte superior, indispensable y exigente que es la catequesis (Cf. Pa-
blo VI, Evangelii Nuntiandi, 44), para que faciliten un encuentro personal con Jesús,
ya que Benedicto XVI nos ha dicho que «no se empieza a ser cristiano por una de-
cisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con esto, la dirección definitiva»
(Dios es amor, 1).

Una característica del sacerdote del Nuevo Testamento es, como dice San Pablo, la
disposición a «dar la vida» por las ovejas (Cf. Fil 2,17). El Beato Josep Samsó vivía
esta espiritualidad cristiana y sacerdotal constantemente en el ejercicio de su minis-
terio. Entregaba su vida incruentamente. Sin embargo, en medio de aquellos tiempos
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difíciles que vivió, había pensado, e incluso deseado, la entrega cruenta de su vida.
Hablando en el Patronato Obrero decía: «Ésta es la flor más perfumada que puedo
presentar en mi último día a Nuestro Señor, tan sólo podría hallar una todavía más
preciosa: dar mi vida por Jesús». Y el día de San Juan de 1936, decía a una religio-
sa: «Pongámonos del todo en manos de Dios… Yo, cada día, en la oración, me pre-
paro para el martirio».

El Senyor li va atorgar el do del martiri amb el qual va coronar la seva vida sacer-
dotal. Fou el primer dia de setembre de 1936, després de passar uns dies a la presó
de Mataró per la seva condició de rector de Santa Maria, per la seva condició de sa-
cerdot. El martiri del nostre Beat té aspectes que imiten moltíssim la passió i mort de
Jesucrist en la creu. Detingut la matinada del 30 de juliol de 1936, quan van dema-
nar-li que s’identifiqués, els va dir: «Sóc jo a qui busqueu». Va romandre a la presó
de Mataró un mes. El primer de setembre es va acomiadar dels seus companys de
presó amb el seu «Déu sobre tot». Conduït al cementiri de Mataró, va dir als qui
l’anaven a matar que els perdonava de cor igualment com Jesús havia perdonat els
qui el clavaven a la creu, i va exclamar «abraceu-me que jo us perdono a tots». No va
voler que li tapessin els ulls, tot dient-los: «Jo no sóc un criminal, vull morir de
cara a Mataró i a les Santes que tant he estimat»; va posar els braços en creu i va lliu-
rar la seva vida amb el martiri.

Jesús ens ha dit en l’Evangeli d’avui que «si el gra de blat, quan és sembrat mor,
dóna molt de fruit». La fama de santedat de Josep Samsó es va consolidar i aug-
mentar després de la seva mort per la seva fidelitat a la vocació sacerdotal, el seu
zel pastoral com a rector, les celebracions de la fe, la direcció espiritual, la visita als
malalts, el perdó dels enemics i la voluntat d’oferir la vida pels seus feligresos si
era imprescindible. En l’esquela publicada l’any 1939, s’hi deia: «Sacerdot exem-
plar, apòstol dels infants, guia de la joventut, mestre de vocacions, pare dels pobres,
zelós de la casa de Déu. Va donar la seva vida per les seves ovelles».

Amb la celebració de la Beatificació del Dr. Samsó posem en relleu un servei que ell
va realitzar com a sacerdot. El Concili Vaticà II ens diu que «la crida a la plenitud de
la vida cristiana i a la perfecció de la caritat s’adreça a tots els fidels, de qualsevol es-
tat o condició, i amb aquesta santedat es promou, àdhuc en la societat temporal, un
estil de vida més humà» (Lumen gentium, 40). Aquesta afirmació ens recorda que
la fe i la santedat tenen uns efectes benèfics no només sobre les persones individuals,
sinó també sobre la societat. La santedat és un factor més que contribueix a assolir el
bé comú de la societat. Els sants i els beats són els millors testimonis de la fe i al-
hora són uns grans benefactors de la humanitat. El nostre Beat Dr. Josep Samsó i
Elias, amb la seva vida sacerdotal exemplar i amb el testimoniatge de perdó i re-
conciliació de la seva mort, ofereix una aportació molt positiva i molt necessària
per tal que la nostra societat avanci per camins de perdó i de reconciliació i assolei-
xi un present i un futur fonamentats en els autèntics valors de l’espiritualitat, de la
fraternitat, de la justícia i de la pau. 
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El Beat Màrtir Josep Samsó i Elias
23 de gener del 2010

Missatge

† Angelo Amato, SDB
Prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants

1. Eminències, excel·lències, sacerdots, religioses i religiosos, estimats fidels. La
nostra acció de gràcies s’eleva en primer lloc a la Santíssima Trinitat, que és l’origen
i el fonament de tota santedat. Un record de filial agraïment va, també, al Sant Pare,
pel preciós do de la Beatificació del sacerdot màrtir JOSEP SAMSÓ I ELIAS. És un
signe de l’estima i de l’amor que Benet setze demostra per la vostra pàtria, terra pro-
lífica de sants i de santes.

Nuestro nuevo Beato Mártir es una gloria de la Iglesia, un modelo de sacerdote ca-
tólico y un orgullo de esta noble tierra catalana. No lo mataron porque se hubiera
manchado de delitos, sino sencillamente porque era sacerdote, porque creía en Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque rezaba, porque proclamaba el Evangelio de Je-
sús, porque enseñaba la bondad y la verdad al pueblo de Dios, sobre todo a los jó-
venes.

Los fieles de la Basílica parroquial de Santa María cuentan que el «Doctor Samsó»
—como solían llamarle— era un hombre culto, un modelo de catequista y un sacer-
dote caritativo con los pobres. A los monaguillos, que en invierno llevaban alparga-
tas, les daba dinero para comprarse zapatos. Ayudaba a las familias necesitadas pa-
ra que pudieran comprar pan, vestidos y lo necesario para vivir. Era considerado
por todos un santo.

Cuando estalló la persecución, presintió que la furia del odio le alcanzaría también a
él. Fue denunciado y encarcelado. Cuando llegó la noticia de la muerte del Herma-
no Emiliano María Guilà Ximenes, monje de Montserrat e hijo de Mataró, el Doctor
Samsó dijo que Mataró tenía, en este monje, a su primer mártir y que, por consi-
guiente, se acercaba también su hora. La cárcel se convirtió en su parroquia: reza-
ba, confesaba y consolaba. Recibía y administraba también la Eucaristía, gracias a
aquellas personas que conseguían introducirla en la cárcel con la comida.

Los testigos refieren que subió las escaleras del cementerio, lugar del martirio, como
si subiera al altar para ofrecer el Santo Sacrificio; parecía Jesús en el Calvario. A los
que iban a matarlo les dirigió palabras de perdón: «Perdono a todos de todo cora-
zón»; esta fue su homilía. Rechazando que le vendasen los ojos, dijo en catalán: «Jo no
sóc un criminal; vull morir de cara a Mataró i a les santes, que tan he estimat». («No
soy un criminal; quiero morir mirando a Mataró y a las santas, que tanto he amado»).
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2. Què ens diu avui el Beat Màrtir Josep Samsó i Elias?
A tots el fidels els recorda que el màrtir cristià, com Jesús, no odia i no mata, sinó
que estima i perdona. El màrtir cristià és un testimoni de la vida i no de la mort. La
celebració d’avui ens convida a tots a ser sants i immaculats en l’amor (Ef 1,4).
La nostra societat, que a vegades oblida o rebutja la paraula de Déu, necessita la força
de la nostra fe i l’ardor de la nostra caritat.

Als sacerdots i als rectors, compromesos generosament en l’apostolat, el Beat Màrtir
Josep Samsó i Elias els fa palès que al menyspreu s’ha de respondre amb la caritat, a
l’ingratitud amb la misericòrdia, a les ofenses amb el perdó, a la desesperació amb l’es-
perança, a la descristianització de la societat amb la pròpia santificació. Avui, més que
mai, els sacerdots són cridats a la santedat, a esdevenir testimonis fidels de l’Evangeli
de la veritat i de la caritat, a ser verament sal de la terra i llum del món (cf. Mt 5,13-14).

Que el Beat Màrtir Josep Samsó i Elias, fill gloriós d’aquesta terra, continuï inspi-
rant pensaments i accions de bondat, de compartició i de pau.

Crònica de la celebració a la basílica 
de Santa Maria de Mataró

El dissabte 23 de gener de 2010, a dos quarts de dotze del matí, va celebrar-se a la
basílica de Santa Maria de Mataró la cerimònia de beatificació del Dr. Josep Samsó
Elias. Aquest esdeveniment va merèixer un especial interès per part dels mitjans de
comunicació ja que era la primera beatificació celebrada a Catalunya des de feia 900
anys, és a dir, des del segle XII.

La comissió interdiocesana nomenada pel Sr. Cardenal Arquebisbe i la comissió lo-
cal de Mataró s’havien reunit diverses vegades en els mesos previs per tal de prepa-
rar tots els detalls de la celebració. La basílica de Santa Maria era plena de gom a
gom i es va disposar una pantalla gegant a la plaça davant del temple i cadires per-
què els fidels que no varen tenir lloc a l’interior de la basílica poguessin seguir i par-
ticipar en la celebració.

Concelebrants de l’Eucaristia

Presidí la celebració el Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelo-
na, que pronuncià l’homilia que es publica íntegrament en aquest número del BAB.
Amb ell varen concelebrar els següents prelats:

—Ricard M. Carles Gordó, cardenal arquebisbe emèrit de Barcelona.
—Angelo Amato, sdb, arquebisbe i prefecte de la Congregació per a les Causes

dels Sants.
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—Renzo Fratini, nunci apostòlic a Espanya i Andorra.
—Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona.
—Carlos Osoro Sierra, arquebisbe de València.
—Joan-Enric Vives Sicília, bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra.
—Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
—Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
—Francesc Pardo Artigas, bisbe de Girona.
—Joan Piris Frigola, bisbe de Lleida.
—Jaume Traserra Cunillera, bisbe de Solsona.
—Xavier Salinas Vinyals, bisbe de Tortosa.
—Romà Casanova Casanova, bisbe de Vic. 
—Salvador Giménez Valls, bisbe de Menoría.
—Juan Antonio Martínez Camino, bisbe auxiliar de Madrid i secretari general de la

Conferència Episcopal Espanyola.
—Sebastià Taltavull Anglada, bisbe auxiliar de Barcelona.
—Joan Godayol Colom, SDB, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú).
—Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit de Girona.
—Pere Tena Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona.

També varen concelebrar:

—P. Josep M. Soler Canals, abat de Montserrat.
—El P. Ramon Julià, Sch.P., postulador de la causa del Servent de Déu Josep Sam-

só Colom.

Varen concelebrar uns 500 preveres de les diòcesis amb seu a Catalunya que varen
celebrar una Jornada Sacerdotal Interdiocesana. També hi eren presents els provin-
cials masculins i femenins de les ordes i congregacions religioses amb seu a la Pro-
víncia Eclesiàstica de Barcelona, prèviament invitats a la cerimònia pel Sr. Cardenal.
Els prelats foren acollits a la sagristia de la basílica i els preveres i diaques a la seu
del Foment Mataroní, proper a la basílica.

Autoritats i representacions civils

Varen ocupar llocs preferents a la basílica els familiars del Dr. Samsó i les autori-
tats civils següents:

—José Montilla, president de la Generalitat.
—Joan A. Barón, alcalde de Mataró.
—J. Fernández Diaz, vicepresident del Congrés.
—Tinent general Fernando Torres, inspector general de l’Exèrcit.
—Jordi Pujol, ex president de la Generalitat.
—Eugeni Gay, magistrat del Tribunal Constitucional.
—Sra. C. San Miguel, delegada del Govern de la Generalitat.
—Sra. Montserrat Coll, directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat.
—Dr. C. Pérez del Valle, rector de la UAO.
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—Sr. J. Martínez, sotsdirector general de Registre i relacions institucionals amb les
confessions religioses (Ministeri de Justícia).

—Sr. Pep Masó, alcalde d’Argentona.
—Sr. Servan Casas, alcalde de Mediona.

També hi varen assistir les senadores Montserrat Candini, en representació d’Artur
Mas, president de CIU i Alicia Sánchez-Camacho i les diputades del Parlament de
Catalunya Glòria Renom i C. Prados.

De l’Ajuntament de Mataró hi varen assistir els regidors R. Bassas, Joan Mora, Pau
Mojedano, F. Teixidó, M. López, C. Esteban, N. Aguilar, C. Fernández, I. Pera, J.
Fernández, M. Martínez, F. Masriera, J. C. Ferrando, J. M. López i M. L. Corominas,
amb altres regidors de diverses localitats del Maresme. També hi era present el Sr.
Jordi López Camps, president del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Acolliment dels mitjans de comunicació

Per a la millor participació dels presents a la celebració l’Arquebisbat edità un opus-
cle bilingüe de 62 pàgines amb els textos i els cants de la celebració, a la portada
del qual hi havia la foto de la basílica de Santa Maria i a l’interior una foto del Dr.
Samsó i en un altre gravat la creu brodada en la casulla que li van regalar al Dr. Sam-
só els catequistes i feligresos de Santa María de Mataró l’any 1935, amb motiu de les
seves bodes de plata sacerdotals. A banda i banda de la imatge de Jesús, el Bon
Pastor, hi ha la imatge de les santes Juliana i Semproniana, patrones de la ciutat. L’o-
puscle també inclou unes pàgines amb la biografia del Servent de Déu.

La comissió encarregada de la litúrgia estava formada per Mn. Josep Anton Arenas,
prefecte de litúrgia de la catedral de Barcelona; Mn. Josep Urdeix, delegat de litúr-
gia de l’arxidiòcesi de Barcelona; Mn. Xavier Aymerich, delegat de litúrgia del bis-
bat de Sant Feliu de Llobregat, i Manuel Coronado, delegat diocesà de litúrgia del
bisbat de Terrassa.

La cerimònia fou represa per TV3 i difosa per TV de Mataró; per ràdio fou retrans-
mesa en directe per Ràdio Estel conjuntament amb COPE-Catalunya, per Radio Ma-
ria i altres emissores de ràdio i televisió per internet.

En un local annex a la basílica de Santa Maria es va disposar una sala de premsa amb
imatge i so i amb els elements necessaris per a realitzar la seva feina. Es varen acre-
ditar una seixantena d’informadors literaris i gràfics.

Ritus inicials i ritu de la beatificació 

Iniciada la celebració amb el cant «Oh, màrtirs del Crist», interpretat per tota l’as-
semblea —com tots els altres cants de la missa—, es féu l’acte penitencial i el cant
del «Senyor, tingueu pietat».
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Tot seguit es passà al ritu de la beatificació. El Sr. Cardenal Arquebisbe, acompanyat
del postulador de la Causa, demanà, dirigint-se al representant del Papa, que es pro-
cedís a la beatificació del Servent de Déu.

El Sr. Cardenal Martínez Sistach va exposar aquesta breu semblança biogràfica del
Dr. Samsó:

Breu semblança biogràfica del Servent de Déu Josep Samsó i Elias

El 17 de gener de 1887 naixia a Castellbisbal —parròquia que pertany actualment
a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat— el fill primer dels esposos Jaume Samsó i
Josefa Elias, que en les fonts baptismals rebé el nom de Josep. El sagrament de la
confirmació el va rebre abans de complir els set anys.

L’any 1894, arran de la mort del seu pare, amb la seva mare i la seva germana Mont-
serrat es traslladà a Rubí —localitat que pertany actualment a la diòcesi de Terrassa—,
on continuà els estudis a l’escola dels Germans Maristes i va fer d’escolà a la parrò-
quia, en la qual rebé la primera comunió el dia de Sant Josep de 1898, als onze anys.

Havent manifestat, ja des de feia uns anys, el seu desig de ser sacerdot, va fer a ca-
sa seva, amb l’ajut dels mateixos sacerdots de Rubí, els tres cursos de llatí, i anava
al Seminari de Barcelona només per fer els exàmens.

El setembre de l’any 1900 es traslladà amb la seva família a Sarrià, des d’on va
poder anar cada dia, per seguir els cursos al Seminari, primer com a alumne ex-
tern i més tard com a alumne intern.

Durant aquests anys, seguint les indicacions de Sant Pius X en l’encíclica Acerbo ni-
mis, amb altres seminaristes va col·laborar en la catequesi de la parròquia de Sant
Pere de les Puel·les, posant de manifest els seus dots i el seu interès per la cateque-
si, que seria una de les grans dedicacions del seu ministeri sacerdotal. Acabà els es-
tudis a la Facultat Pontifícia de Tarragona, on obtingué el doctorat en teologia.

Va ser ordenat prevere pel bisbe de Barcelona Dr. Josep Laguarda, quan tenia 24
anys, el 12 de març de 1910. Va celebrar la primera Missa el dia de Sant Josep a la
capella del Centre Obrer Catequètic de la Sagrada Família, situada al carrer de
Calàbria de Barcelona.

Exercí el seu ministeri sacerdotal, de primer, com a vicari de la parròquia de Sant
Julià d’Argentona durant vuit anys. Després fou enviat pel bisbe com a rector a la
parròquia de Sant Joan de Mediona, on va romandre dos anys. L’any 1919 va ser
enviat a la parròquia de santa Maria de Mataró, on va romandre 17 anys, fins al dia
del seu martiri, l’1 de setembre de 1936.

En els seus anys de servei parroquial, el Dr. Samsó excel·lí en la predicació de la Pa-
raula de Déu, en la catequesi d’adults, infants i joves —de la qual és testimoni la seva
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obra Guia per a catequistes i directors de catecisme—, en la seva dedicació a la direc-
ció espiritual, en l’impuls als moviments d’apostolat laïcal, en el foment de les voca-
cions sacerdotals i religioses, i en la dignificació de les celebracions i de la casa de Déu.

La seva vida cristiana culminà en la detenció, l’empresonament durant un mes i la
mort martirial. Allò que va fer, va viure i va patir en aquestes circumstàncies fou com
el resum i la culminació de la seva vida cristiana i sacerdotal, ja que morí imitant
Jesucrist en el perdó que atorgà als qui el portaven a la mort cruenta i va voler
morí mirant la ciutat de Mataró i les santes que tant havia estimat. Per això, la co-
munitat catòlica n’ha conservat una piadosa memòria i avui dóna gràcies a Déu per
poder-lo honorar des d’ara amb el nom de beat i màrtir, d’acord amb la paternal
concessió del Sant Pare Benet XVI, envers el qual expressem els nostres sentiments
de comunió, agraïment i afecte.

Mons. Angelo Amato, llegí a continuació en llatí el text de la Carta apostòlica de Be-
net XVI autoritzant la beatificació, text que es publica en aquest mateix Butlletí.
A continuació, el secretari general i canceller de l’Arquebisbat, Mn. Sergi Gordo,
llegí la versió catalana de la carta.

Al final de la lectura, es descobrí al presbiteri de la basílica un domàs en el qual es
reproduïa la foto del Dr. Josep Samsó, que també estava en els cartells anunciant la
beatificació, cartells que foren distribuïts a la ciutat de Mataró i a totes les diòcesis
amb seu a Catalunya.

Els fidels presents a la basílica varen rubricar aquest moment amb un llarg aplaudi-
ment. A continuació tota l’assemblea reunida féu una aclamació amb el cant: «Lloeu
el Senyor, vosaltres tots els pobles» (Salm 116).

Acabat el cant, el Sr. Cardenal Arquebisbe, acompanyat del P. Ramon Julià, postu-
lador de la Causa, es dirigí al lloc del presbiteri que ocupava l’enviat papal i va dir:
«Excel·lència, L’Església de Déu que peregrina per l’exili d’aquest món, dóna grà-
cies al successor de l’Apòstol Sant Pere, Sa Santedat el Papa Benet XVI, per la
beatificació del Servent de Déu Josep Samsó i Elias».

L’assemblea cantà el cant del Glòria i el president va fer aquesta col·lecta, en la
qual ja es va invocar la mediació del nou beat: «Pastor etern, vós heu volgut que el
beat Josep, prevere, fos comptat entre els màrtirs; concediu-nos de mantenir ferma-
ment i de manifestar amb les obres la fe que ell va ensenyar i va confirmar amb la se-
va sang. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la uni-
tat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén».

Litúrgia de la Paraula

La litúrgia de la Paraula va consistir en aquestes tres lectures: Llibre de la Saviesa
3, 1-9; Primera Corintis 8,31b-39 i Evangeli de Joan 12,24-26.
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La homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe es publica íntegrament en les pàgines
anteriors d’aquest mateix BAB. La professió de fe es va fer amb el «Crec en un
Déu», musicat per Mn. Lluís Romeu i molt popular entre les nostres comunitats
cristianes.

Aquestes foren les intencions proposades per un diaca en la pregària dels fidels:

• Preguem per l’Església santa i catòlica: que sigui per a tothom l’escola on s’a-
prengui a confessar i a viure la integritat de la fe en Crist Jesús i a donar-ne testi-
moni en tota ocasió.

• Pel Papa Benet, pel col·legi episcopal i pels preveres i diaques: que guiïn el poble
fidel pels camins de la santedat i d’aquella caritat que tot ho lliga i perfecciona.

• Per tots els qui exerceixen el sacerdoci com a rectors de parròquia: que siguin fi-
dels al ministeri que se’ls ha confiat a fi que a ningú no falti la gràcia dels sagra-
ments, la vida d’oració i el coneixement de les veritats de la fe perquè així puguin
progressar constantment en la vida cristiana.

• Per tot el poble cristià: que tots els seus membres, pastors i fidels, no cerquin altre
model de vida que no sigui el que ens han donat els sants i, de manera particular,
d’aquells que han donat testimoni de la seva fe fins a vessar la sang pel nom de
Crist.

• Preguem per nosaltres mateixos i encomanem-nos els uns als altres al Senyor: que
Crist, Déu i salvador nostre, enforteixi la nostra fe, beneeixi les diòcesis dels qui
ens trobem reunits aquí, i faci que en totes elles es doni un clar testimoni de l’E-
vangeli enmig de la societat dels nostres dies.

Litúrgia eucarística

En el moment de l’ofertori es va fer una processó de les ofrenes, presentant al cele-
brant principal el pa i el vi de l’eucaristia i alguns elements vinculats a la vida del
beat Josep Samsó, com el calze amb què celebrava la missa, que la seva germana va
dipositar a les religioses del Cor de Maria i del qual aquestes n’han fet donació a la
basílica de Santa Maria i un exemplar del llibre del doctor Samsó «Guia per a cate-
quistes i directors de catequesi».

La litúrgia eucarística es va fer amb la pregària eucarística tercera, en la qual, per pri-
mera vegada, es va esmentar el nom del beat Josep Samsó. Fou proclamada pel car-
denal Lluís Martínez Sistach i pel cardenal Ricard M. Carles.

En el moment de la pregària del Parenostre, el cardenal arquebisbe la va introduir
dient que «la beatificació del doctor Samsó a viure una actitud d’amor, de perdó i
de reconciliació, per això preguem tots units».

La sagrada eucaristia fou distribuïda en diferents punts de la basílica i també a la
plaça, des d’on molts fidels varen seguir la missa en les pantalles gegants. Durant
la comunió es va cantar «Sou vós, Senyor, el pa del cel», «Tots esperem de vós, Se-
nyor, el nodriment de vida eterna, i l» «Ubi caritas» en versió catalana.
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Cloenda de la celebració

Després de la pregària de postcomunió, Mons. Angelo Amato va llegir un missatge al
poble de Déu, publicat en les pàgines anteriors, que fou rebut amb forts aplaudiments.

Abans de donar la benedicció final, el Cardenal Martínez Sistach donà les gràcies a
tots els presents: a l’enviat del Sant Pare, Mons. Angelo Amato; al Sr. Nunci apostò-
lic, Mons. Renzo Fratini; al cardenal i arquebisbe emèrit de Barcelona, Ricard M.
Carles, que durant el seu pontificat impulsà la causa del doctor Samsó i que havia fet
possible l’acte que s’estava celebrant; als arquebisbes i bisbes presents i als preveres,
diaques i seminaristes que participaven en la Jornada Sacerdotal Interdiocesana pro-
moguda pels bisbes catalans amb motiu de la beatificació.

També donà les gràcies a les autoritats presents, encapçalades pel President de la Ge-
neralitat i als representants dels mitjans de comunicació. Afegí que desitjava que «un
dia, en el futur, puguem assistir, a Roma, a la seva canonització. I que el nou beat,
des del cel, intercedeixi per tots nosaltres».

La celebració es va cloure amb els cant dels Goigs en lloança del beat Josep Samsó,
composats per Mn. Miquel Barbarà, prevere de l’Arquebisbat de Tarragona, que tam-
bé els va assajar abans de la celebració i els dirigí en aquest moment. El P. Oriol
Diví, OSB, monjo de Montserrat en va fer el disseny i la il·lustració. Aquests goigs
estan reproduïts a l’opuscle amb els textos i cants de la celebració de la beatifica-
ció. Posteriorment es preveu d’imprimir una altra edició d’aquestes goigs, la torna-
da dels quals diu així:

«Per aprendre la doctrina
de l’amor i del perdó,
sou lliçó que ens il·lumina,
ho, beat Josep Samsó.»

Comentaris elogiosos als mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació en general varen informar molt positivament del to de la
celebració i de la seva bona organització. A tall d’exemple, publiquem aquest co-
mentari de l’escriptor Josep Puig i Pla, titulat «Els encerts del cardenal», publicat a
«Coses de Mataró».

«L’acte de beatificació del Dr. Samsó va ser realitzat amb encert. La cerimònia reli-
giosa, les intervencions, el protocol, la litúrgia, solemne, però sense estridències. Tot
al seu just punt. En un to correcte, sense rabejar-se en el seu assassinat, però sense
silenciar-lo; perdonant, però sense amagar els fets.

Es podia témer una sortida de to d’extremistes d’un cantó o de l’altre. Va quedar en
una anècdota. Davant crítiques velades d’algun sector parroquial, el cardenal Mar-
tínez Sistach —el responsable de l’acte, per delegació del Vaticà— ha demostrat
ser un home prudent i savi, que sap teixir bones relacions amb tota la societat.
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Es va plantejar tot en una línia de perdó i reconciliació. La visita del cardenal a la
filla de Joan Peiró i la conversa entre ambdós són una gran lliçó per a tothom, de
concòrdia i d’humanisme.

La memòria històrica ha de reconèixer totes les víctimes dels períodes republicà i
franquista, explicant-ne totes les circumstàncies. Jo vaig assistir a l’acte en la meva
condició de laic respectuós amb l’Església, que ni tot ho ha fet bé ni tot malament,
com qualsevol obra humana. Un acte que vint anys enrere no s’hauria pogut celebrar
i potser alguns que hi érem no hi hauríem anat.

Destacaria dos moments pel contingut, les paraules del delegat vaticà i del carde-
nal. I tres per la forma, l’entrada dels celebrants a la nau, l’arribada d’autoritats i la
proclamació feta pel delegat, tothom dret i ell assegut (parlant ex cathedra, com el
Papa), seguida d’aplaudiments».

Actes com a preparació espiritual 
per a la beatificació

Durant les setmanes prèvies a la beatificació, l’Arquebisbat de Barcelona va pro-
gramar diversos actes previs de preparació espiritual per a la beatificació del Dr. Jo-
sep Samsó Elias.

Dos d’aquestes actes foren presidits pel cardenal Lluís Martínez Sistach. El diven-
dres 15 de gener, a les 20 hores, a la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança,
de Mataró (Pg. Cabanellas, s/n.), es celebrà una vetlla de pregària, oberta a tots els
fidels i a la qual s’invità especialment els joves cristians.

El cardenal també presidí un acte especialment dirigit als religiosos i religioses,
que es celebrà el diumenge 17 de gener, a les 18 hores, al monestir de la Immacula-
da, de les Carmelites Descalces (Av. Can Torner, 63).

Primer, Mn. Josep A. Arenas Sampera, delegat episcopal de vida religiosa monàsti-
ca, parlà sobre «El Dr. Samsó i la vida consagrada». A continuació, es va celebrar
la pregària de Vespres, presidida pel Dr. Martínez Sistach que pronuncià l’homilia.

Atesa la presència del Dr. Samsó al Maresme, a Mataró i altres poblacions de la co-
marca s’hi varen programar altres actes:

• El diumenge 10 de gener, a la parròquia de Maria Auxiliadora de Mataró, es va
celebrar una missa especialment orientada a la participació dels infants, que fou pre-
sidida per Mn. Segimon Garcia Ramiro, Vicari Episcopal.

• El dilluns 11 de gener, a les 21 hores, a la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres,
es va organitzar una conferència sobre «Experiències personals viscudes amb el Dr.
Samsó», a càrrec del P. Salvador Freixas Jané, escolapi.
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• El dijous 14 de gener, a les 20.30 hores, al Museu Arxiu de Santa Maria de Mata-
ró (c/ Beata Maria, 3), pronuncià una conferència sobre «Vida i obra del Dr. Sam-
só, el Dr. Ramon Reixac Puig, historiador.

• El dilluns 18 de gener, a les 20 hores, hi hagué una sessió per a presentar i comen-
tar el llibre «El pastor retrobat», de Ramon Reixac Puig, a la sala d’actes del cen-
tre parroquial de Sant Julià d’Argentona.

• El dimarts 19 de gener, a les 19.30 hores, a la parròquia de Sant Pau de Mataró, es
va celebrar l’eucaristia i a continuació es presentaren diversos testimonis sobre la
vida del sacerdot avui.

• El dijous 21 de gener, a les 18 hores, es va preparar una celebració especialment
adreçada a infants i catequistes, a l’ermita de Sant Simó, de Mataró.

• I el divendres 22 de gener, a les 20 hores, els fidels es reuniren en una hora santa
amb exposició del Santíssim Sagrament, a l’església del Sagrat Cor de Mataró
(c. Aribau, 10).

Passada la beatificació, la basílica de Santa Maria programà dos concerts d’orgue en
homenatge al nou beat. El primer estigué a càrrec de Montserrat Torrent Serra (dis-
sabte 30 de gener, 21 hores) i el segon fou confiat a Raúl Prieto Ramírez (dissabte 7
de febrer, 21 hores).

Barcelona, 11 de gener de 2010

Jornada Interdiocesana per a preveres, 
diaques i seminaristes

Coincidint amb la beatificació del Dr. Josep Samsó, els bisbes de Catalunya varen
decidir convocar una Jornada Sacerdotal Interdiocesana.

En una carta que porta la data de 2 de desembre de 2009 (cf. BAB de desembre de
2009, pàgs. 689-690) els bisbes catalans deien el que segueix: «Benvolguts sacerdots
i diaques, amb motiu de l’Any Sacerdotal que el Papa Benet XVI ha ofert a l’Esglé-
sia, ens plau invitar-vos a una Jornada Sacerdotal que se celebrarà el proper 23 de ge-
ner de 2010, participant, a la Basílica de Santa Maria de Mataró, a l’eucaristia i ri-
tus de la beatificació del Dr. Josep Samsó i Elias, sacerdot màrtir, que fou rector
d’aquella parròquia.»

I afegien: «Els bisbes de Catalunya us invitem, benvolguts preveres, diaques i semi-
naristes, a la celebració de la beatificació per tal d’unir-nos en l’acció de gràcies a
Déu pel ministeri i la mort de Mn. Josep Samsó i Elias, rector i màrtir, que és per
a tots nosaltres, un exemple de bon pastor.»
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La Secretaria General de cada diòcesi es va fer càrrec de comunicar el número de pre-
veres, diaques o seminaristes que tenien previst assistir a la Jornada, coordinant els
detalls de l’organització la secretaria general del nostre Arquebisbat.

Es comunicà a tots els preveres, diaques i seminaristes de les diòcesis amb seu a Ca-
talunya que l’horari de la Jornada seria aquest: 11h, arribada a la basílica de Santa
Maria; 11.30 h, eucaristia concelebrada i ritus de la beatificació. 14 h, dinar de ger-
manor al Col·legi Maristes Valldemia, ofert pels bisbes als assistents.

Hi varen assistir 450 preveres i diaques, i un bon nombre de seminaristes. El dinar
fou servit al pavelló esportiu del col·legi i també hi foren invitats els provincials de
les ordes i congregacions masculines i femenines presents a Catalunya.

En llevant de taula va parlar en primer lloc Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tar-
ragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense, que manifestà el seu
goig per l’esdeveniment de la beatificació i la trobada del clergat amb motiu de la be-
atificació. Recordà l’anterior trobada, celebrada a Tarragona, amb motiu del 1750è
aniversari del martiri del bisbe d’aquella seu, Sant Fructuós, i dels seus dos dia-
ques, Auguri i Eulogi.

Després saludà tots els assistents el Sr. Nunci Apostòlic a Espanya i Andorra, Mons.
Renzo Fratini, que va dir que aquella era la seva primera visita a Barcelona des del
seu nomenament i encomanà a la intercessió del nou Beat tots els preveres, diaques
i seminaristes de les diòcesis catalanes.

Fou després Mons. Angelo Amato, el qui saludà els assistents, als quals donà les grà-
cies per la seva participació al ritus de la beatificació. Va desitjar que l’exemple del
bon sacerdot que fou el Dr. Samsó inspiri la vida del clergat català.

Finalment, parlà el nostre Sr. Cardenal Arquebisbe que agraí a tots la seva presèn-
cia i l’esforç fet per poder participar en una beatificació que qualificà d’històrica, ja
que feia almenys nou segles que no es celebrava un esdeveniment com el d’aquell dia
a Catalunya. El Sr. Cardenal va acabar dient que aquella Jornada s’havia d’inscriure
en la celebració a les diòcesis catalanes de l‘Any Sacerdotal i va desitjar que ajudés
a l’assoliment dels objectius proposats pel Sant Pare Benet XVI a tota l’Església en-
convocar un Any Sacerdotal. Un fort aplaudiment rubricà les paraules del Sr. Carde-
nal i també les dels que el precediren en l’ús de la paraula.
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Prelat

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa de la Jornada Mundial per a la Pau. Catedral de Barce-
lona, 1 de gener de 2010

Celebrem amb goig una festa mariana molt important: és la solemnitat de la Mater-
nitat de la Mare de Déu. Maria va concebre en les seves entranyes virginals, per obra
de l’Esperit Sant, el Fill de Déu i va esdevenir Mare de Déu.

Alhora avui comencem un nou any, l’any 2010, i l’Església des de fa 43 anys dedi-
ca aquest dia també a la Jornada Mundial de la Pau, amb el desig de començar l’any
nou amb una autèntica actitud i desig de pau i pregant perquè el Senyor, el Príncep
de la Pau, ens atorgui aquest do preuat. Justícia i Pau de la nostra arxidiòcesi promou
aquesta celebració de l’Eucaristia en aquesta Jornada.

Hi ha certament una bona relació entre la solemnitat de la maternitat divina de Ma-
ria i la pau, ja que Maria, la plena de gràcia, curulla d’amor, ens ha portat el Crist que
ens mena cap a la pau, i Maria és mare també de tots els homes i dones, i com a
mare desitja que els seus fills visquin en pau, s’estimin i comparteixin els seus béns.

La raó profunda que els cristians podem oferir al món per treballar i assolir l’autèn-
tica pau és el que ens ha dit Sant Pau en la seva carta als Gàlates: hem rebut l’Espe-
rit del seu Fill que ell ha enviat i que crida en els nostres cors «Abbà, Pare». Són fills
i filles de Déu, i Déu pare ens estima com a fills seus i vol que visquem en pau.

Enguany, el Papa Benet XVI ha donat aquest lema a la Jornada Mundial de la Pau:
«Si vols promoure la pau, protegeix la creació». I en el seu missatge ens ofereix un
riquíssim contingut sobre l’ecologia, que ve a ser com una breu encíclica sobre
aquesta temàtica importantíssima per a tota la humanitat, relacionada directament
amb la pau al món i que fa referència a la recent Conferència de Copenhaguen sobre
el canvi climàtic i la protecció de la natura.

El Papa ens diu que el desenvolupament humà integral està estretament relacionat
amb els deures que es deriven de la relació de l’home amb l’entorn natural, consi-
derat aquest com un do de Déu per a tots. Cal recordar el que Joan Pau II va dir, po-
sant en relleu que avui augmenta més i més la convicció que la pau mundial està ame-
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naçada també per la manca del degut respecte a la naturalesa. A causa de l’estil he-
donista i consumista que vivim en moltes societats del món, no es respecta deguda-
ment la creació que Déu ha posat al servei de tota la humanitat, de totes les genera-
cions que vindran.

L’Església, experta en humanitat, crida l’atenció sobre la relació entre el Creador, el
ser humà i la creació. Juntament amb una consciència ecològica per part de molts,
també hi ha una «crisi ecològica» i ens cal una nova solidaritat per tal de protegir la
creació en bé de la humanitat. El Papa es pregunta: «¿Com podem romandre indife-
rents davant dels problemes derivats de fenòmens com el canvi climàtic, la desertifi-
cació, el deteriorament i la productivitat d’àmplies zones agrícoles, la contaminació
dels rius, la pèrdua de biodiversitat, l’augment dels fenòmens naturals extrems, la des-
forestació de les àrees equatorials i tropicals?» (núm. 4). Davant d’aquesta pro-
blemàtica, resulta necessari una revisió profunda i amb visió de futur del model de
desenvolupament, reflexionant sobre el sentit de l’economia i la seva finalitat. La hu-
manitat necessita una profunda renovació cultural, necessita redescobrir els valors
que constitueixen el fonament sòlid sobre el qual construir un futur millor per a tots.
Les situacions de crisi per les quals el món està passant actualment i que té conse-
qüències molt greus en el nostre país, amb més de quatre milions d’aturats, demana
també que tots, —els partits polítics, els sindicats, la patronal— davant d’aquesta
qüestió d’Estat, treballin unitàriament cercant conjuntament solucions a la crisi.

Aquesta crisi, que és econòmica, alimentària, ambiental i social, obliga a replantejar
el camí comú dels homes. Obliga, particularment, a una manera de viure caracterit-
zada per la sobrietat i la solidaritat, amb unes noves regles i formes de compromís,
recolzant-se amb confiança i amb valentia en les experiències positives que ja s’han
realitzat i rebutjant amb decisió les negatives.

La creació és obra de Déu Creador. Ell l’ha confiada a l’home i a la dona amb la fi-
nalitat d’administrar-la degudament, no de posseir-la egoísticament. El Concili Va-
ticà II ens recorda que «Déu ha destinat la terra i tot el que ella conté per a l’ús de
tots els homes i pobles» (Gaudium et spes, n. 69). Per tant, l’herència de la Creació
pertany a tota la humanitat. Tanmateix, el Papa Benet XVI indica que «el ritme ac-
tual d’explotació posa en seriós perill la disponibilitat d’alguns recursos naturals, no
només per a la generació present, sinó sobretot per a les futures» (núm. 7). Per això,
és urgent aconseguir una lleial solidaritat intergeneracional, que significa assumir
la responsabilitat que les generacions presents tenen, respecte a les futures, una res-
ponsabilitat que incumbeix a cada Estat i a la comunitat internacional.

El Senyor ens ha confiat «dominar la terra», és a dir, emprar l’intel·ligència en el camp
de la investigació científica i tecnològica per conduir la humanitat cap a una gestió del
medi ambient i els recursos del planeta, que sigui sostenible en el seu conjunt.

Benet XVI afirma que «l’Església té una responsabilitat respecte de la creació i se sent
en el deure d’exercir-la per defensar la terra, l’aigua i l’aire, dons de Déu Creador
per a tots i, sobretot, per a protegir l’home davant el perill de la destrucció de si ma-
teix» (núm. 12). I el Papa diu que el llibre de la naturalesa és únic, tant en el que mi-
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ra l’ambient com l’ètica personal, familiar i social (cf. núm. 12). I en la seva encícli-
ca Caritas in veritate es refereix a una autèntica «ecologia humana», afirmant la re-
novada convicció de la inviolabilitat de la vida humana en cada una de les seves fases,
la dignitat de la persona i la insubstituïble missió de la família, en la qual s’educa en
l’amor al proïsme i el respecte a la natura (núm. 69). És necessari salvaguardar el
patrimoni humà de la societat. Aquest patrimoni de valors té el seu origen i està ins-
crit en la llei natural que fonamenta el respecte de la persona humana i de la creació.

És bonic recordar que l’Església invita —davant de l’ecocentrisme i del biocentris-
me— a respectar la «gramàtica» que el Creador ha inscrit en la seva obra, confiant
a l’home el paper de guardià i administrador responsable de la creació, paper del qual
no ha d’abusar, però tampoc pot abdicar (cf. núm. 13).

La maternitat divina de Maria la portà, per voluntat del seu Fill, a esdevenir mare
de tots els membres de la humanitat. Comencem aquest any nou sentint-nos més i
més germans els uns dels altres i responsables de l’administració dels béns de la cre-
ació que Déu Pare ha creat al servei de tots. Fem-ho durant tot l’any amb un estil de
sobrietat i solidaritat que ens meni a un món amb justícia i pau.

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
durant la celebració ecumènica a la Catedral amb motiu de la Setma-
na de pregària per la unitat dels cristians (Barcelona, 18 de gener de
2010)

Estem reunits en el nom de Jesús i Ell està enmig nostre. El nostre amor mutu fa pre-
sent Déu perquè Déu és amor. Tots nosaltres, tots els cristians, hem rebut el sagra-
ment del baptisme i el do de la fe cristiana. Tots tenim un sol Senyor, una sola fe i un
sol baptisme, som fills, filles de Déu i germans els uns dels altres. Com a homes i do-
nes de fe creiem en la resurrecció de Jesucrist i en donem testimoni amb la nostra vi-
da i amb les nostres paraules.

Els cristians vivim intensament la presència de Jesucrist ressuscitat enmig de la nos-
tra vida i això dóna sentit autèntic i ple a la nostra existència. El Senyor està en
nosaltres i nosaltres estem en Ell. Aquesta intimitat espiritual ens mou a estimar-lo
i estimar els germans i anunciar Jesucrist mort i ressuscitat a tothom. 

Vivim en un món secularitzat i en el qual hi ha homes i dones que viuen com si
Déu no existís. El clima d’indiferència i agnosticisme va creixent en les nostres so-
cietats de l’occident europeu. El Senyor Jesús ens envia a anunciar-lo a les perso-
nes que tenim al nostre costat. Com diu el lema d’aquesta Setmana de Pregària per
la unitat dels cristians, «…de tot això, vosaltres en sou testimonis».

Avui és urgent el treball d’evangelització i això demana sentir-nos enviats pel Senyor,
testimonis i apòstols per tal d’anunciar als homes i dones d’avui que Déu els estima
i té cura d’ells. Benet XVI ha afirmat a l’inici de la seva encíclica «Déu és amor»,
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que «no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la tro-
bada amb un esdeveniment, amb una Persona (Jesús), que dóna un nou horitzó a la
vida i, amb això, la direcció definitiva» (Núm. 1).

El qui es posa a l’escolta de la Paraula de Déu, després ha de transmetre-la als altres,
també als qui no l’han escoltat mai o als qui l’han oblidada o ofegada sota les espi-
nes de les preocupacions o dels enganys del món (cf. Mt 13,22). Ens podem pregun-
tar: ¿No haurà succeït que els cristians ens hem quedat massa muts? ¿No ens falta pot-
ser la valentia per parlar i donar testimoni del que hem escoltat? El nostre món
necessita aquest testimoniatge i espera sobretot el testimoniatge comú dels cristians.

Però la manca de comunió plena entre tots els qui creiem en Jesucrist constitueix una
dificultat en ordre a donar el testimoni de l’Evangeli, en el qual Jesús diu que tots
hem de ser u. Cal prendre consciència del nostre passat i cal demanar a l’Esperit Sant
que ens atorgui el do de la unitat. Per això ens hem reunit aquí avui per pregar, res-
ponsables de les diverses Esglésies i confessions cristianes.

L’escolta de la Paraula de Déu que ens parla demana també l’escolta recíproca, el dià-
leg entre les Esglésies i les comunitats eclesials. El diàleg sincer i lleial constitueix
l’instrument imprescindible de la recerca de la unitat.

Aquest any la Setmana de pregària per la unitat es conclou el dia 25, festivitat de la
Conversió de Sant Pau. La seva conversió ens ofereix el model i ens indica el camí
per anar cap a la unitat plena. Certament, la unitat requereix una conversió: de la di-
visió a la comunió, de la unitat ferida a la unitat restablerta i plena. Aquesta conver-
sió és un do de Jesús ressuscitat, com succeí en el cas de Sant Pau.

En realitat, la conversió de Sant Pau va consistir en ser conquerit pel l’amor de Crist:
la renúncia a la pròpia perfecció; fou la humilitat de qui es posa sense reserves al ser-
vei del Senyor en bé dels germans. Només en aquesta renúncia a nosaltres mateixos,
en aquesta conformitat amb Crist podem estar units també entre nosaltres, podem arri-
bar a ser «u» en Crist. La comunió amb Jesús ressuscitat és el que ens dóna la unitat. 

Vivim en les nostres ciutats i pobles una àmplia realitat d’immigració, constituïda per
persones de diferents Esglésies i comunitats eclesials cristianes. El treball ecumè-
nic avui i aquí ens és molt necessari. Que la pregària d’aquesta Setmana i aquest
encontre ecumènic ens ajudi a un major coneixement mutu i a créixer en l’acolliment
i l’amor. És el que avui demanem al Senyor, juntament amb la petició perquè el Se-
nyor manifesti el seu amor, consol i ajut a la munió de persones que sofreixen les
conseqüències del terratrèmol a Port-au-Prince i a tot Haití. Això el Senyor ho ma-
nifestarà, també, mitjançant la nostra solidaritat.
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Homilia del Sr. Cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la Missa de
Sant Joan Bosco, parròquia de Maria Auxiliadora (Barcelona 31
de gener de 2010)

Amb joia celebrem l’Eucaristia en la festa de Sant Joan Bosco, i ho fem per donar
gràcies a Déu d’una munió de dons i gràcies que rebem de la seva bondat miseri-
cordiosa. I avui volem donar gràcies a Déu en la commemoració de la vinguda de
Don Bosco a Barcelona i a Sarrià el 8 d’abril de 1886, fent-nos una visita que va
durar gairebé tot un mes. Aquesta visita de Don Bosco —Sant Joan Bosco— funda-
dor de la gran família salesiana, va ser una autèntica gràcia de Déu, un kairós, per a
la nostra Església diocesana, per Barcelona, per Catalunya i per tota Espanya. Aques-
ta visita del qui ja en vida era considerat, estimat i venerat com a un sant, va donar
una empenta a la presència i activitat de la família salesiana.

Tanmateix el nostre agraïment a Déu contempla també el carisma salesià que Ell va
atorgar a aquell jove sacerdot de la diòcesi italiana de Torí: el seu amor predilecte
pels joves, i especialment pels joves pobres i marginats, molt estimats tots ells per Je-
sucrist.

Gràcies, Senyor, per aquests 150 anys de la fundació de la Congregació salesiana i
per tot el bé, per totes les meravelles que els salesians, les salesianes, els cooperadors
i voluntaris salesians han fet, fan i faran a una munió de persones i de famílies d’a-
quí i arreu del món. Gràcies, Senyor, pel carisma que concedíreu a Don Bosco, i
per tots els qui han seguit i seguiran el sant fundador lliurant com ell tota la seva vi-
da a l’evangelització, especialment dels joves, perquè, com ha dit el rector major «la
Congregació tindrà un futur, així com ha tingut un passat brillant, si hi ha joves que
lliuren completament la seva vida a Déu perquè Ell en disposi i la inverteixi en la sal-
vació dels joves» (Homilia del rector major Pascual Chávez, en la clausura del Ju-
bileu a Torí, 18 de desembre 2009)

Aquestes commemoracions que celebrem posen en relleu dos aspectes cabdals en
l’Església de sempre, i especialment d’avui: l’evangelització i els joves, és a dir,
l’evangelització dels joves. Sabem que l’Església existeix per a evangelitzar, que
aquesta és la seva missió específica, des dels seus inicis, ja que Jesús va enviar els
apòstols —i ens envia a tots els batejats— a anunciar a tothom i arreu l’Evangeli.
Aquesta és la nostra vocació: ser testimonis amb la vida i la paraula de la Bona No-
va de Jesús. Per això hem de fer-nos nostra aquella expressió de l’apòstol Pau: «Ai
de mi si no evangelitzés!». És el nostre amor a Jesús i el nostre agraïment a Ell per
l’amor que ens té i la salvació que ens ha atorgat, el que ens mou i ens encoratja a
anunciar als germans l’amor que els té el Senyor.

Com sabem, a la nostra Arxidiòcesi de Barcelona estem treballant en el Pla Pas-
toral diocesà, esforçant-nos en fer la pastoral diocesana més evangelitzadora i
més missionera. Tots hi estem joiosament compromesos, perquè tenim conscièn-
cia que el Senyor ha estat qui ens ha escollit i ens ha confiat aquest treball evan-
gelitzador.
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Evangelitzar tothom, però evangelitzar preferentment els joves, futur de l’Església i
de la societat, estimats per Jesús, dianes de tantes i tantes ofertes que prometen i no
donen, enlluernen i donen foscor. El carisma de Sant Joan Bosco que viu tota la fa-
mília salesiana, enriqueix la nostra Església diocesana pel treball d’evangelització
dels joves que es proposa i realitza. Benvolguts salesians i salesianes, vosaltres se-
guiu amb joia l’amor de predilecció de Don Bosco pels joves. Aquesta predilecció és
la mateixa vocació salesiana. Són molts els articles de les vostres constitucions que
parlen del vostre amor i servei als joves (C 2, 6, 7, 8, 15, 23, 37, 39, 86, 118). «La fa-
mília salesiana nasqué de l’amor de Don Bosco a la joventut» (Viganò, E., El pro-
yecto educativo salesiano, en ACS 290 [1978] 17)

Penso que el secret d’aquest carisma de Don Bosco es troba en la consciència que
ell té d’haver estat escollit pel Senyor gratuïtament i enviat als joves per a mani-
festar-los l’amor que Jesús els té a tots ells. El vostre Capítol General ha escrit que
el seu «amor i els seus gestos que l’acompanyaven no pertanyien només a un mè-
tode pedagògic, sinó que eren expressió original de la seva fe en el Senyor i de la
seva voluntat d’anunciar Crist als joves» (C.G. 23, 97). En el nostre estimat funda-
dor —Sant Joan Bosco— hi trobem sempre íntimament units dos amors: l’amor a
Crist i l’amor als joves, i aquests dos amors ompliren la seva vida i les seves fun-
dacions que integren l’ampla i extensa família salesiana, present en 130 països
d’arreu del món.

Don Bosco va viure radicalment la Paraula de Déu, que avui hem escoltat. Ezequiel
ens ha parlat de Déu Bon Pastor i dels homes i dones de la humanitat creada per
Déu com ovelles seves; ovelles conegudes i estimades per Déu, que cerca l’ovella
perduda, que la fa tornar al ramat, embena la que s’havia fet mal i fa posar bona
la malalta. Don Bosco va imitar aquesta bondat sublim del Bon Pastor en el seu
tracte envers els joves. En una carta, escriu que «tal era la conducta de Jesús amb
els Apòstols, que eren ignorants i grollers, és més, poc fidels, però ell els aguan-
tava. Altrament tractava els pecadors amb una benignitat i amistat familiar tals que
uns se n’esbalaïen, altres se n’escandalitzaven, i altres, finalment, hi veien l’espe-
rança d’atènyer el perdó de Déu. Crist ens manà que fóssim benignes i humils de
cor» (Epistolari, Torí 1959, 4, 202). És així com es fa palès l’amor i el consol de Déu
als germans, als joves d’avui i de sempre, mitjançant el nostre amor i el nostre con-
sol.

La vida lliurada radicalment a Déu i als joves omplia de joia Don Bosco, com ha
d’omplir de joia tots els salesians i salesianes. És la joia que l’Apòstol Pau vol que
ompli la nostra vida, tal com hem escoltat en la seva carta als cristians de Filips, quan
ens diu el que podem aplicar també a la vida del nostre sant que avui commemorem:
«Practiqueu allò que jo us he transmès i vosaltres heu rebut, que heu sentit o heu vist
en mi, i el Déu de la pau serà amb vosaltres».

Sant Joan Bosco va entendre l’elogi de Jesús als infants, quan el Senyor ens diu que
«si no us torneu com a nens, no entrareu al Regne del cel. Els qui es fan petits com
aquest nen són els més importants en el Regne del cel. I els qui acullen un nen així
en el meu nom, m’acullen a mi».
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Cal tornar-nos com infants, és a dir, tenir envers Déu aquella gran confiança que te-
nen els nens envers els seus pares. Confiança i humilitat, dues virtuts que van unides,
que són sobrenaturals, i per tant, do de Déu, però que tenen un fonament natural im-
portant, ja que som conscients que som pecadors i petits, necessitats de la salvació i
del perdó dels nostres pecats i la de fe que ens fa fills i filles de Déu. Hem de tenir con-
fiança en el Déu de Jesucrist, que Ell ens ha ensenyat a dir-li Parenostre, en la pregà-
ria que ensenyà als Apòstols i que es troba en el fons del secret de tota la vida de
Don Bosco i de tots els cristians: som fills i filles de Déu i germans els uns dels altres.

La pedagogia de Don Bosco és una pedagogia de la confiança (cf. Thévenot, X., Una
pedagogía de la confianza y de la alianza, en «La alegría de la educación” Edito-
rial CCS, Madrid 2006, 49-71). Demana a l’educador confiar en el jove per tal de fer
possible la seva confiança en l’educador. El Sant va escriure que «tot jove, per des-
graciat que sigui, té un punt accessible al bé i el primer deure de l’educador consis-
teix en descobrir aquest punt, aquesta corda sensible del cor i treure’n profit» (Bos-
co, J., Apunte histórico del Oratorio de San Francisco de Sales, en J.M. Prellezo, «El
sistema preventivo en la educación. Memorias y ensayos», Biblioteca Nueva, Madrid
2004, 74). Conserva sempre una imatge positiva dels joves. Per això aposta per una
pedagogia de l’esperança: és la joventut la que regenerarà la societat. 

El carisma salesià que ha informat un estil pedagògic d’amor, confiança i esperança
envers els infants, adolescents i joves és avui molt necessari i actualíssim, motiu pel
qual hem de donar gràcies a Déu per aquest carisma que inspira el treball pedagò-
gic i pastoral de l’Església, de l’escola i de la família. Don Bosco avui ens interpel·la
en la difícil pastoral de joventut de les nostres comunitats, escoles i moviments i ins-
titucions. Voldríem una major presència de joves. Treballem força, però els resul-
tats no sempre són visibles. Com ha dit recentment el rector major, hem de tornar a
Don Bosco «redescobrint-ne les inspiracions» i tornar als joves per «sentir les seves
esperances i aspiracions» (Trobada amb la família salesiana, 19 desembre 2009). Re-
flexionem sobre el treball de Don Bosco amb els joves. Recordem i imitem el seu se-
cret. Per viure aquest carisma, aquest esperit salesià, cal que visquem íntimament
units el nostre amor a Déu i el nostre amor als joves. Que Maria sota l’advocació en-
tranyable de Maria Auxiliadora ens hi ajudi.

Paraula i Vida

El primer catequista de la diòcesi (03/01/10)

El 23 de gener de 2010, a la basílica de Santa Maria de Mataró, celebrarem la bea-
tificació d’un sacerdot de la nostra arxidiòcesi de Barcelona, el doctor Josep Samsó
Elias (1887-1936). Serà la primera vegada que una beatificació es farà a l’arxidiòcesi
de Barcelona, seguint les disposicions del Papa Benet XVI. Com es recordarà, el Sant
Pare actual ha decidit que les beatificacions es facin a les Esglésies locals, mentre
que les canonitzacions habitualment es celebren a Roma. 
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El nostre futur beat fou un excel·lent catequista. Va destacar tant en aquest servei, que
el bisbe de Barcelona Manuel Irurita va dir: «El Dr. Samsó és el primer catequista de
la diòcesi». La seva activitat a la catequesi el va portar a disposar d’un bon nombre
de catequistes i va organitzar cursos de formació per tal que la catequesi s’adaptés a
la mentalitat dels infants.

D’aquesta activitat, el que fou canonge penitencier de Barcelona i professor de Teo-
logia moral en el nostre Seminari, el doctor Cebrià Montserrat, deia: «El Dr. Sam-
só, a més de tenir uns dots excepcionals, és un sacerdot d’intensa vida interior, d’o-
ració freqüent i una persona de profunda reflexió».

La seva obra més coneguda en aquest sentit és la seva Guia per a catequistes i di-
rectors de catequesi (1936). Segons el que fou bisbe de Segòvia i expert en cate-
quesi, doctor Daniel Llorente, el doctor Samsó «tenia en la seva parròquia de santa
Maria de Mataró el catecisme més ben organitzat d’Espanya!».

El que fou arquebisbe de Barcelona, doctor Gregori Modrego, va escriure: «No
vaig tenir l’honor de conèixer personalment el reverend Josep Samsó Elias, però
foren tals les notícies que unànimement em donaren d’ell, que em vaig formar un alt
concepte del zel amb què emprenia totes les obres d’apostolat, no essent certament
la darrera l’ensenyament de la doctrina cristiana, que deixà una profunda petjada en
els seus estimats mataronencs. Els seus escrits són una bona demostració del seu
zel catequètic, així com de la seva competència». 

La beatificació del doctor Samsó —precisament a Mataró i a la seva estimada basí-
lica de Santa Maria— és una benedicció de Déu i ho hauríem de viure com una in-
vitació a donar un nou impuls a la tasca d’evangelització i de catequesi d’adults, de
joves i d’infants. Aquest és precisament l’objectiu fonamental del Pla Pastoral Dio-
cesà que hem preparat per al bienni 2009-2011 sota aquest títol: «Anuncieu a tothom
l’Evangeli». 

La beatificació del doctor Samsó ha de ser també un fet rellevant de la celebració
aquí de l’Any Sacerdotal proposat per Benet XVI a tota l’Església amb motiu del
150è aniversari de la mort de Sant Joan Maria Vianney, el famós rector d’Ars. Tant
Joan Maria Vianney com el nostre doctor Samsó foren rectors de parròquies, ser-
vidors d’unes comunitats cristianes, sacerdots plens de zel per tal de portar l’a-
mor de Déu cap als homes i dones del seu temps. Tots dos foren uns evangelitza-
dors fidels, en obres i en paraules, plens d’entusiasme i de caritat. I tots dos ens
inviten a lliurar-nos a l’obra de l’evangelització, malgrat l’hivern que vivim en
l’àmbit de la fe.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 
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Sobrietat i solidaritat (10/01/10)

En el dia de l’any nou, o del començament de l’any civil, se celebra la Jornada Mun-
dial de la Pau, que enguany ha tingut aquest lema: «Si vols promoure la pau, prote-
geix la creació». Aquesta jornada —la d’aquest any és la 43a— és una iniciativa del
Sant Pare destinada al foment de la pau. Aquesta és una de les missions de la Santa
Seu i de tota l’Església en el món actual, en la línia d’allò que va ensenyar el Papa
Joan XXIII en l’encíclica Pacem in terris i el Concili Vaticà II en la constitució pas-
toral sobre l’Església en el món d’avui, titulada Gaudium et Spes.

En el missatge que Benet XVI ha publicat per aquesta jornada recorda que a l’encí-
clica Caritas in veritate ha remarcat que el desenvolupament humà integral està es-
tretament relacionat amb els deures que es deriven de la relació de l’home amb
l’entorn natural, considerat com un do de Déu per a tots, l’ús del qual comporta una
responsabilitat comuna en relació a tota la humanitat, especialment envers els pobres
i les generacions futures.

El Sant Pare recull la doctrina de Pau VI i de Joan Pau II sobre la relació entre l‘ho-
me i el medi ambient. I es pregunta: «¿Com podem romandre indiferents davant dels
problemes derivats de fenòmens com al canvi climàtic, la desertificació, el deterio-
rament i la productivitat d’àmplies zones agrícoles, la contaminació dels rius i de les
capes aqüíferes, la pèrdua de la biodiversitat, l’augment dels fenòmens naturals ex-
trems, la desforestació de les àrees equatorials i tropicals?»

La humanitat necessita una profunda renovació cultural; necessita redescobrir els va-
lors que constitueixen el fonament sòlid sobre el qual construir un futur millor per a
tots. Les situacions de crisi per les quals el món està passant actualment —siguin
de caràcter econòmic, alimentari, ambiental o social— són també en el fons crisis
morals relacionades entre elles.

Aquestes crisis obliguen a replantejar el camí comú dels homes. Obliguen, particu-
larment, a una manera de viure caracteritzada per la sobrietat i la solidaritat, amb unes
noves regles i formes de compromís, recolzant-se amb confiança i amb valentia en les
experiències positives que ja s’han realitzat i rebutjant amb decisió les negatives.

El missatge del Sant Pare, com ha dit el cardenal Martino, que n’ha fet la presentació
als mitjans informatius, no segueix el catastrofisme de determinades crides d’alarma
actuals. Però sí que posa l’accent en uns nous estils de vida més respectuosos amb el
medi ambient i fa una crida a la responsabilitat de tots, inclosos els països emergents.

En resum, el Sant Pare ens invita a valorar la creació com un do de Déu a cada home
i a cada dona, a tota la humanitat. L’Església, «experta en humanitat» —com va dir
Pau VI—, ens recorda en l’inici d’un any marcat per la crisi que la realitat del món
ens invita a uns estils de vida més sobris i més solidaris.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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El doctor Samsó, màrtir de Crist (17/01/10)

Davant la beatificació, el proper 23 de gener, del que fou rector de Santa Maria de
Mataró, em sembla necessari recordar alguns aspectes de l’exemplaritat cristiana d’a-
quest sacerdot nostre. A més de les biografies ja publicades anteriorment en ocasió
de la propera beatificació, el mataroní Ramon Reixach i Puig ha publicat una nova
biografia actualitzada que situa, amb gran documentació, el doctor Samsó en el con-
text de la vida i les tensions que es vivien a la capital del Maresme. Un dels seus
capítols es titula «Un catequista enmig d’una època de política convulsa».

«El Dr. Samsó —escriu aquest biògraf— no va participar mai en cap acte polític,
tampoc es va significar ni definir explícitament per cap partit o, almenys, no va ex-
terioritzar les seves idees en aquest àmbit». La seva immolació ens apareix, així, com
la d’un bon pastor del poble de Déu que tenia encomanat. Esmentaré alguns fets que
ens el presenten com a testimoni i com a màrtir de Jesucrist.

El matí del 6 d’octubre de 1934, un grup d’homes armats va entrar a la rectoria de
Santa Maria. Amenaçant el rector, el van obligar a anar a la nau central de la basíli-
ca i apilar cadires i van manar-li que les encengués. El doctor Samsó s’hi va negar,
tot i les amenaces. Aquells homes van incendiar un altar i alguns objectes de culte,
però quan van arribar alguns feligresos el foc va poder ser apagat. El doctor Samsó
va perdonar aquells homes i no va voler revelar la seva identitat quan va ser convidat
a fer-ho per l’autoritat judicial, precisament a causa de la seva condició de sacerdot.

Des dels fets de 1934 i fins als de 1936 trobem en la vida de Samsó la previsió i tam-
bé el desig del martiri. El dia 19 de juliol de 1936, a les tres de la matinada, uns po-
licies van escorcollar la rectoria de Santa Maria amb l’excusa de buscar-hi armes. El
rector Samsó els va dir que ho podien prou fer, ja que ell sempre havia defensat l’Es-
glésia amb tots els mitjans, però mai amb les armes, ja que Jesucrist va defensar la
seva Església morint i no matant. En una ocasió, va dir a la seva mare: «Demano a
Nostre Senyor que si m’ha destinat al martiri em doni forces per fer-hi front». 

Detingut la matinada del 30 de juliol de 1936, quan van demanar-li que s’identifi-
qués, els va dir: «Sóc jo a qui busqueu». Conduït per homes armats, va ser portat a la
presó de Mataró. Allí hi va romandre un mes. El primer de setembre, a les onze del
matí, els guardes el van cridar. Ell es va acomiadar dels seus companys de presó amb
el seu «Déu sobre tot» i, amb les mans lligades, va ser traslladat al cementiri de
Mataró.

En arribar allí, va demanar als seus executors que respectessin la seva mare i la seva
germana. Li van respondre que no els passaria res. Ell els va dir que els perdona-
va com Jesús ho havia fet als qui el van clavar a la creu. Quan van intentar tapar-li
els ulls, va dir amb serenitat. «Jo no sóc un criminal, vull morir de cara a Mataró i a
les Santes que tant he estimat». Va intentar abraçar els membres de l’escamot d’e-
xecució, cosa que va fer amb alguns, però algun s’hi va negar. Un dels del piquet el
va fer callar amb un «prou, que encara ens convenceria».
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Samsó va posar els braços en creu i va dir. «Ja podeu disparar». Un cop a terra, va re-
bre el tret de gràcia. Només amb una gran emoció i respecte ens podem acostar a
aquest màrtir de Crist. I, en ocasió de la beatificació, cal que ens hi acostem mirant
de tenir l’esperit de perdó i de reconciliació que ell testimonià durant tota la seva
vida i, especialment, en el moment de morir. Que ell, des del cel, ens ajudi a viure-
ho, ara i aquí, a fi que aquella tragèdia entre germans no es torni a produir. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona. 

Una beatificació històrica (24/01/10)

Amb la beatificació del Dr. Josep Samsó, ahir, 23 de gener, a la basílica de Santa Ma-
ria de Mataró, podem dir que hem viscut a la nostra terra un esdeveniment veritablement
històric. En efecte, aquesta és la primera beatificació que se celebra a la nostra diòcesi
i a tot Catalunya seguint les disposicions de Benet XVI, que ha decidit que les beati-
ficacions es facin a les diòcesis, mentre que les canonitzacions se celebren a Roma.

En el segle XIX Catalunya va tenir el que els historiadors anomenen el pas dels sants.
També el segle passat ha tingut el seu pas dels sants, molts d’ells amb la palma mar-
tirial, fet que els fa grans testimonis de la fe i uns exemples dignes d’imitació per als
cristians d’avui.

Aquesta beatificació ha estat un motiu de goig perquè tenim l’exemple d’un sacerdot
màrtir de casa nostra, que podem imitar i que s’uneix als sacerdots sants de l’Esglé-
sia de Barcelona, sobretot a Sant Josep Oriol, el beneficiat del Pi tan auster —ano-
menat, pel poble, el «doctor Pa i Aigua»—, tan amic i servidor dels pobres i dels ma-
lalts, i al beat Pere Tarrés, metge, apòstol seglar i finalment un sant sacerdot, lliurat
totalment al ministeri sacerdotal i al servei dels malalts més necessitats; els afectats
per la tuberculosi, de molt difícil guarició llavors.

És un motiu de goig, especialment per la ciutat de Mataró i per la basílica de Santa
Maria, que ha viscut aquest esdeveniment com a culminació de les celebracions del
seu mil·lenari. Agraeixo molt al Sant Pare Benet XVI que, accedint a la meva peti-
ció, ens hagi permès celebrar aquest acte. Penso que és bonic i providencial que l’hà-
gim pogut celebrar a la mateixa basílica de Santa Maria, de la qual fou rector el doc-
tor Samsó i on es guarda la seva sepultura.

Proclamar un beat és un acte que es fa per ajudar uns cristians a estimar més Déu i
els germans, i aquest amor inclou l’acolliment, el perdó i la reconciliació amb tot-
hom. Tanmateix, en el cas del doctor Samsó, aquest missatge de perdó i reconcilia-
ció s’intensifica, ja que ell lliurà cruentament la seva vida perdonant. Crec que avui
també necessitem testimonis i exemples com el del rector de Santa Maria de Mata-
ró, per tal d’estimar-nos més, de perdonar-nos més i fer que la convivència del nos-
tre país sigui més fraternal.
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En una modesta aplicació d’aquest esperit, vaig visitar la filla de Joan Peiró a Ma-
taró, perquè el seu pare sentia estima i respecte pel doctor Samsó, ja que aquest va
perdonar i no va voler denunciar el seu fill per uns fets esdevinguts a la basílica el
matí del 6 d’octubre de 1934. I Joan Peiró volia alliberar de la mort el rector de
Santa Maria, cosa que no fou possible per diverses circumstàncies. La conversa que
vaig tenir amb la seva filla fou molt interessant i cordial, i vàrem coincidir en la ne-
cessitat que tenim avui de perdó i de reconciliació, per tal de construir una con-
vivència rica de valors i més fraternal.

Desitjo i demano a Déu que aquest esdeveniment que acabem de viure redundi en
fruits de vida cristiana en les nostres diòcesis. De manera especial, desitjo i demano
noves vocacions sacerdotals, per la intercessió d’aquest nou beat, que sempre va
voler ser un sacerdot de Jesucrist, fidel en tot a la seva vocació. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Artistes a la Capella Sixtina (31/01/10)

Tenint com a testimoni les pintures del Judici Final de Miquel Àngel Buonarroti, a
la Capella Sixtina, Benet XVI es va reunir i dirigí la paraula a uns 260 represen-
tants del món artístic de renom internacional i diferents creences o confessions reli-
gioses: cantants, músics, escriptors, pintors, escultors, arquitectes i artistes de cine-
ma i televisió.

Es tractava d’una iniciativa organitzada per l’arquebisbe Gianfranco Ravasi, presi-
dent del Consell Pontifici de la Cultura, que durant aquest mes de gener ens ha visi-
tat a Barcelona. La trobada ha volgut recordar que s’han complert els deu anys de
la llarga carta que el Papa Joan Pau II va adreçar als artistes en què sobretot volia su-
perar el divorci i establir ponts de diàleg entre l’Església i el món artístic. Un divor-
ci constatat amb dolor per Pau VI en una trobada d’aquestes mateixes característi-
ques celebrada fa 45 anys, també a la Sixtina.

El Sant Pare va recollir aquesta cita de l’escriptor rus Dostoievsky: «La humanitat
pot viure sense la ciència, pot viure sense pa, però sense la bellesa no podria conti-
nuar vivint, perquè no hi hauria res a fer al món. Tot el secret està aquí, tota la histò-
ria és aquí».

Amb realisme, el Sant Pare va dir que «massa sovint, la bellesa de la qual es fa pro-
paganda és il·lusòria i fal·laç, superficial i enlluernadora fins a l’atordiment, i en lloc
de desvetllar els homes i obrir-los horitzons d’autèntica llibertat, empenyent-los
cap amunt, els empresona en ells mateixos i els fa encara més esclaus, traient-los l’es-
perança i l’alegria».

Per contra, el Sant Pare va dir que la bellesa pot esdevenir un camí cap al transcen-
dent, cap al misteri últim, cap a Déu. Per aquest motiu l’anomenat camí de la belle-
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sa pot convertir-se en «un recorregut artístic i estètic, i un itinerari de fe, de recerca
teològica».

A Catalunya tenim un precedent lluminós d’aquesta qüestió: les conferències sobre
estètica que qui fou bisbe de Vic, el doctor Josep Torras i Bages, pronuncià per als
artistes que formaven part del Cercle Artístic de Sant Lluc, entre els quals excel·lien
els noms del pintor Llimona, del poeta Maragall i de l’arquitecte Gaudí.

No és previsible que l’Església pugui exercir avui la mateixa funció de mecenatge
dels artistes que va fer en altres temps. El diàleg entre els artistes i l’Església no es fa
ja en un clima d’hegemonia cultural de l’Església. Es fa en un clima més humil. Però
és un diàleg al qual l’Església no pot renunciar perquè —com va dir Benet XVI—
«per transmetre el missatge que Crist li ha confiat, l’Església té necessitat de l’art».
La trobada va acabar amb una crida del Sant Pare als artistes: «No tingueu por de
relacionar-vos amb la font primera i última de la bellesa, de dialogar amb els creients,
perquè la fe no treu res al vostre geni, al vostre art; és més, els exalta i els nodreix».

L’arquebisbe Ravasi, equivalent a un ministre de Cultura de la Santa Seu, creu que
estem tot just als inicis d’un nou diàleg entre l’art modern i l’Església. Hi ha encara
molt camí a recórrer per les dues parts.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

Nota als mitjans de comunicació sobre la beatificació del Dr. Josep
Samsó a Mataró

El proper 23 de gener, a les 11.30 h, a la basílica de Santa Maria de Mataró, serà
beatificat el Dr. Josep Samsó i Elias (Castellbisbal, 1887- Mataró, 1936), que fou rec-
tor d’aquesta basílica. Serà la primera beatificació que es farà a Catalunya des del se-
gle XII, seguint les disposicions que sobre les beatificacions i canonitzacions ha do-
nat el Sant Pare Benet XVI. 

Per tal de preparar degudament l’acolliment dels professionals informadors que vul-
guin fer informació de l’acte, els demanem que es vulguin inscriure prèviament a
l’Oficina de Premsa de l’Arquebisbat de Barcelona (carrer del Bisbe, 5. 08002 Bar-
celona, tel. 932 701 013, e-mail: encarna@arqbcn.cat), indicant el nom del mitjà in-
formatiu, el nom de la persona o persones que faran la informació, si es tracta de
redactors o de fotògrafs, i quines necessitats tècniques preveuen que necessitaran, ai-
xí com si es traslladaran a Mataró en cotxe o amb unitat mòbil, a fi de poder prepa-
rar uns espais d’aparcament necessaris. Els preguem que, si hi assisteixen, vulguin
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complimentar el qüestionari adjunt. A Mataró, la persona que tindrà cura de l’aten-
ció als mitjans informatius serà el Sr. Ramon Safont-Tria.

Els agrairem que vulguin fer les inscripcions a la nostra Delegació abans del dia 15
de gener de 2010.

Gràcies per endavant

Amb una salutació cordial

Delegació de Mitjans de Comunicació
Arquebisbat de Barcelona.

Barcelona, 4 de gener de 2010

Lliurament de dues distincions a dos juristes catalans: Francesc
Xavier Bastida i Ramon Rodon Guinjoan

Ha presidit l’acte el cardenal Lluís Martínez Sistach. Ha assistit a l‘acte Eugeni Gay,
magistrat del Tribunal Constitucional.

Avui, festivitat de Sant Ramon de Penyafort, en un acte celebrat al cor de la cate-
dral de Barcelona i presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistach, han estat lliurats
els guardons concedits pel Ministeri de Justícia a dos prestigiosos juristes catalans, el
Dr. Francesc Xavier Bastida i Canal i el Dr. Ramon Maria Rodon i Guinjoan.

Al Dr. Francesc Xavier Bastida li ha estat imposada la Creu distingida de primera
classe de l’Orde de Sant Ramon de Penyafort i al Dr. Ramon Maria Rodon i Guin-
joan la Medalla d’Or de la mateixa Orde.

Amb el cardenal Martínez Sistach han presidit l’acte Xavier Puigdollers, president
de l’Associació d’amics i devots de Sant Ramon de Penyafort; Manuel Rucabado,
president emèrit de la mateixa associació, i el Dr. Joan Guiteras i Vilanova, degà
del Capítol de la catedral. Han assistit a l’acte representants del món jurídic català,
entre els quals ha estat present el magistrat del Tribunal Constitucional, Excm. Sr.
Eugeni Gay Montalvo.

Obert l’acte pel cardenal Martínez Sistach, han parlat Joan Guiteras, canonge, Xa-
vier Puigdollers i Antoni Casañas, que han recordat les activitats i publicacions dels
dos guardonats. En les paraules finals, després del lliurament dels dos guardons, el
cardenal Martínez Sistach ha manifestat la seva satisfacció per aquest reconeixement
a dues personalitats de la ciutat. «Els dos guardonats —ha dit el cardenal— són ve-
ritables deixebles d’aquell gran servidor del dret que fou Sant Ramon de Penyafort.
Els felicito a tots dos i agraeixo a l’Associació d’amics i devots del sant vilafranquí
haver tingut la iniciativa de demanar aquestes distincions per el dos guardonats».
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Abans de l’acte de lliurament de les distincions, s’ha celebrat una missa a la capella
on es guarda el sepulcre de Sant Ramon de Penyafort, missa que ha presidit Mons.
Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit i a la qual hi ha participat un nombrós grup de de-
vots del gran sant català en el dia de la seva festivitat.

Barcelona, 7 de gener de 2010

Breu nota biogràfica dels dos guardonats

El Dr. Francesc Xavier Bastida Canal (Barcelona, 1930) és doctor en Dret Civil i
Canònic per la Pontifícia Universitat Lateranense. És sacerdot de la diòcesi de Bar-
celona i canonge de la catedral. Actualment és assessor jurídic del Tribunal Ecle-
siàstic de l’Arquebisbat de Barcelona. El Dr. Bastida té cura de la capella de la ca-
tedral on es guarda el sepulcre de Sant Ramon de Penyafort, patró dels juristes, i és
autor de diversos estudis sobre aquest sant. Continua actualment la seva tasca in-
vestigadora en el camp del dret, sempre amb una especial sensibilitat jurídica i hu-
mana per atendre bé les persones en les seves situacions i problemes.

El Dr. Ramon Maria Rodon Guinjoan és advocat i seglar. Durant molts anys, ha exer-
cit l’advocacia amb una gran competència, especialment en causes matrimonials tra-
mitades davant de la jurisdicció eclesiàstica i ha desenvolupat el seu treball amb un
gran sentit de responsabilitat social i amb amor al país. Ha posat una gran diligèn-
cia en la defensa de persones pobres i de condició senzilla. Llicenciat també en es-
tudis històrics, ha treballat en favor de tot allò que pogués afavorir un millor desen-
volupament de la vida social i política. Cristià compromès en les tasques eclesials,
és membre del Sacre i Militar Orde Constantinià de Sant Jordi.

L’Arquebisbat de Barcelona organitza diversos actes com a prepa-
ració espiritual per a la beatificació del sacerdot Josep Samsó

Dos d’aquests actes seran presidits pel Cardenal Lluís Martínez Sistach

El proper dia 23 de gener, a dos quarts de dotze del matí, a la basílica de Santa Ma-
ria de Mataró, tindrà lloc la beatificació del sacerdot Josep Samsó i Elias, que durant
17 anys fou rector d’aquesta parròquia, abans de ser empresonat i assassinat el dia
1 de setembre de 1936. Donat que és un esdeveniment sobretot espiritual, l’Arque-
bisbat de Barcelona ha programat diversos actes previs a la beatificació.

Dos d’aquests actes de preparació espiritual seran presidits pel cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach. El proper divendres, 15 de gener, a les 20 hores, a la parròquia de la
Mare de Déu de l’Esperança, de Mataró (Pg. Cabanellas, s/n), hi haurà una vetlla
de pregària, oberta a tots els fidels i a la qual s’invita especialment els joves cristians.

El cardenal també presidirà un acte especialment orientat als religiosos i religioses.
Se celebrarà el proper diumenge, 17 de gener, a les 18 hores, al monestir de la Im-
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maculada, de les Carmelites Descalces (Av. Can Torner, 63). Primer, Mn. Josep A.
Arenas Sampera parlarà sobre «El Dr. Samsó i la vida consagrada». A continuació,
se celebrarà la pregària de Vespres, presidida pel Dr. Martínez Sistach, que parlarà
als assistents.

Atesa la presencia del Dr. Samsó al Maresme, a Mataró i poblacions del Maresme,
s’han programat altres actes:

Ahir, diumenge 10 de gener, a la parròquia de Maria Auxiliadora de Mataró es va ce-
lebrar una missa especialment orientada a la participació dels infants, que fou pre-
sidida per Mn. Segimon Garcia Ramiro, Vicari Episcopal.

Avui, dilluns, 11 de gener, a les 21 hores, a la parròquia de Sant Andreu de Llava-
neres, hi haurà una conferència sobre «Experiències personals viscudes amb el Dr.
Samsó», a càrrec del P. Salvador Freixas Jané, escolapi.

El proper dijous, 14 de gener, a les 20.30 hores, al Museu Arxiu de Santa Maria de
Mataró (c. Beata Maria, 3), conferència sobre «Vida i obra del Dr. Samsó, a càrrec
de Ramon Reixac Puig, historiador.

Dilluns 18 de gener, a les 20 hores, comentari del llibre «El pastor retrobat», de
Ramon Reixac Puig, a la sala d’actes del centre parroquial de Sant Julià d’Ar-
gentona.

Dimarts 19 de gener, a les 19.30 hores, a la parròquia de Sant Pau de Mataró, cele-
bració de l’eucaristia i a continuació es presentaran diversos testimonis sobre la vi-
da del sacerdot avui.

Dijous 21 de gener, a les 18 hores, celebració especialment adreçada a infants i ca-
tequistes, a l’ermita de Sant Simó, de Mataró.

I divendres 22 de gener, a les 20 hores, hora santa amb exposició del Santíssim Sa-
grament, a l’església del Sagrat Cor de Mataró (c. Aribau, 10)

Per a després de la beatificació, la basílica de Santa Maria ha programat dos concerts
d’orgue en homenatge al nou beat. El primer estarà a càrrec de Montserrat Torrent
Serra (dissabte 30 de gener, a les 21 hores) i el segon a càrrec de Raúl Prieto Ramí-
rez (dissabte 7 de febrer, a les 21 hores).

Barcelona, 11 de gener de 2010

L’Arquebisbat de Barcelona demana pregàries i ajudes per Haití

L’Arquebisbat de Barcelona ha enviat a les parròquies, comunitats i organitzacions
diocesanes un comunicat en què es demana que es facin oracions i es promoguin aju-
des per a les persones afectades pel terratrèmol d’Haití.
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Així, doncs, a la pregària dels fidels de les celebracions eucarístiques, a la pregària
de vespres de la Litúrgia de les Hores i també en l’oració personal es suggereix d’in-
cloure el següent text: «Perquè els qui es troben desvalguts a causa del terratrèmol
que han sofert els habitants d’Haití, experimentin la protecció misericordiosa de Déu
i no els manqui el consol i l’ajut dels germans i de les institucions que poden alleu-
jar el seu dolor. Preguem el Senyor».

Per altra part, Càritas Diocesana ha habilitat un compte corrent per rebre donatius per
als damnificats del terratrèmol: 2100-0965-57-0200126839. Tots ens podem sumar
als esforços que es fan des de Càritas per ajudar els damnificats.

Barcelona, 20 de gener de 2010

Nota per als periodistes acreditats a la Beatificació del Dr. Josep
Samsó (Mataró, 23 de gener de 2010, basílica de Santa Maria,
11.30 h)

1. Ingrés a la sala de premsa i a la basílica. Es prega als periodistes que s’han
acreditat per informar sobre la beatificació del Dr. Josep Samsó que vulguin en-
trar per l’accés lateral de la basílica situada al carrer de la Beata Maria, 3, «Mu-
seu Arxiu de Santa Maria» on se’ls donarà l’acreditació i el dossier de premsa
i se’ls acompanyarà als llocs que han d’ocupar a la sala de premsa o a l’inte-
rior de la basílica (fotògrafs o càmeres). Aquest accés estarà obert a partir de les
8 h.

2. Pàrking. Els periodistes que vagin amb cotxe i vinguin de Barcelona, sortiran per
Mataró Sud, seguint per la Nacional II i, un cop passada l’estació de Renfe, pu-
jaran pel carrer de Sant Pere, seguint pel carrer Hospital on hi ha l’entrada Pàr-
quing SABA de Can Xammar. Aquest pàrquing té una sortida en ascensor que dei-
xa davant del carrer de la Palma a 150 metres de la basílica de Santa Maria. Poden
consultar el Google Maps per «Carrer Beata Maria - Mataró».

A la sala de premsa se’ls lliurarà un tiquet de 6 hores que hauran de lliurar al pàr-
king de Can Xammar en retirar el vehicle; d’aquesta manera tindran el pàrking
gratuït. 

És important que si han de traslladar material, es procurin un sistema de trasllat
amb rodes que els faciliti el transport, ja que estem en una zona de vianants que
restarà tancada al trànsit.

3. A la sala de premsa els atendran el Sr. Ramon Safont-Tria, encarregat del servei
de premsa de la beatificació, i Encarna Fuentes, de la Delegació de Mitjans de Co-
municació de l’Arquebisbat de Barcelona.

4. Si han de traslladar material de més pes, els recomanem que facin el trasllat el di-
jous o divendres quan hi haurà accés per la cruïlla dels carrers «La Coma amb
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Sant Francesc d’Asís». Aquesta cruïlla està oberta matí de 8 a 12 i tarda de 16 a
20. Si utilitzen aquest sistema, truquin abans al 630 099 055 per acordar l’arri-
bada de material.

Gràcies pel seu treball i la seva col·laboració.

Arquebisbat de Barcelona
Delegació de Mitjans de Comunicació

Barcelona, 20 de gener de 2010

Dos cardenals i tots els bisbes catalans han participat a la beatifi-
cació, a Mataró, del Dr. Josep Samsó 

La representació de les autoritats civils ha estat encapçalada pel president de la Ge-
neralitat, José Montilla

«La fe i la santedat tenen uns efectes benèfics no només sobre les persones indivi-
duals, sinó també sobre la societat. La santedat és un factor més que contribueix a as-
solir el bé comú de la societat». Ho ha dit el cardenal Lluís Martínez Sistach, ar-
quebisbe de Barcelona, en la seva homilia pronunciada durant la beatificació del
Dr. Josep Samsó Elias, celebrada avui, dissabte, a la basílica de Santa Maria de
Mataró.

«El nostre beat —ha afegit el cardenal de Barcelona, que ha presidit la cerimònia—,
amb la seva vida sacerdotal exemplar i amb el testimoniatge de perdó i reconcilia-
ció de la seva mort, ofereix una aportació molt positiva i molt necessària per tal que
la nostra societat avanci per camins de perdó i de reconciliació i assoleixi un pre-
sent i un futur fonamentats en els autèntics valors de l’espiritualitat, de la fraterni-
tat, de la justícia i de la pau». 

Ha presidit la celebració el cardenal arquebisbe de Barcelona, acompanyat a l’al-
tar pel cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona; del nunci a
Espanya i Andorra, Mons. Renzo Fratini; de l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pu-
jol i de vint arquebisbes i bisbes, entre els quals hi havia l’arquebisbe de València,
Carlos Osoro; el bisbe auxiliar de Madrid i secretari general de la Conferència
Episcopal Espanyola, Juan Antonio Martínez Camino, i tots els bisbes de les diò-
cesis amb seu a Catalunya. Han concelebrat també la missa uns quatre-cents pre-
veres de les diòcesis de Catalunya que han celebrat una jornada sacerdotal inter-
diocesana.

Ha ocupat un lloc preferent en el presbiteri Mons. Angelo Amato, el qual, actuant
com a legat pontifici, ha llegit a l’inici de la celebració el decret de Benet XVI au-
toritzant la beatificació del doctor Josep Samsó i al final ha dirigit un missatge als fi-
dels assistents a la cerimònia.
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«Aquesta beatificació —ha dit Mons. Amato— és un signe de l’estima i de l’amor
que Benet XVI demostra per la vostra pàtria, terra prolífica de sants i de santes». I ha
acabat amb aquestes paraules: «Que el beat màrtir Josep Samsó i Elias, fill gloriós
d’aquesta terra, continuï inspirant pensaments i accions de bondat, de compartir i
de pau».

Mataró, 23 de gener de 2010

Com a annex s’inclou el text íntegre dels parlaments esmentats. La resta de docu-
ments poden consultar-la al web de l’arquebisbat: www.arqbcn.cat.
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

Mn. Felipe Gómez Güitrón, adscrit a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona

Nomenaments no parroquials

Fr. Francesc Català Sellés, OP, vicepostulador de la causa de beatificació de la ser-
venta de Déu Maria Benedicta Daiber

Cartes

Als preveres, diaques i comunitats religioses de l’Arquebisbat

Assumpte: pregària pels damnificats d’Haití

Benvolguts, Déu vos guard.

Davant la catàstrofe esdevinguda a Haití, el Sr. Cardenal Arquebisbe demana que es
facin oracions a l’Arxidiòcesi per totes les persones que l’han patida.

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 es troben desvalguts a causa del terratrèmol que han sofert els ha-
bitants d’Haití, experimentin la protecció misericordiosa de Déu i no els manqui el
consol i l’ajut dels germans i de les institucions que poden alleujar el seu dolor. Pre-
guem el Senyor».

Càritas diocesana ha habilitat un compte corrent per rebre donatius pels damnifi-
cats del terratrèmol: 2100-0965-57-0200126839. Tots ens podem sumar als esforços
que es fan des de Càritas per ajudar els damnificats.
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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, 19 de gener de 2010

Als senyors rectors, arxiprestos i delegats diocesans

Benvolguts, Déu vos guard,

Ha estat aprovat per l’Arquebisbat, juntament amb el comitè d’empresa, el calenda-
ri laboral de l’any 2010, confeccionat d’acord amb el que estableix el Departament
de treball de la Generalitat de Catalunya i el conveni del sector d’oficines i despat-
xos.

Us l’envio per tal que disposeu ja des d’ara de la informació dels dies en què ro-
mandrà tancat el Palau Episcopal i pugueu prendre les mesures que calgui amb vis-
ta a la vostra organització.

Rebeu la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 20 de gener de 2010

Calendari laboral any 2010

Segons conveni d’oficines i despatxos pel període 2008-2011 el còmput d’hores la-
borables per a l’any 2010 és de 1772.

Festes estatals i de la Comunitat autònoma de Catalunya

—1 de gener (cap d’any)
—6 de gener (Reis)
—2 d’abril (divendres sant)
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—5 d’abril (dilluns de Pasqua de Resurrecció)
—1 de maig (festa del treball)
—24 de juny (Sant Joan)
—11 de setembre (diada nacional de Catalunya)
—12 d’octubre (festa de la Hispanitat)
—1 de novembre (Tots els Sants)
—6 de desembre (Dia de la Constitució)
—8 de desembre (la Immaculada Concepció)
—25 de desembre (Nadal)

Festes locals de Barcelona-ciutat

—24 de maig (segona Pasqua)
—24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè)

Vacances

—23 dies laborables2

Ponts

—25 de juny 
—11 d’octubre
—7 de desembre

Lliure disposició

—Queden 2 dies i quatre hores de lliure disposició de cadascun dels treballadors de
l’Arquebisbat de Barcelona, que es gaudiran acordats amb el propi cap.

Festa acordada per l’Arquebisbat

—1 d’abril (dijous sant)

Pel comitè

Montserrat Puigdellívol
Presidenta

2 El palau episcopal, c. del Bisbe 5, romandrà tancat els dies 1 al 29 d’agost.
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Per l’Arquebisbat

Manuel S. Bernades Eroles
Cap de personal

Barcelona, 28 de desembre de 2009

In pace Christi

Mn. Josep Mariné Jorba

Morí a l’edat de 90 anys, el dia 9 de gener de 2010 a Barcelona. Havia nascut a Bar-
celona el 12 d’octubre de 1919. Estudià al Seminari de Barcelona. Fou ordenat preve-
re l’any 1944, a la parròquia del sant Esperit de Terrassa. El seu primer destí va ser el
de coadjutor de la parròquia de Capellades. L’any 1947 fou nomenat coadjutor de San-
ta Coloma de Gramanet. Dos anys després el destinaren com a coadjutor a la parròquia
de Sant Pacià de Barcelona i, el mateix any 1949, a la de Sant Andreu de Palomar, tam-
bé de Barcelona. L’any 1951 és nomenat coadjutor de la parròquia de la Mare de Déu
de la Bonanova, de Barcelona i el 1955 rebé el nomenament d’ecònom i uns mesos des-
prés, de rector de Santa Agnès de Malanyanes. L’any 1963 és nomenat regent de Sant
Fèlix Africà de Barcelona. L’any 1966, a més, va ser nomenat capellà del Cementiri
Municipal de Sant Andreu de Barcelona i des de l’any 1972 fins a l’any 1978, va exer-
cir com a capellà de l’Hospital Comarcal Municipal de Ntra. Sra. del Mar i de l’Insti-
tut Neurològic Municipal de Barcelona. L’any 1994 li és  acceptada la petició de ju-
bilació i «es dedicà a anar a visitar  preveres i  persones malaltes, animant-los,
confortant-los i, si era necessari, els portava l’Eucaristia», segons el testimoni escrit de
quan va acomplir els 90 anys de vida i 65 de sacerdoci el dia 12 d’octubre de 2009. 

La missa exequial  va celebrar-se el dia 11 de gener de 2010, a l’església parroquial
de Sant Fèlix Africà de Barcelona, de la qual fou rector durant 31 anys, totalment ple-
na de feligresos de dita parròquia i d’altres persones que volien acomiadar-lo.

En compliment de la seva última voluntat, presidí la Missa de Difunts, Mn. Pere Mu-
ñoz Iranzo, el qual durant vint anys havia estat vicari seu, acompanyat d’ un diaca i
un sotsdiaca. En el presbiteri eren presents, en representació del Sr. Cardenal Ar-
quebisbe —feia pocs dies havia anat a visitar Mn. Mariné a casa seva—, Mn. Sal-
vador Bacardit, Vicari Episcopal i com a rector de la parròquia de Santa Coloma de
Gramanet, on Mn. Mariné havia treballat pastoralment; Mn. Joan Benito, Vicari Ju-
dicial, i rector de la parròquia i Mn. Joan Barrio. Hi assistiren una dotzena de pre-
veres. En l’homilia, el celebrant ressaltà, entre altres virtuts, la seva senzillesa, la se-
va generositat, el fet que no sabia dir mai que no, i que sempre fou fidel a la seva
vocació sacerdotal. Al cel sia.
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Religioses difuntes

Germana Eulàlia Munne i Sellares, de la Congregació de RR. Clarisses del Mones-
tir de la Divina Providència, va morir el dia 23 de desembre de 2009, als 83 anys d’e-
dat i 44 de vida religiosa.

Germana Josefa Aréjula Ruiz, hospitalària de la Santa Creu, va morir el dia 10 de ge-
ner de 2010, als 90 anys d’edat i 60 de vida religiosa.

In Memoriam

Encomanem al Senyor aquests dos laics, fidels servidors de la nostra diòcesi, que han
estat cridats durant el mes de gener a la casa del Pare

Mercè Palomares Jerez. El 7 de gener morí a Badalona la Sra. Mercè Palomares Je-
rez que durant molts anys va ser la secretària de Mons. Joan Carrera i Planas. Tenia
73 anys i va treballar a la Cúria diocesana fins que la seva disminució visual li im-
pedí continuar fent el seu treball. La capella ardent va instal·lar-se al tanatori de
Can Ruti. El Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, va resar un respons i sa-
ludà els familiars i amics de la Mercè, als quals expressà el condol també en nom del
Sr. Cardenal Arquebisbe. La missa exequial la va presidí Mn. Felip-Juli Rodríguez,
rector de la parròquia de Sant Pere d’El Masnou i delegat diocesà per al Catecume-
nat. Al final de la celebració pronuncià unes paraules el P. Enric Puig i Jofra, S.J., re-
marcant el testimoni de fe, de fidelitat i de senzillesa que ens ha deixat la Mercè i
agraint-li el seu llarg servei a la diòcesi.

Antoni Bascompte Barlabé. Morí cristianament a Barcelona a l’edat de 81 anys,
el dia 11 de gener de 2010. La missa exequial en sufragi de la seva ànima va tenir
lloc el dia 13 de gener de 2010 al tanatori de Sant Gervasi. Presidí l’eucaristia el
Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. Varen concelebrar amb el Sr.
Cardenal dotze preveres, entre els quals hi havia Mn. Antoni Matabosch, actual de-
legat d’Economia de l’Arquebisbat de Barcelona, Mn. Josep M. Rovira Belloso,
Mn. Francesc Xavier Bastida, Mn. Josep Boix, Mn. Carles Sauró i Mn. Pere Boi-
xaderas.

El Sr. Cardenal, a l’homilia, recordà i agraí la llarga dedicació d’Antoni Bascompte
a l’Església, com a delegat diocesà d’Economia en el pontificat del cardenal Jubany,
com a membre de l’Acció Catòlica i com a dirigent o col·laborador de CC, del CIC,
l’Editorial Estela i la Fundació Enciclopèdia Catalana. L’any 1995 publicà unes re-
flexions sobre el seu llarg servei a l’Església en el llibre «Memòries d’un catòlic
obert» (Editorial Proa).
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El Sr. Antoni Bascompte durant el pontificat del cardenal Jubany va fer un treball
de renovació de les estructures de l’economia diocesana. Ell va ser l’impulsor de la
Jornada de Germanor. També va ser el creador de l’estructura actual del Fons Co-
mú Diocesà, que va introduir un sistema més solidari i més equilibrat en el finança-
ment de les activitats pastorals de les parròquies.

Capítols de religioses

El dia 6 de desembre va celebrar capítol d’eleccions triennal el Monestir de la Mare
de Déu de la Divina Providència, de monges Clarisses, de Barcelona; el va presidir
el delegat episcopal per a la Vida Consagrada, Mn. Josep-Anton Arenas i Sampera.

Va sortir elegida abadessa per a un tercer trienni, la Gna. Roser Payet i Campañá.
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Organismes diocesans

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada

Carta sobre la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

A l’atenció de les congregacions religioses, societats de vida apostòlica i instituts
seculars

Déu vos guard,

Com cada any us convidem a la celebració de l’Eucaristia en la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada, que enguany té com a lema «Camins de consagració».

Presidirà la celebració de la litúrgia de la Presentació del Senyor al Temple el Sr. Car-
denal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach.

Aquest acte, preparat per la Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada i la Unió
de Religiosos de Catalunya (URC), serà el dia 2 de febrer, dimarts, a les 7 del vespre
a la santa església catedral.

Serà una bona ocasió per a donar gràcies a Déu pel do de la vida consagrada.

En l’espera de retrobar-nos, us saludem cordialment, desitjant-vos un any nou ple de
gràcia en el Senyor.

Afms.

Mn. Francesc Prieto
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada

Gna. Maria Cristina Martínez
Presidenta de la URC

Barcelona, gener de 2010
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Carta als Srs. Rectors sobre la Jornada Mundial de la Vida Con-
sagrada

Benvolgut Sr. Rector,

Em plau fer-li arribar els cartells que ens recorden la celebració de la Jornada Mun-
dial de la Vida Consagrada el proper dimarts dia 2 de febrer, que enguany té com a
lema «Camins de consagració».

Aquest lema i el disseny del cartell fan referència a l’Any Sant que se celebra a
Sant Jaume de Compostel·la, que mou milers de pelegrins a recórrer els camins per
venerar les seves relíquies. Mentre s’arriba a Compostel·la, el camí ja és ocasió de
purificació, d’interiorització i d’una nova perspectiva de la pròpia vida, de la dels al-
tres i de la del món. En definitiva, és una ocasió propícia per a trobar-se amb el
Senyor, que ens obre uns horitzons impensables per a nosaltres sols.

«Al llarg dels segles mai no han mancat homes i dones que, dòcils a la crida del Pa-
re i a la moció de l’Esperit, han escollit aquest camí d’especial seguiment de Crist,
per a dedicar-se a Ell amb cor “indivís” (cf. I Co 7,34). També ells, com els Apòstols,
ho han deixat tot per estar amb Ell i posar-se, com Ell, al servei de Déu i dels ger-
mans. D’aquesta manera, han contribuït a manifestar el misteri i la missió de l’Es-
glésia amb els múltiples carismes de vida espiritual i apostòlica que els distribuïa
l’Esperit Sant, i per això han cooperat també a renovar la societat» (Vita Consecre-
ta, 1).

Aquesta Jornada de la Vida Consagrada és una bona ocasió per donar gràcies a Déu
pel do de tantes persones consagrades que testimonien l’amor de Déu enmig del nos-
tre món i la pregària per les tan necessàries vocacions.

Rebi la meva salutació més cordial i gràcies per la seva atenció

Francesc Prieto, pvre.
Delegat episcopal per a la vida consagrada

Barcelona, gener de 2010
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Carta als Provincials sobre la Jornada Mundial de la Vida Con-
sagrada

Als PP. Provincials dels Religiosos Preveres de l’Arxidiòcesi de Barcelona

Déu vos guard,

El proper dimarts dia 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor al Temple i Dia
de la Vida Consagrada, se celebrarà l’Eucaristia a la Santa Església Catedral, a les 7 de
la tarda. Presidirà el Cardenal Arquebisbe Mons. Lluís Martínez Sistach.

Els PP. Provincials, o els seus representants, són convidats a concelebrar, ja que és
un moment privilegiat que, al voltant del nostre pastor diocesà, expressem la comu-
nió dels diferents carismes i vocacions que, suscitats per l’Esperit Sant, enriqueixen
l’Església.

Si li és possible assistir avisi a la Sagristia de la Catedral (tel. 933 151 554) o bé a
la Delegació de la Vida Consagrada en el Bisbat (tel. 932 701 301).

En espera de retrobar-nos, aprofito l’avinentesa per saludar-lo molt cordialment.

Francesc Prieto, pvre.
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada.

Barcelona, gener de 2010

Carta a l’atenció de les congregacions religioses, societats de vida
apostòlica i instituts seculars

Em plau fer-vos arribar els cartells que ens recorden la celebració de la Jornada Mun-
dial de la Vida Consagrada, ocasió ben propícia per donar gràcies a Déu pel do d’ha-
ver sentit la seva crida i pregar per les necessàries vocacions.

El lema d’enguany «Camins de consagració» i el disseny del cartell fan referència a
l’Any Sant que celebra l’Apòstol Sant Jaume, i que mou a milers de pelegrins a re-
córrer els camins per venerar les seves relíquies. Mentre arriba a Compostel·la, el ca-
mí ja és ocasió de purificació, interiorització i d’una nova perspectiva de la pròpia vi-
da, de la dels altres i del món. També la vida consagrada és ser pelegrins pels camins
del món, obrint-se a l’Esperit que ens va presentant les persones i situacions en
què, per amor a Jesucrist, se’ns demana el nostre testimoniatge i compromís de vida.

«…Totes les nostres preguntes ens fan pelegrins d’una Veritat que té rostre i té nom,
i ens posen en l’aventura d’un camí que té meta. Jaume va pelegrinar fins aquí per a
donar-nos Jesucrist; nosaltres pelegrinem a Santiago per a trobar-nos amb Jesús, el
Senyor.
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La nostra terra s’honora en el record d’aquesta història, i reconeix en les petjades que
altres homes i dones han deixat, uns senyals lluminosos que volen orientar els nos-
tres passos d’avui i aquells que demà recorrerem. L’art, la cultura, l’hospitalitat, la
vocació de caminants i saber-nos pelegrins, troben en aquest Camí de Sant Jaume un
viarany que ens parla de l’home i que ens parla de Déu.

I això és allò al qual els sants fundadors han donat forma també amb els carismes
que, com a esteles, Déu ha volgut senyalar. Són esteles que recorden paraules o
gestos de Jesús i que es confien a una família religiosa com a custodis d’aquest me-
morial evangèlic. Els homes i dones d’una generació necessiten aquests senyals
que representen els carismes de la vida consagrada. Som caminants i pelegrins, i
recorrent els viaranys de la vida el Senyor ens constitueix en portadors i portaveus
d’una santa tensió per la qual, tenint-lo a Ell com a origen i com a destí del nostre ca-
minar, recordem als germans que aquest camí té una meta» (Jesús Sanz Montes,
OFM, Arquebisbe d’Oviedo, president de la C.E. per a la Vida Consagrada).

També us comunico que el recés de Quaresma, dirigit pel Sr. Cardenal Arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, se celebrarà el primer diumenge de Quaresma, 21 de fe-
brer, al Col·legi dels Pares Jesuïtes de Sarrià (c. Carrasco i Formiguera, 22).

Tindrem una ocasió privilegiada per començar aquest temps fort de preparació a la
Pasqua, deixant-nos il·luminar per les meditacions que ens dirigirà el Pastor de la diò-
cesi.

L’horari serà el següent: 10.15 h, pregària de Laudes i meditació. 13 h, santa missa.
14 h, dinar.15.45 h, meditació. 16.30 h, adoració eucarística. Pregària per les voca-
cions. Acabarem puntualment a les 5 de la tarda. Els qui vulguin quedar-se a dinar
han d’advertir-ho prèviament a les Germanes de Crist Rei, tel. 932 058 134.

En unió de pregàries, rebeu la meva més cordial salutació,

Francesc Prieto, pvre.
Delegat episcopal per a la vida consagrada

Barcelona, gener de 2010
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Crònica

Lliurament de distincions al 
Dr. Francesc Xavier Bastida 
i al Dr. Ramon Maria Rodon

Presidí l’acte el cardenal Lluís Martínez Sistach. Hi assistiren nombrosos repre-
sentants del món jurídic català, entre els quals hi havia Eugeni Gay, magistrat del
Tribunal Constitucional i representants de l’Ajuntament i del Col·legi d’Advocats.

El dia 7 de gener de 2010, festivitat de Sant Ramon de Penyafort, en un acte celebrat
al cor de la catedral de Barcelona i presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistach, fo-
ren lliurats els guardons concedits pel Ministeri de Justícia a dos prestigiosos juris-
tes catalans, el Dr. Francesc Xavier Bastida i Canal i el Dr. Ramon Maria Rodon i
Guinjoan.

Al Dr. Francesc Xavier Bastida Canal li fou imposada la Creu distingida de primera
classe de l’Orde de Sant Ramon de Penyafort i al Dr. Ramon Maria Rodon i Guin-
joan la Medalla d’Or del mateix Orde.

Amb el cardenal Martínez Sistach varen presidir l’acte Xavier Puigdollers, president
de l’Associació d’amics i devots de Sant Ramon de Penyafort; Manuel Rucabado,
president emèrit de la mateixa associació, i el Dr. Joan Guiteras i Vilanova, degà
del Capítol de la catedral. Varen assistir a l’acte Mons. Pere Tena amb altres mem-
bres del Capítol de canonges de la catedral i nombrosos membres, homes i dones, de
l’Associació d’amics i devots de Sant Ramon de Penyafort, així com representants
del món jurídic català, de l’Ajuntament de la ciutat i del Col·legi d’Advocats, entre
els quals hi havia el magistrat del Tribunal Constitucional, Excm. Sr. Eugeni Gay
Montalvo.

Obert l’acte pel cardenal Martínez Sistach, varen intervenir Mn. Joan Guiteras, el Sr.
Xavier Puigdollers i el Sr. Antoni Casañas, que varen recordar les activitats i publi-
cacions dels dos guardonats.

En les paraules finals, després del lliurament dels dos guardons, el cardenal Martí-
nez Sistach va manifestar la seva satisfacció per aquest reconeixement a dues per-
sonalitats de la ciutat. «Els dos guardonats —va dir el cardenal— són veritables dei-
xebles d’aquell gran servidor del dret que fou Sant Ramon de Penyafort, un veritable
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català universal. Els felicito a tots dos i agraeixo a l’Associació d’amics i devots del
sant vilafranquí haver tingut la iniciativa de demanar aquestes distincions per al dos
guardonats».

El Sr. Cardenal va fer una detallada referència als mèrits dels dos guardonats, com
ho havien fet també els que el varen precedir en l’ús de la paraula. Del Dr. Francesc
Xavier Bastida Canal (Barcelona, 1930) expressà la seva satisfacció pel reconeixe-
ment a un membre del presbiteri de Barcelona, que és també canonge de la catedral
i que ha estat company del doctor Martínez Sistach durant molts anys en les tas-
ques del Tribunal Eclesiàstic del nostre Arquebisbat, al qual segueix vinculat com a
assessor jurídic. El Sr. Cardenal va dir que el Dr. Bastida era un veritable deixeble de
Sant Ramon de Penyafort i que sempre ha treballat per harmonitzar el Dret amb l’ac-
ció pastoral i recordà unes paraules del cardenal Narcís Jubany, el qual afirmava que
els preveres que treballen als organismes de la Cúria Diocesana convenia que fessin
també una activitat pastoral, perquè això els ajudaria a trobar la manera més adient
de realitzar la seva funció curial en bé dels fidels, cosa que s’ha acomplert plenament
en el Dr. Bastida.

Del Dr. Ramon Maria Rodon Guinjoan, advocat i seglar, el Sr. Cardenal esmentà que
durant molts anys ha exercit l’advocacia amb una gran competència, especialment en
causes matrimonials tramitades davant de la jurisdicció eclesiàstica i que ha desen-
volupat el seu treball amb un gran sentit de responsabilitat social i amb amor al
país. Ha posat una gran diligència en la defensa de persones pobres i de condició sen-
zilla. Llicenciat també en estudis històrics, ha treballat en favor de tot allò que pugui
afavorir un millor desenvolupament de la vida social i política.

El Dr. Martínez Sistach va cloure les seves paraules amb una felicitació als dos guar-
donats i amb paraules d’agraïment dirigides als qui l’havien precedit en l’ús de la pa-
raula, per les seves referències tan objectives sobre els mèrits dels guardonats, i a tots
els presents per la seva assistència a l’acte. 

Abans de l’acte del lliurament de les distincions, se celebrà l’eucaristia a la cape-
lla del sepulcre, presidida per Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit, que conce-
lebrà amb un grup de preveres, entre els quals hi havia canonges de la catedral;
els pares Juan José Gallego i Gabriel Bauzà, priors de les dues comunitats de l’Or-
de de Predicadors a Barcelona i alguns rectors de la ciutat. La celebració es va clou-
re amb el cant dels Goigs i la veneració de la relíquia del sant vilafranquí. El ma-
teix dia, a les 7 del vespre, es va celebrar la missa conventual, amb la pregària de
Vespres i, al final de la celebració, amb la visita al sepulcre del sant, on es va fer
una pregària.
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Celebració del 775è aniversari de la confirmació
papal de l’Orde de la Mercè

El diumenge dia 17 de gener de 2010 va commemorar-se el 775è aniversari de la con-
firmació papal de l’Orde de la Mercè.

Els actes varen començar el dissabte dia 16 de gener, amb la celebració a la basílica
de la Mare de Déu de la Mercè d’una sabatina mercedària i amb la veneració de la
Mare de Déu en el seu cambril.

Diumenge dia17, a les 10 h, a la catedral, va celebrar-se la missa conventual, presi-
dida pel Sr. Cardenal Arquebisbe, que pronuncià l’homilia recordant els fets que es
commemoraven.

Acabada la celebració eucarística, a la sala de la Mercè, el Dr. Josep M. Martí Bonet,
canonge conservador de la catedral i director de l’Arxiu Diocesà, pronuncià una con-
ferència titulada «Sant Pere Nolasc i la catedral de Barcelona». Aquesta conferència,
que inclou dades molt interessants per al coneixement de la història de la nostra diò-
cesi, ha estat editada per l’Arxiu Diocesà, en un opuscle de 20 pàgines titulat «Sant
Pere Nolasc i la catedral de Barcelona».

El Dr. Martí Bonet, amb una gran documentació històrica, afirmà que «el tret dis-
tintiu de l’Església de Barcelona és el següent: una inclinació diríem connatural vers
la caritat, regal del bon Déu; inclinació forta, enardida i entusiasta vers la bene-
ficència, vers la solidaritat i vers la caritat que es concreta en la creació i generós fun-
cionament d’hospitals, Pia Almoina, fundacions, iniciatives de subtil i eficaç cari-
tat, redempció de captius i recerca de llibertat, així com de personatges cabdals que
pregonen fins a quin punt es pot exercir la caritat, com és el mateix Pere Nolasc.
Aquesta característica de la història de la nostra diòcesi és sorprenent, és admira-
ble, és la nostra».

En la primera part de la seva exposició, el Dr. Martí Bonet explicà el naixement
dels mercedaris i les seves relacions amb els canonges de la seu, les relacions entre
la Canonja i la redempció de captius, donat que els mercedaris vivien a la Canonja i
estaven sotmesos a la regla d’Aquisgrà com els canonges.

En la segona part de la seva conferència, el canonge Martí Bonet explicà els fets de
l’any 1235, fets dels quals aquest any s’escau el 775è aniversari, fent una especial re-
ferència al breu pontici Devotione vestrae, del Papa Gregori IX, pel qual confirmà
l’Orde i ensems li donà la regla de Sant Agustí, document emès a Perugia precisa-
ment el 17 de gener de 1235, en l’any octau del seu pontificat. Va dir el conferenciant
que «ja en temps carolingi i després amb Sant Pere Nolasc, la Pia Almoina treballa-
va en la redempció i acolliment dels captius, pobres o malalts, ja sigui donant-los
menjar o curant-los. I en aquest últim cas se’ls curava en l’annex Hospital de la ca-
tedral, anomenat de Santa Eulàlia (actual Museu Marés). Els frares mercedaris tenien
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dues missions: la redempció dels captius i tenir cura, durant els primers anys de la
fundació, dels malalts de l’hospital de la catedral, que després esdevindria l’Hospi-
tal de la Santa Creu.

La tercera part de la seva dissertació, el Dr. Martí Bonet la dedicà a dos grans pro-
tagonistes dels fets recordats i que tant varen ajudar Sant Pere Nolasc: el bisbe Be-
renguer de Palou († Barcelona, 1241), que fou bisbe de Barcelona entre els anys 1212
i 1241 i que va rebre la professió religiosa del primer mercedari, Sant Pere Nolasc, a
l’altar major de la catedral el 10 d’agost de 1218, i el Papa Gregori IX (1227-1241),
Hugolí dei Conti di Segni, parent del Papa Inocenci III, amic i protector de Sant Fran-
cesc d’Assís, a qui canonitzà dos anys després de la seva mort.

La quarta part de la conferència portava com a títol «El per què de l’Orde de la
Mercè. La regla de Sant Agustí», en què analitzà, entre altres fets, la ràtzia d’Al-Man-
sur contra Barcelona, la ràtzia cristiana contra Còrdova, la xacra de la captivitat, l’o-
riginalitat dels mercedaris en la redempció, els preveres captius, la funció de l’Hos-
pital de Santa Eulàlia, etc.

La dissertació de Dr. Martí Bonet es va cloure amb aquestes paraules que transcri-
vim: «La Pia Almoina, la catedral i l’Hospital de Santa Eulàlia constitueixen un
dels marcs originaris més importants del gran carisma de la Mercè. Tota la família
mercedària i tots els fidels diocesans de Barcelona ens hi sentim identificats i n’es-
tem orgullosos. La percepció que la Mare de Déu de la Mercè i Sant Pere Nolasc ens
protegeixen és com cercar un patronatge que és quelcom més que la petició d’una
protecció. Un patronatge és escollir lliurement la característica històrica que defineix
el grup que es posa sota el patrocini. Així és com veiem la història de la nostra diò-
cesi de Barcelona: ben mercedària! Mireu la Mare de Déu. Mireu l’ideal de la Mercè.
Mireu què significa acceptar la llibertat material i espiritual. Mireu les tractacions,
pactes i saber cedir dels mercaders de la llibertat que eren els mercedaris i mercedà-
ries. Ells i elles no s’imposen, sinó que ofereixen possibilitats d’assolir la redempció;
ells no dogmatitzen, sinó que dialoguen. Ells i elles estan oberts a nous horitzons,
sol·lícits a aprendre sempre, a escoltar, a pactar i a redimir. I això ho fan heroicament:
àdhuc, si cal, lliurant la pròpia vida. Bon encert va tenir Gregori IX en confirmar l’or-
de de la Mercè. Fou una gran gràcia, una gran mercè que vingué del cel».

El mateix diumenge dia 17 de gener, a les 19 h, a la parròquia de Sant Pere Nolasc,
de la ciutat de Barcelona, regida pels Pares Mercedaris, varen celebrar-se les Vespres
i una Eucaristia d’acció de gràcies, que fou presidida pel Provincial de la Província
Mercedària d’Aragó, P. Florenci Roselló.
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Acte ecumènic a la catedral amb motiu de la 
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, inaugurà la Set-
mana de Pregària per la Unitat dels Cristians el dilluns 18 de gener de 2010, en un
acte celebrat a les 20 h a la catedral de Barcelona, amb la participació de represen-
tants de les diverses comunitats cristianes.

El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia que es publica íntegrament a la secció del Prelat
en aquest mateix número del BAB. Els nombrosos fidels participants a l’acte varen
poder seguir la celebració de la Paraula per mitjà d’un opuscle pulcrament editat
per la Delegació Diocesana d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses.

Varen participar en la celebració i varen ocupar els llocs del presbiteri, entorn del
Sr. Cardenal Arquebisbe, les següents personalitats:

• S. Emcia. Rvdma. Mons. Policarpo Stavropoulos, metropolità d’Espanya i Portu-
gal del Patriarcat Ecumènic.

• Excm. i Rvdm. Mons. Carlos López Lozano, bisbe de l’Església Reformada Epis-
copal de la Comunió Anglicana.

• Rvd. Pastor Guillem Correa, secretari executiu del Consell Evangèlic de Catalu-
nya.

• P. Serafí Pavlov, responsable a Catalunya del Patriarcat de l’Església Ortodoxa Rus-
sa.

• Rvd. Pastor Josep Monells, ex director europeu del Moviment «Agape».
• Rvd. Pastor Felip Carmona, delegat de Relacions Ecumèniques de l’Església

Evangèlica de Catalunya.
• Rvd. Pare Aurel Bunda, rector de la parròquia rumanesa de Sant Jordi.
• Rvd. Pastor Daniel Rodríguez, president de la Federació d’Entitats Religioses

Evangèliques d’Espanya (FEREDE).
• S. E. R. Mons. Felecísimo Cordero, bisbe de l’Església Carismàtica Episcopal.
• Rvd. Pastor Jeremias Treu, de l’Església Evangèlica Alemanya.
• Rvd. P. Joan Garcia, President del Centre Teològic Ortodox de Barcelona, de l’Ins-

titut Saint-Serge de París i vicari general per a Espanya i Portugal del Patriarcat
de Sèrbia.

Els esmentats varen participar en diversos moments de la celebració de la Paraula de
Déu. Pronuncià unes paraules introductòries sobre el lema de la Setmana de Pregà-
ria d’aquest any Mons. Jaume Gonzàlez-Agàpito, delegat diocesà d’Ecumenisme i
Relacions Interreligioses, que va dir que era el 17è any que se celebrava a la catedral
de Barcelona aquest acte d’obertura de la Setmana de la Unitat. I recordà que aquest
any es commemora el centenari de la Conferència Missionera que tingué lloc a Edim-
burg l’any 1910, on, de fet, se situen els inicis del moviment ecumènic. Per aquest
motiu, els textos de la Setmana de Pregària d’aquest any han estat preparats per les
Esglésies cristianes d’Escòcia. 
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També va dir que no havien pogut participar en la celebració els pastors Xavier
Garcia i Eliseu Vila. I recordà la mort, el dia anterior, del Rvd. Protoprevere Ivan Bo-
nev, responsable de l’Església Ortodoxa de Bulgària a Barcelona, que cada any as-
sistia a la celebració ecumènica de la catedral.

Durant la Setmana de Pregària es varen promoure celebracions ecumèniques en mol-
tes parròquies i esglésies de la diòcesi. Esmentem, a títol d’exemple, les que s’anun-
ciaven en el cartell de la Delegació Diocesana d’Ecumenisme.

• Dimarts,19 de gener de 2010, a la parròquia de Sant Ramon Nonat.
• Dimecres, 20 de gener, a la parròquia dels Sants Gervasi i Protasi (Mare de Déu de

la Bonanova).
• Dijous, 21 de gener, a la basílica de Santa Maria del Mar.
• Divendres, 22 de gener, a la parròquia de Santa Anna.
• Dissabte 23 de gener, a la parròquia de Santa Maria, a Badalona.
• Diumenge 24 de gener, a la parròquia de la Puríssima Concepció, a Barcelona.
• Dilluns 25 de gener, a la parròquia de Sant Josep, a Mataró.

Visita de Mons. Gianfranco Ravasi a Barcelona

Mons. Gianfranco Ravasi, president del Pontifici Consell de la Cultura, visità la nos-
tra ciutat els dies 20 i 21 de gener, convidat pel Sr. Arquebisbe a fi de cloure el vintè
aniversari de la Fundació Joan Maragall. Mons. Ravasi fou hoste del Sr. Cardenal,
que el va acompanyar en les visites que realitzà durant la seva breu però intensa es-
tada.

El dia 20, tot just després de la seva arribada, al migdia, oferí una roda de premsa a
la seu de la Fundació Joan Maragall. Durant la tarda, acompanyat del Sr. Cardenal
Arquebisbe, va fer una visita al President de la Generalitat, Hble Sr. José Montilla.
El mateix dia 20, a dos quarts de cinc de la tarda, es va reunir amb els professors de
la Facultat de Teologia i amb els responsables dels grups STOCQ (fe/ciencia) i «Teo-
logia, Arts i Comunicació». A dos quarts de vuit del vespre, tingué l’acte principal
de la seva estada: la conferència que pronuncià a l’auditori de la Pedrera sobre aquest
tema. «La Bíblia com a gran codi cultural de la cultura occidental».

El dia 21 de gener a primera hora va atendre un periodista que desitjava entrevistar-
lo, després, amb el Sr. Cardenal Arquebisbe, va fer una detinguda visita al temple de
la Sagrada Família i es va reunir amb els membres del Patronat de la Fundació Joan
Maragall, abans de tornar a Roma.

Mons. Gianfranco Ravasi (Merate, Itàlia, 1942) ha estat professor de Sagrada Es-
criptura a la Facultat de Teologia de Milà. El seu interès per la inculturació de la fe
i pel diàleg entre fe i cultura —objectiu fonamental de la Fundació Joan Maragall—
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quedà manifest de manera especial el mes de març de 2009 quan va organitzar el con-
grés internacional sobre «Evolució biològica: fets i teories». Una valoració crítica
150 anys després de l’obra L’origen de les espècies. A la inauguració d’aquest con-
grés va dir que desitjava que fos el primer de molts altres que establissin un diàleg
amb altres disciplines. Mons. Ravasi és un biblista molt reconegut a Itàlia, on col·la-
bora en diversos mitjans i dirigeix un programa de difusió de la Paraula de Déu que
té una gran acceptació popular i sobre el qual rep milers de cartes.

Mons. Ravasi és també president de la Pontifícia Comissió per als Béns Culturals de
l’Església i de la Pontifícia Comissió d’Arqueologia Sacra.

Presidí la conferència pronunciada a La Pedrera el Sr. Cardenal Arquebisbe. El pre-
sident de la Fundació Joan Maragall, obrí l’acte recordant la vinculació d’aquesta
entitat, des dels seus inicis, amb el Pontifici Consell de la Cultura, que —va dir—
«sempre ens ha ajudat a aprofundir en la nostra eclesialitat, a obrir-nos més a la
universalitat, a fer-nos més conscients de la nostra corresponsabilitat europea». Tam-
bé afirmà que «per a la nostra Fundació sempre ha estat essencial l’objectiu de la in-
culturació de la fe en la cultura catalana, en el sentit d’encarnació de l’Evangeli en
cadascuna de les cultures i alhora en la introducció d’aquestes en la vida de l’Es-
glésia».

Mons. Ravassi va començar dient que «el fet d’afrontar un horitzó tan ample i com-
plex —el de la conferència— ens imposa una simplificació que intentarem reduir
dins d’un díptic ideal. A la primera tauleta hi haurà una al·lusió a una dimensió es-
pecial de la Bíblia: la bellesa, la qualitat estètica de les Sagrades Escriptures, apro-
fundit només el tema de la magnitud de la paraula. A la segona tauleta d’aquest
díptic destacarem, en canvi, la influència que la Bíblia ha exercit a l’àmbit de la histò-
ria cultural d’Occident en tipologies multiformes i complexes».

Desenvolupà seguidament els temes de l’eficàcia de la Paraula divina, de la kénosi i
l’esplendor d’aquesta Paraula, de la Bíblia com a «alfabet acolorit» de l’art, i de l’art
com a hermenèutica transfigurativa del text bíblic. «Amb la seva riquesa simbòlica
—va dir en la darrera part de la seva exposició—, la Bíblia va ser, doncs, el gran
codi de la cultura, especialment de l’art, i de l’imaginari popular, però també va ser
la presentació d’una fe que uneix en si mateixa transcendència i immanència. L’art
ha intentat captar la carnalitat, això és, la historicitat de la revelació, exaltant-lo o
transformant-lo, però gairebé sempre mantenint la dimensió de signe, de misteri,
d’infinit i etern. L’art que la iconografia bíblica il·lustra es converteix en catequesi
per als fidels, com afirmava Sant Gregori Magne al segle VI tot convidant qui litteras
nesciunt… ut in parietibus videndo legant. L’art és, doncs, la Paraula feta imatge».

L’acte va tenir una part musical a càrrec de Montserrat Cortiella, soprano; Carme
Guinard, contralt; Albert Castells, tenor, i Joan Manuel Bruach, baix. 
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Amb motiu de complir-se el primer ani-
versari de la mort de Mons. Joan Carre-
ra i Planas, que fou bisbe auxiliar de la
nostra diòcesi, s’han fet diversos actes
d’homenatge.

Cal esmentar-ne dos de recents. El di-
jous 24 de desembre de 2009, a la seu de
Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, va
inaugurar-se un baix relleu en homenat-
ge al bisbe que tant va treballar a favor
d’aquests mitjans de comunicació cris-
tians. El baix relleu va ser inaugurat pel
cardenal Lluís Martínez Sistach, amb
l’assistència del Dr. Jaume Aymar, di-
rector d’aquests dos mitjans i altres per-
sones vinculades a aquests dos mitjans
de comunicació. També va estar present
a l’acte l’autor de l’obra, Felip Pich-A-
guilera, escultor i arquitecte caracteritzat
per fer una obra basada en la sostenibili-
tat i el respecte al medi ambient.

En el baix relleu es mostra al bisbe Joan
Carrera amb el seu somrís finament irò-
nic tan característic, i amb les ciutats
de Barcelona i Badalona com a marc de
fons.

Una rèplica del mateix relleu fou inau-
gurada el 9 de gener de 2010, en un acte
celebrat a les 17 h, a la façana de la par-
ròquia de Sant Francesc d’Assís de Ba-
dalona. Després d’aquest acte, presidit
pel cardenal Martínez Sistach, es va inau-
gurar la Plaça del Bisbe Joan Carrera, si-
tuada davant de l’església de Sant Fran-
cesc d’Assís, prop d’on vivia el senyor
bisbe auxiliar, que celebrava cada dia la
santa missa en aquest temple parroquial.
A aquest acte, amb el Sr. Cardenal, hi va
participar també l’alcalde de Badalona,
Jordi Serra. La coral «Art i Cultura», de
Canyet, interpretà diverses composi-
cions musicals.
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Informació

Actes en memòria del bisbe Joan Carrera i Planas

Publicacions sobre el beat Josep Samsó

La beatificació del Dr. Josep Samsó ha
estat acompanyada de la publicació de
dues obres que ens ajuden a conèixer mi-
llor la figura del rector de Santa Maria
de Mataró en la dècada dels anys trenta
del segle passat. Aquestes obres s’afe-
geixen a les biografies ja publicades
temps enrere.

La primera és «El pastor retrobat, de
l’historiador mataroní Ramon Reixach i
Puig, la biografia actualitzada i presen-
tada com la biografia de la beatificació i
publicada en ocasió de la beatificació de
Samsó. L’autor és doctor en Història i
membre del Museu Arxiu de Santa Ma-
ria de Mataró.
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Com escriu el Cardenal Lluís Martínez
Sistach en el pròleg, «l’autor segueix pas
a pas la vida d’aquest gran sacerdot, una
vida que culminà amb la seva mort mar-
tirial perdonant i abraçant els qui li do-
naven mort i tancant els ulls a la llum
d’aquest món després de mirar amb cor
de pastor la seva estimada ciutat de Ma-
taró i invocant les santes patrones de la
ciutat».

«La imitació dels sants —escriu també
el Cardenal Arquebisbe de Barcelo-
na— suposa un bon coneixement de les
seves vides. Per això, em plau agrair el
treball que ha fet el doctor Ramon Rei-
xach i Puig, i en recomano la seva lec-
tura. El títol és molt expressiu del que
voldríem que comportés la seva beati-
ficació: acostar-nos amb realisme his-
tòric i espiritual al seu testimoni i als
fets i als anhels de la seva vida, fent, en
resum, que ell sigui per a tots el pastor
retrobat.

Aquesta biografia ha estat publicada per
Editorial Claret i hi ha edició en català i
edició en castellà. L’obra inclou també
una part gràfica molt ben seleccionada i
molt interessant.

La segona obra és més breu i n’és autor
el sacerdot i historiador Ramon Corts i
Blay, també mataroní, que ha publicat,
en versió en català i en castellà, «El beat
Josep Samsó i Elias i el seu missatge
avui», publicat per Editorial Balmes.
També inclou alguns elements gràfics.

«En l’escaiença de la beatificació del Dr.
Samsó —escriu en el pròleg el Dr. Àn-
gel Fàbrega i Grau, director d’Editorial
Balmes—, El Foment de Pietat i la seva
Editorial Balmes no poden deixar de re-
tre homenatge de veneració i afecte a qui
fou, en un cert sentit, col·laborador seu».

El Dr. Corts dedica una especial atenció,
en aquest Any Sacerdotal, a l’exemplari-
tat del Dr. Samsó com a ministre de Je-
sucrist per la seva condició de sacerdot.
També s’endinsa en la seva espiritualitat
i el llibret acaba presentant el rector de
Santa Maria com a model i com a estí-
mul de renovació i de zel evangelitzador
per al segle XXI.

L’obra del Dr. Corts es clou amb una an-
tologia de textos o breus pensaments del
Dr. Samsó, extrets sobretot de la seva
obra «Guia per a catequistes».
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