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Núm. 155 (2015) VI

Santa Seu

Felicitacions del Sr. Cardenal Arquebisbe al Sant 
Pare amb motiu de la seva festa onomàstica

SECRETARIA DE ESTADO
Primera Sección – Asuntos Generales

Vaticano, 30 de abril de 2015.

Señor Cardenal:

Con ocasión de la fiesta onomàstica del Papa Francisco, y en nombre también de esta 
Archidiócesis, ha tenido la delicadeza de enviarle un amable mensaje de felicitación, 
signo de comunión eclesial y de cordial adhesión a su Persona y Magisterio.

Su Santidad le agradece vivamente este significativo gesto, al que corresponde com-
placido suplicando a Dios que le colme de sus dones en el ejercicio de su ministerio 
episcopal, a la vez que le imparte de corazón la implorada Bendición Apostólica, que 
extiende con afecto a todos sus diocesanos.

Aprovecho gustoso la ocasión para manifestarle, Señor Cardenal, el testimonio de mi 
consideración y profunda estima en Cristo.
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+ AngeloBecciu
Sustituto

Señor Cardenal Lluís MARTÍNEZ SISTACH
Arzobispo de Barcelona

BARCELONA

SECRETARIA DE ESTADO
Primera Sección – Asuntos Generales

Vaticano, 8 de mayo de 2015.

Señor Cardenal:

Movido por sentimientos de filial afecto y comunión eclesial, ha tenido la bondad de ha-
cer llegar al Santo Padre un atento mensaje de felicitación con ocasión de su onomástico.

Su Santidad Francisco corresponde a este deferente gesto, rogando al Señor que le 
conceda abundantes gracias en su ministerio pastoral y, a la vez que le ruega que rece 
por él y por los frutos de su Pontificado, le imparte de corazón la Bendición Apostóli-
ca, que complacido hace extensiva a la grey que le ha sido encomendada.

Me es propicia la ocasión para expresarle, Eminencia, el testimonio de mi considera-
ción y estima en Cristo,

+ AngeloBecciu
Sustituto

Señor Cardenal Lluís MARTÍNEZ SISTACH
Arzobispo de Barcelona
BARCELONA



BAB 155 (2015) - juny [3] 303

Felicitacions al Sr. Cardenal Arquebisbe amb 
motiu de la seva festa onomàstica

SECRETARIA DE ESTADO

Vaticano, 19 de junio de 2015
Señor Cardenal:

Con ocasión de su santo, tengo el gusto de transmitirle los siguientes mensajes:

«QUERIDO HERMANO: DESEO HACERTE LLEGAR MI MÁS CORDIAL FE-
LICITACIÓN CON MOTIVO DE TU FIESTA ONOMÁSTICA, A LA VEZ QUE 
PIDO EN MI ORACIÓN QUE ENCUENTRES APOYO Y LUZ EN EL ESPÍRITU 
SANTO, PARA QUE EN TU MINISTERIO ECLESIAL, MUY UNIDO AL BUEN 
PASTOR, BUSQUES SIEMPRE LO QUE ÉL BUSCA Y AMES SIEMPRE LO QUE 
ÉL AMA. TE RUEGO, POR FAVOR. QUE RECES Y HAGAS REZAR POR MÍ. 
QUE JESÚS TE BENDIGA Y LA VIRGEN SANTA TE CUIDE.

FRATERNALMENTE,

FRANCISCO»

«EN EL DÍA DE SU SANTO, ME COMPLACE DIRIGIR A VUESTRA EMINEN-
CIA MI FRATERNO SALUDO, JUNTO CON MI RECUERDO ANTE EL SEÑOR 
POR SU PERSONA Y POR LOS FRUTOS DE SU TAREA EVANGELIZADORA.
CARDENAL PIETRO PAROLIN

SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD»

Aprovecho esta oportunidad, Eminencia, para hacerle llegar también mi sincera felici-
tación, al mismo tiempo que le expreso los sentimientos de mi consideración y estima 
en Cristo.

Angelo Becciu Sustituto

Señor Cardenal Lluís Martínez SiStach arzobispo de Barcelona
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Congregació per al culte diví i la
disciplina dels Sagraments: 

Decret sobre la memoria lliure de Sant
Josepmaria Escrivà de Balaguer a

l’arxidiòcesi de Barcelona i textos litúrgics propis

Prot. N. 196/15

BARCINONENSIS

Instante Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Aloysio Card. Martinez Sistach, 
Archiepiscopo Barcinonensi, litteris die 28 mensis februarii 2015, vigore facultatum 
huic Congregationi a Summo Pontifice FRANCISCO tributarum, perlibenter conce-
dimus, ut celebratio Sancti Iosephmariae Escrivá de Balaguer, presbyteri, in Calenda-
rium proprium eiusdem Archidioecesis inseri valeat, die 26 mensis iunii gradu memo-
riae ad libitum quotannis peragenda.

Quoad textus liturgicos in honorem eiusdem Sancti lingua latina et hispanica (Prot. 
N. 537/92/L, decr. diei 8-IV-1992; Prot. N. 652/04/L, decr. diei 25-V-2004) atque 
catalaunica (Prot. N. 905/92, decr. diei 5-IX l992; Prot. N. 478/05/L, decr. diei 28-
XII-2005) exaratos, adhibeantur qui iam probati sunt ad usum Praelaturae personalis 
Sanctae Crucis et Operis Dei et huic Decreto adnexi.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 25 
mensis aprilis 2015, in festo sancti Marci, evangelistae.

(Robertus Card. Sarah)
Praefectus
Arturus Roche
Archiepiscopus a Secretis

Anexo al Prot. N. 196/15 (25 de abril de 2015)
Textos litúrgicos en honor de
San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero,
Aprobados para la Prelatura del Opus Dei en lengua latina 
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y española (Prot. N. 537/92, 8-IV-1992; Prot. N. ó52/04/L, 25-V-2004)
y catalana (Prot. N. 905/92, 5-IX-1992; Prot. N. 478/05/L

26 iunii
Sancti losephmariae Escrivá de Balaguer, presbyteri

De Communi pastorum: pro uno pastore.

COLLECTA

Deus, qui sanctum Iosephmariam, presbyterum, 
universalis vocatiónis ad sanctitátem 
et ad apostolátum in Ecclésia praecónem effecísti, 
eius intercessióne et exémplo concéde, ut, 
per cotidianum labórem Iesu Filio tuo configurémur 
et redemptiónis óperi ardénti amóre serviámus.
Per Dóminum

26 iunii
Sancti Iosephmariae Escrivá de Balaguer, presbyteri
Barbastri (in Hispania) natus armo 1902, sacerdotio initiatus est armo 1925. Die 2 oc-
tobris armi 1928 Opus Dei fundavit eoque novam in Ecclesia aperuit viam qua viri et 
mulieres cuiuslibet condicionis plene viverent vocationem christianam suas navitates 
in mundo sanctificantes: Opus Dei armo 1982 in Praelaturam personalem erectum est. 
Praedicatione atque scriptis plurimum contulit ad fideles laicos conscios reddendos 
peculiaris ipsorum missionis ecclesialis. Mortuus est Romae die 26 iunii armi 1975.

De Communi pastorurn: pro presbyteris.

Ad Officium lectionis

LECTIO ALTERA
Ex homiliis sancti Iosephmariae Escrivá de Balaguer, presbyteri.

(Hacia la santidad, Ed. Palabra, Matriti, 1973, pp. 7-9, l2-13, 20-2l, 23-24, 32-33, 
40-4l, 52)

Vitan degens vere contemplativam medio in mundo

Nos pénitus commótos et cor nostrum veheméntius pulsáre sentímus, cum diligén-
ter atténdimus ad Sanctum Paulum clamántem: Haec est volúntas Dei. sanctificátio 
vestra. Hódie haec verba recólere iterum mihi ipsi propóno, atque vobis et omnibus 
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hominibus cupio in memoriam redigere hanc esse voluntatem Dei, ut scilicet sancti 
simus. Vitre sanctitas prorsus necessaria est ad pacem animis afferendam, qure vera 
pax sit, ad terram transformandam, et ad Domin um Deum nostrum in mundo Eum-
que per res huius mundi qurerendum. Omnes ad sanctitatem vocantur, et Dominus 
ab unoquóque nostrum amórem expóstulat: a iuvene scilicet et a sene, a ccelibe et a 
nupto, a sano et ab regróto, a docto et ab indócto, quemci’.rmque hi laborem exercent, 
ubicumque versantur. Unica via est, qua cum Deo inti mitate et fiducia in dies. magis 
con iungamur: nempe precatióne Deum frequenter cólere, có11oqui cum Ipso, ex imo 
corde in Eum amorem nostrum significare.

In ptimis aliqua prex iaculatoria, alia dein, deinde ália... donec talis animi fervor impar 
vidétur, quia verba paupertáte labórant... et tune intímitas divína succédit, cordis óculi in 
Deo defiguntur, nulla interiécta mora, ánimo numquam defatigato. Tunc velut in captivi-
tate vívimus, quasi in vínculis detenti. Dum máxima, qua póssumus, perfectióne nostrre 
condiciónis nostríque labóris officia per sólvimus, prout sinunt erróres et defectus nostri, 
ánimus fúgere pércupit. Ad Deum nos vértimus, quemádmodum ferrum vi magnétis 
attráhitur. Incípimus lesum modo efficacióre dilígere, dulci amóris pálpito.

Esse tamen cum Christo –quod numquam est obliviscéndum– absque ulla dubitatióne 
impórtat eius Crucem nancísci. Si nos in Dei manus trádimus, frequénter áccidit, ut 
Ipse sinat nos gustáre dolórem, solitúdinem, res adversas, calúmnias, diffamatiónes, 
derísum, intus et foris; vult enim ad imáginem et similití1dinem suam nos conformári, 
et étiam permíttit ut álii nos deméntes vocent et stultos ex ístiment. Si re vera huma-
nitatem sanctíssimam. Dómini nostri admirábimur et amábimus, tune nos síngula eius 
vúlnera discemémus. Et inter hrec passivre pmificatiónis témpora, acerba quidem et 
fórtia, dulcium simúlque trístium lacrimárum plena, quas celáre conábimur, nos ne-
cessitátem sentiémus abscondéndi nos ipsos in síngulis illis sanctíssimis vulnéribus, 
ut purificémur, ut illo redemptóre sánguine perfruámur, ut corroborémur.

Tune cor necessitátem advértit distinguéndi Persónas Divínas eásque síngulas adorándi. 
Et hrec est nova quodámmodo invéntio, quam ánimus asséquitur in vitre supematurális 
itinere. Et ídeo amánter conversatur cum Patre, cum Fílio, cum Spiritu Sancto; et libén-
ter se submíttit actióni Parácliti vivificántis, qui nobis datur absque ullo mérito nostro. 
Tune verba desunt, língua dícere quae sentímus non valet. Quiéscit iam et intelléctus. 
Non sermo habétur, sed mens admiratióne afficitur. Et ánimus dénuo in cánticum novum 
enrúmpit, quia se sentit et scit a Deo mutuo redamári, quó1ibet diéi momento.

In hac donatióne, zelus apostólicus incénditur et in dies rnagis augéscit, itémque inter 
álios huiusmodi desidérium propagátur, quia bonum est diffusívum sui. Fíeri non potest, 
ut nostra húmilis natúra, tam Deo próxirna, desidério non árdeat gáudii et pacis gérmina 
per rnundum univérsum seminándi, ómnia irrorándi aquis redemptricibus qure ab apérto 
Christi látere prófluunt, atque officia ómnia ex amóre incipiéndi et absolvéndi.
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Prótegat nos Virgo Beatíssima, Mater Dei et Mater nostra, ut unusquísque nostrum in 
plenitúdine fidei per Spíritus Sancti dona et vitam contemplatívam, Ecclésiae inser-
víre possit.

RESPONSORIUMEph I, 4; 1 Pt 2, 2 l
R/. Deus elégit nos in Christo ante mundi constitutiónem, * Ut essémus sancti et im-
maculáti in conspéctu eius in caritáte.
V/. Christus passus est pro vobis, vobis relinquens exémplum ut sequámini vestígia 
eius.*
Ut essémus sancti et immaculáti in conspéctu eius in caritáte.
Oratio

Deus, qui sanctum losephmariam, presbýterum, universális vocatiónis ad sanctitátem 
et ad apostolátum in Ecclésia praecónem effecísti, eius intercessióne et exémplo con-
céde, ut, per cotidiánum labórem Iesu Filio tuo configurémur et redemptiónis óperi 
ardénti amóre serviámus. Per Dóminum.

26 de Junio
San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero
Del Común de pastores: para un presbítero.

COLECTA

Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a san Josemaría, sacerdote, 
para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, 
concédenos, por su intercesión y su ejemplo,
que en el ejercicio del trabajo ordinario 
nos configuremos a tu Hijo Jesucristo
y sirvamos con ardiente amor a la obra de la Redención. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

26 de junio
San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero
Nació en Barbastro (Huesca) en 1902, y fue ordenado sacerdote en 1925. El 2 de 
octubre de 1928 fundó el Opus Dei abriendo en la Iglesia un nuevo camino, para que 
hombres y mujeres de toda condición vivan con plenitud la vocación cristiana santi-
ficando sus ocupaciones en el mundo. El Opus Dei fue erigido en 1982 en Prelatura 
personal. Con su predicación y sus escritos suscitó una vasta toma de conciencia de la 
especifica misión eclesial de los laicos. Murió en Roma el 26 de junio de 1975.

Del Común de pastores: para un presbítero.
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Oficio de lectura

SEGUNDA LECTURA
De las homilías de san Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero.
(Hacia la santidad, ed. Palabra, Madrid l973, pp.7-9, l2-13, 20-21, 23-24, 32-33, 40-4l, 52 )

Contemplativos en medio del mundo
Nos quedamos removidos, con una fuerte sacudida en el corazón, al escuchar aten-
tamente aquel grito de San Pablo: esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. 
Hoy, una vez más me lo propongo a mí, y os lo recuerdo también a vosotros y a la 
humanidad entera: esta es la Voluntad de Dios, que seamos santos. Para pacificar las 
almas con auténtica paz, para transformar la tierra, para buscar en el mundo y a tra-
vés de las cosas del mundo a Dios Señor Nuestro, resulta indispensable la santidad 
personal. A cada uno llama a la santidad, de cada uno pide amor: jóvenes y ancianos, 
solteros y casados, sanos y enfermos, cultos e ignorantes, trabajen donde trabajen, 
estén donde estén. Hay un solo modo de crecer en la familiaridad y en la confianza 
con Dios: tratarle en la oración, hablar con Él, manifestarle –de corazón a corazón– 
nuestro afecto.

Primero una jaculatoria, y luego otra, y otra..., hasta que parece insuficiente ese fer-
vor, porque las palabras resultan pobres...: y se deja paso a la intimidad divina, en un 
mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Vivimos entonces como cautivos, como 
prisioneros. Mientras realizamos con la mayor perfección posible, dentro de nuestras 
equivocaciones y limitaciones, las tareas propias de nuestra condición y de nuestro 
oficio, el alma ansia escaparse. Se va hacia Dios, como el hierro atraído por la fuerza 
del imán. Se comienza a amar a Jesús, de forma más eficaz, con un dulce sobresalto.

Pero no olvidéis que estar con Jesús es, seguramente, toparse con su Cruz. Cuando nos 
abandonamos en las manos de Dios, es frecuente que El permita que saboreemos el 
dolor, la soledad, las contradicciones, las calumnias, las difamaciones, las burlas, por 
dentro y por fuera: porque quiere conformarnos a su imagen y semejanza, y tolera tam-
bién que nos llamen locos y que nos tomen por necios. Al admirar y al amar de veras la 
Humanidad Santísima de Jesús, descubriremos una a una sus Llagas. Y en esos tiempos 
de purgación pasiva, penosos, fuertes, de lágrimas dulces y amargas que procuramos 
esconder, necesitaremos meternos dentro de cada una de aquellas Santísimas Heridas: 
para purificarnos, para gozarnos con esa Sangre redentora, para fortalecernos.

El corazón necesita, entonces, distinguir y adorar a cada una de las Personas divinas. 
De algún modo, es como un descubrimiento, el que realiza el alma en la vida sobre-
natural. Y se entretiene amorosamente con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu 
Santo; y se somete fácilmente a la actividad del Paráclito vivificador, que se nos en-
trega sin merecerlo. Sobran las palabras, porque la lengua no logra expresarse; ya el 
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entendimiento se aquieta. No se discurre, ¡se mira! Y el alma rompe otra vez a cantar 
con cantar nuevo, porque se siente y se sabe también mirada amorosamente por Díos, 
a todas horas.

Con esta entrega, el celo apostólico se enciende, aumenta cada día –pegando esta an-
sia a los otros–, porque el bien es difusivo. No es posible que nuestra pobre naturaleza, 
tan cerca de Díos, no arda en hambres de sembrar en el mundo entero la alegría y la 
paz, de regar todo con las aguas redentoras que brotan del Costado abierto de Cristo, 
de empezar y acabar todas las tareas por Amor.
Que la Madre de Dios y Madre nuestra nos proteja, con el fin de que cada uno de no-
sotros pueda servir a la Iglesia en la plenitud de la fe, con los dones del Espíritu Santo 
y con la vida contemplativa.

RESPONSORIOEf 1,4; l Pe 2,2 1
R/. Díos nos eligió en la persona de Cristo –antes de crear el mundo–, * Para que fué-
semos santos e irreprochables ante él por el amor.
V/. Cristo padeció por vosotros, dejandoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. * 
Para que fuésemos santos e irreprochables ante el por el amor.

Oración

Oh Díos, que has suscitado en la Iglesia a san Josemaría, sacerdote, para proclamar 
la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos, por su intercesión y 
su ejemplo, que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Je-
sucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la Redención. Por nuestro Señor 
Jesucristo.

26 de juny
Sant Josepmaria Escrivá de Balaguer, prevere
Comú de pastors: per pastors.
Col·lecta
Oh Déu, que heu escollit en l ‘Església sant Josepmaria, prevere, 
per anunciar la crida universal a la santedat i a l’apostolat; 
concediu-nos per la seva intercessió i el seu exemple,
que en el treball de cada dia ens configurem a Jesús, el vostre Fill, i
que servim amb amor ardent l’obra de la redempció. 
Per nostre Senyor Jesucrist.

26 de juny
Sant Josepmaria Escrivá de Balaguer, prevere
Nasqué a Barbastre (Osca) el 1902, i fou ordenat sacerdot el 1925. El 2 d’octubre de 
1928 funda l’Opus Dei, i obrí dins l’Església un nou camí, a fi que homes i dones de 



[10] juny - BAB 155 (2015)310

tota condició visquin amb plenitud la vocació cristiana, santificant les seves ocupaci-
ons en el món. L’Opus Dei fou erigit el 1982 com a Prelatura personal. Amb la seva 
predicació i els seus escrits suscita una vasta presa de consciència de l’específica 
missió eclesial dels laics. Va morir a Roma el 26 de juny de 1975.

Comú de pastors: per un prevere.

Ofici de lectura

LECTURA SEGONA
De les homilies de sant Josepmaria Escrivá de Balaguer, prevere.
(«Vers la santedat», del volum Amics de Déu, ed. Rialp, Madrid, 1990, pp. 377-
378,380, 384- 385,389-390,393,398)

Contemplatius enmig del món

Ens sentim remoguts, amb una forta sotragada al cor, en escoltar atentament aquell 
crit de sant Pau: aquesta és la voluntat de Deu, la vostra santificació. Avui, m ‘ho pro-
poso un altre cop, i també us ho recordo a vosaltres i a tota la humanitat: aquesta és la 
Voluntat de Déu, que siguem sants. Per a pacificar les animes amb una pau autèntica, 
per a transformar la terra, per a cercar Déu Senyor Nostre en el món i a través de les 
coses del món, resulta indispensable la santedat personal. A cadascú crida a la sante-
dat, de cadascú demana amor: joves i ancians, solters i casats, sans i malalts, cultes i 
ignorants, treballin on treballin, siguin on siguin. Només hi ha una manera de créixer 
en la familiaritat i en la confiança en Déu: Tractar-1o en l’oració, parlar-hi, manifes-
tar-li – de cor a cor – el nostre afecte.

Primer una jaculatòria, i després una altra, i una altra... fins que aquest fervor sembla 
insuficient, perquè les paraules resulten pobres...: i es fa pas a la intimitat divina, en un 
esguard posat en Déu sense descans i sense cansar-se. Aleshores vivim talment com 
captius, com presoners. Mentre duem a terme amb la major perfecció possible, dins 
de les nostres equivocacions i limitacions, les tasques pròpies de la nostra condició i 
del nostre ofici, l’ànima té ànsia d’escapar-se. Se’n va cap a Déu, com el ferro atret 
per la força de l’imant. Es comença a estimar Jesús, d’una forma més eficaç, amb un 
dolç sobresalt.

No oblideu, però, que estar amb Jesús és, segurament, topar-se amb la seva Creu. Quan 
ens abandonem en les mans de Déu, és freqüent que Ell ens permeti d’assaborir el do-
lor, la soledat, les contradiccions, les calúmnies, les difamacions, les burles, per dins 
i per fora: perquè vol conformar  nos a la seva imatge i semblança, i tolera també que 
ens diguin bojos i que ens prenguin per necis. En admirar i estimar autènticament la 
Humanitat Santíssima de Jesús, descobrirem, una a una, les seves nafres. I en aquests 
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temps de purgació passiva, penosos, forts, de llàgrimes dolces o amargues que procurem 
d’amagar, ens caldrà ficar-nos dins de cada una d’aquelles Santíssimes Ferides: per tal 
de purificar-nos, per complaure’ns en aquesta Sang redemptora, per enfortir-nos.

El cor sent necessitat, aleshores, de distingir i adorar cada una de les Persones divines. 
En certa manera és una descoberta, la que fa l’ànima en la vida sobrenatural. I s’entre-
té amorosament amb el Pare i amb el Fill i amb l’Esperit Sant; i se sotmet fàcilment 
a l’activitat del Paràclit
 
vivificador, que se’ns dóna sense que ho meresquem. Sobren les paraules perquè la 
llengua no aconsegueix d‘expressar-se; ja l’enteniment s’aquieta. Ja no es raona, s’es-
guarda! I l ‘ànima es posa a cantar un altre cop amb un càntic nou, perquè se sap també 
esguardada amorosament per Déu, tothora.

Amb aquesta donació d’un mateix, el zel apostòlic s’encén, augmenta cada dia –tot 
encomanant aquesta ànsia als altres– perquè el bé és difusiu. No és possible que la 
nostra pobra naturalesa, tan a prop de Déu, no cremi en una fam de sembrar en tot 
el món l ‘alegria i la pau, de regar-ho tot amb les aigües redemptores que brollen del 
Costat obert de Crist, de començar i acabar totes les tasques per Amor.

Que la Mare de Deu i Mare nostra ens protegeixi, a fi que cadascun de nosaltres pugui 
servir l’Església en la plenitud de la fe, amb els dons de l’Esperit Sant i amb la vida 
contemplativa.

ResponsoriEf 1,4; 1P 2,2l

R. Déu ens elegí en Crist abans de crear el món, * Perquè fóssim sants, irreprensibles 
als seus ulls.
V. Crist patí per vosaltres, i així us deixà el seu exemple perquè seguiu les seves pet-
jades. * Perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Oració

Oh Déu, que heu escollit en 1’Església sant Josepmaria, prevere, per anunciar la crida 
universal a la santedat i a l’apostolat; concediu-nos per la seva intercessió i el seu 
exemple, que en el treball de cada dia ens configurem a Jesús, el vostre Fill, i que 
servim amb amor ardent l’obra de la redempció. Per nostre Senyor Jesucrist.
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Prelat

Decrets
DECRET 08/15 - Barcelona, 3 de juny de 2015

Acceptada la petició que ens ha estat presentada de l’associació LLUÏSOS D’HORTA 
en què sol·licita l’aprovació de modificació dels seus estatuts; 

Atès que els estatuts modificats de l’associació compleixen tots requisits establerts en 
la disciplina vigent de l’Església; 

PEL PRESENT, a tenor dels cc. 299 i 322 del Codi de Dret Canònic aprovem la nova 
redacció dels estatuts de l’associació de fidels amb personalitat jurídica privada LLUÏ-
SOS D’HORTA i els declarem vigents des del dia d’avui, en substitució dels anteriors.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 09/15.- Barcelona, 3 de juny de 2015

Acceptada la petició que ens ha estat presentada per l’associació «SEMINARI DEL 
POBLE DE DÉU», en què sol·licita la modificació de l’article núm. 2 dels seus estatuts;

Atès que l’article modificat relatiu a la nova seu social de l’entitat compleix els requi-
sits establerts en la disciplina vigent de l’Església;

PEL PRESENT decret aprovem les modificació de l’article 2 relatiu a la seu social de 
l’associació «SEMINARI DEL POBLE DE DÉU», que estarà ubicada a partir d’ara 
al carrer Viladomat, 78 5è, 08015 - Barcelona.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.
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† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

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

DECRET 10 /15.- Barcelona, 18 de juny de 2015

Atesa la petició del Rvd. Sr. Ignasi M. Corominas Malet, en què sol·licita poder aco-
llir-se a la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins 
ara tenia a l’Arxidiòcesi.

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

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 11 /15.- Barcelona, 18 de juny de 2015

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

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

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.
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Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 12 /15.- Barcelona, 18 de juny de 2015

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

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Antoni M. 
Oriol Vera, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el 
seu pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 13 /15.- Barcelona, 18 de juny de 2015

Atès que el Rvd. Sr. Francesc Tort Mitjans s’acull a la jubilació, fent renúncia explíci-
ta a les responsabilitats parroquials que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la jubilació del Rvd. Sr. Francesc Tort Mitjans, 
la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu pas a la 
situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.
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Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de 
la parròquia.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes
Carta sobre els exercicis espirituals per a preveres

Barcelona, 2 de juny de 2015

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: Exercicis espirituals per als preveres: del dilluns 31 d’agost al divendres 4 
de setembre de 2015

Benvolguts germans sacerdots,

Us convoco amb joia a una nova tanda d’Exercicis Espirituals que prepara la nostra 
arxidiòcesi per a tot el presbiteri, del dilluns 31 d’agost al 4 de setembre de 2015, a la 
Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada de les Germanes Franciscanes dels Sagrats 
Cors de Tiana. 

El predicador que dirigirà els exercicis serà el P. Josep M. Rambla, SJ, teòleg de re-
nom, especialista en espiritualitat ignasiana que, de ben segur, ens ajudarà a desvetllar 
la dimensió contemplativa de la nostra espiritualitat sacerdotal. 

Exercir el nostre ministeri demana molt de nosaltres, una entrega generosa i un treball 
pastoral constant que, davant del ritme sovint massa accelerat que ens acull, no ens ha 
de fer perdre la voluntat d’endinsar-nos en la pregària, la meditació i trobar uns dies 
per compartir plegats la comunió sacerdotal.
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Entenc que pugueu tenir compromisos i que el vostre ministeri parroquial pot representar 
una dificultat per tenir aquests dies lliures. Però us prego que, en l’àmbit arxiprestal, us aju-
deu a facilitar-vos mútuament la possibilitat d’alliberar-vos aquestes dates per tal de partici-
par en els exercicis. Els feligresos també han de poder entendre que en teniu dret i obligació.

Ja sabeu, d’altra banda, que cada any em plau moltíssim acompanyar-vos un dia, pre-
sidint l’eucaristia i unint-me a la vostra pregària. 

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions
Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa i processó del Corpus Christi. Catedral de 
Barcelona, 7 de juny de 2015

Celebrem amb goig la solemnitat del Cos i de la Sang de Crist, el Corpus Christi. És 
una festa eucarística i, per tant, una festa de l’amor a Déu i als germans. Aquesta festa 
històricament ha estat molt vinculada a la nostra Església de Barcelona i ens sentim 
hereus dels cristians que ens han precedit en moltes generacions i que també s’aplega-
ven per celebrar aquí el Corpus Christi.

Jesús en el Sant Sopar, en el Cenacle de Jerusalem, ens va manifestar el seu amor fins 
a l’extrem, deixant-nos el seu Cos i la seva Sang com aliment per a la nostra vida cris-
tiana en aquest pelegrinatge que fem enmig del món camí de la Jerusalem celestial. 
L’encarnació del Fill de Déu en les entranyes virginals de Maria fou una gran mani-
festació de l’amor que el Senyor ens té a tots. Tanmateix ell fou encara més generós: 
ens donà la seva Paraula i també el seu Cos i la seva Sang.

Jesús ens dóna el seu Cos i la seva Sang mitjançant les espècies de pa i de vi, per deixar-nos 
el memorial del seu sacrifici d’amor infinit. En el Sant Sopar el Senyor es lliurà incruenta-
ment per a tota la humanitat, dient-nos les paraules que l’Evangeli d’avui ens ha recordat: 
«Això és el meu cos» i «això és la meva sang». Aquest sacrifici incruent d’amor esdevingué 
cruent el Divendres Sant al Calvari on lliurà la seva vida per al perdó dels nostres pecats.

El Papa Francesc en la seva homilia d’aquesta festa, ha citat aquest text del Responsori 
de la segona lectura de l’Ofici de Lectures: «Reconeixeu en el pa el Cos que va ser 
clavat a la creu, i, en el calze, la Sang que vessà del costat obert. Preneu, doncs, i men-
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geu el Cos de Crist i beveu la Sang de Crist, els qui ja sou membres del Crist. Per no 
desunir-vos, mengeu el pa de la unitat; per no viciar-vos, beveu el vi del vostre rescat».

L’Eucaristia és el sagrament de la unitat i de la comunió de l’Església. El Cos i la 
Sang de Crist alimenta la nostra vida d’amor als germans perquè és el mateix Se-
nyor que viu i actua en tots els membres de l’Església. Amb la comunió eucarística 
l’Església és consolidada en la seva unitat de Cos de Crist. Sant Pau es refereix a 
aquesta eficàcia unificadora de la participació al banquet eucarístic quan escriu als 
Corintis: «La copa de benedicció que nosaltres beneïm, ¿no és comunió amb sang 
de Crist? El pa que partim, ¿no és comunió amb el cos de Crist? El pa és un de sol, 
i per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, perquè tots participem 
d’aquest únic pa» (1Co 10, 16-17).

El Papa Francesc ens diu que l’Eucaristia ens permet no desunir-nos, perquè és vincle 
de comunió, és compliment de l’Aliança, és signe vivent de l’amor de Crist que s’ha 
humiliat per convertir-se en el nostre aliment d’amor i d’unitat en l’Església i en la 
humanitat (Homilia de Corpus Christi de 2015). 

L’Eucaristia impedeix que puguem viciar-nos per les idolatries del nostre temps: 
l’aparentar, el consumir, el propi jo en el centre de tot. Tot això envileix la nostra vida 
cristiana, ens fa cristians mediocres, insípids, pagans, ens diu el Papa Francesc.

Jesús va vessar la seva sang per rentar-nos per tal que fóssim purificats de tots els nostres 
pecats. Nosaltres som pobres pecadors, però la Sang de Crist ens allibera dels nostres pe-
cats i ens restitueix la nostra dignitat cristiana. L’Eucaristia no és un premi per als cristians 
perfectes, sinó l’aliment habitual dels que fem camí cap a la pàtria del cel. Més que pa dels 
àngels, és pa dels vianants, provisió per a la travessa que és la nostra vida en aquest món.

La festa de Corpus Christi és també la festa l’amor fratern. L’Eucaristia és el sagra-
ment de l’amor a Déu i als germans i per celebrar l’Eucaristia hem de tenir un cor que 
estimi als amics i als enemics. La manca d’amor impedeix poder celebrar degudament 
aquest sagrament de l’amor.

L’Església primitiva va iniciar una tradició que uneix la Fracció del pa – l’Eucaristia – 
amb la comunicació cristiana dels béns. Això és visible amb la col·lecta que es fa en la 
missa, per tal de fer les nostres ofrenes per ajudar les persones necessitades. Per això, 
amb motiu del Corpus Christi, les Càritas diocesanes hem presentat a les comunitats 
diocesanes i a la societat el treball que l’Església fa en l’ajut als pobres.

Si bien parece que la crisis económica está terminando, sin embargo en Cáritas y en 
las parroquias vemos que las consecuencias negativas de la crisis hacen sufrir toda-
vía a muchísimas personas y familias. En Cáritas, que es la Iglesia que ayuda a las 
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personas necesitadas, constatamos que la pobreza se hace todavía más crónica, más 
extensa, más intensa, más profunda y más autóctona. 

La generosidad del Señor dándonos su Cuerpo y su Sangre nos estimula a com-
partir nuestra vida y nuestros bienes con las personas más necesitadas. Si dejá-
ramos de ser solidarios con ellas, nos situaríamos fuera de la voluntad de Dios 
y de su proyecto. Papa Francisco afirma que «el corazón de Dios tiene un lugar 
preferencial para los pobres, tanto que él mismo ‘se hizo pobre’ (2 Co 8,9)» 
(Evangeliigaudium, 197). Por esto, el Papa ha manifestado que «quiero una Igle-
sia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos» (Id. n. 198). Es 
necesario que nos dejemos evangelizar por los pobres. Somos llamados a descu-
brir a Cristo en los pobres, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a 
ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría 
que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.

En esta fiesta de Corpus Christi tenemos el gozo de celebrar este misterio y también 
alabarlo y cantarlo por las calles de nuestra ciudad. La procesión que haremos al final 
de la misa, manifestará nuestro reconocimiento por todo el camino que Dios nos ha 
hecho recorrer a través del desierto de nuestras pobrezas, para enriquecernos con su 
amor mediante el sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.

Papa Francisco en su homilía del Corpus ha dicho que «veneramos en nuestro corazón 
a los hermanos y hermanas a los cuales se les ha pedido el sacrificio de la vida por 
fidelidad a Cristo; su sangre, unida a la del Señor, es prenda de paz y de reconciliación 
para nuestro mundo entero». Son los mártires de hoy en diversos países. Son semilla 
de nuevos cristianos. 

San Juan Pablo II decía que «hay una analogía profunda entre el sí de María a las 
palabras del ángel i el amén que cada cristiano pronuncia cuando recibe el cuerpo del 
Señor. A María se le pidió creer que Aquel que ella concibió ‘por obra del Espíritu 
Santo’ era el ‘Hijo de Dios’ (cf. Lc 1, 30-35). En continuidad con la fe de la Madre de 
Dios, en el Misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e 
Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano-divino en las especies del pan 
y del vino» (L’Església viu de l’Eucaristia, n. 55).

Convivere in un mondo globalizzato. Discorso di S.E. il Cardinale 
Arcivescovo di Barcellona, Dr Lluís Martínez Sistach, nell’Incontro 
tra Oriente e Occidente organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, 
Firenze 8 e 9 Giugno 2015.

I fatti successi in Francia il 7, 8 e 9 gennaio scorso, e la realtà del cosiddetto Stato Is-
lamico, tra gli altri, mettono nel primo piano dell’attualità uno degli aspetti del nostro 
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incontro sulla convivenza tra Oriente e Occidente in un mondo globalizzato: i rapporti 
tra cristianesimo e islam.

 In questo contesto, vorrei proporvi alcuni suggerimenti per la vostra riflessione, spe-
rando che da essa possano sorgere idee e proposte valide per l’azione, soprattutto nei 
rapporti tra le Chiese e confessioni cristiane e l’Islam.

1. Primo suggerimento: andare tutti alle rispettive fonti delle nostre credenze,

E’ stato recentemente a Barcellona, a tenere una conferenza, il Padre Vincent 
Feroldi, delegato episcopale dell’Arcidiocesi di Lione per le relazioni con i mu-
sulmani. In una dichiarazione per il settimanale diocesano Catalunya Cristiana, 
ha detto quanto segue: «I terroristi usano il linguaggio religioso e rivendicano 
l’Islam; ma la mia esperienza e il lavoro che ho fatto per molti anni con la comu-
nità musulmana, mi permettono di dire che i musulmani che io conosco non sono 
terroristi. Sono uomini e donne di pace, e l’Islam non è la religione della violenza 
». E si chiedeva: «Come possiamo far capire questo, quando i fatti internazio-
nali e gli attentati di Parigi ci dicono il contrario?» (Cf Catalunya Cristiana, 
22/03/2015, p 6 e 7..).

Cercherei di rispondere a questa domanda dicendo che le religioni devono fare un 
«ressourcement» , un ritorno alle fonti, ai testi ispirati da Dio, ai testi originali, che 
sono la norma e il contenuto fondante e fondamentale delle nostre credenze. In una 
parola, andare ai mistici di ogni religione –ai rappresentanti del sufismo nella reli-
gione islamica–, essi ci conducono a Dio, all’essenziale, alla fede in un Dio buono e 
fonte di bontà, un Dio clemente e misericordioso, che vuole il bene per i suoi figli e la 
pace, e non la violenza. I mistici sono i piú validi interpreti del senso di ogni credo e 
di ognuna delle tradizioni religiose, perché le guardano nel loro significato profondo 
e dalla loro esperienza di Dio.

Sembra davvero necessaria una reinterpretazione dei testi dell’Islam, alla luce di ciò 
che viviamo oggi, nel XXI secolo. La Chiesa cattolica lo ha fatto con la Bibbia. I 
teologi musulmani hanno il compito di reinterpretare il Corano a partire dal contesto 
culturale attuale. Ma dobbiamo essere consapevoli che questo è un compito a lungo 
termine. Non si possono bruciare le tappe, ma il suo inizio è inevitabile e voci dello 
stesso Islam ne sono coscienti e lo reclamano.

Penso che possiamo distinguere tre tipi di Islam: l’Islam identitario, l’Islam politico 
e l’Islam spirituale. Attualmente, attraverso i fatti internazionali, quello che appare è, 
soprattutto, l’Islam politico, un Islam di rottura, di opposizione all’Occidente e con 
una volontà di organizzare la vita della società nel suo complesso a partire dalla reli-
gione. O sei musulmano, o sei infedele.
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L’Islam identitario si manifesta come una volontà di mantenere la propria cultura 
contro la forza di livellamento della globalizzazione. Ha la sua forza, soprattutto, nei 
settori di giovani immigrati dal Maghreb verso l’Europa - che hanno fallito a scuola 
e spesso si trovano in situazione di disoccupazione –influenzati dalle accuse contro le 
potenze coloniali. Rappresenta inoltre un’accusa contro l’Europa e la sua imposizione 
colonizzatrice a paesi di cultura propria e differente dagli antichi colonizzatori. Nella 
nostra diocesi abbiamo avuto una religiosa –la sorella Teresa Losada, religiosa delle 
Suore Missionarie di Maria, ormai defunta – che fu una profetessa del diritto degli 
immigrati a mantenere la loro cultura materna arabo-musulmana e, in particolare, dei 
diritti degli immigrati musulmani a mantenere la loro lingua, i loro costumi e le loro 
forme culturali, dall’infanzia alla maturità. E allo stesso tempo, dava direttive affinché 
l’Islam si potesse inculturare e adattarsi al contesto di ogni luogo, in modo da non 
essere un ghetto permanente nella nuova società che li ospita. La sua fondazione si 
chiamava appunto Byat-al-Taqafa, ovvero, Casa della Cultura. La cultura è un fattore 
di scoperta dell’altro e della convivenza, quello che Papa Francesco chiama la «cul-
tura dell’incontro.»

Infine, vi è l’Islam spirituale. Sono uomini e donne che vogliono vivere la loro religio-
ne, ma sono contenti di vivere in Europa. Non vogliono invadere nulla, ma aspirano 
a vivere in pace la loro fede e in pace con i cristiani o con i fedeli di altre religioni; 
un mondo di pace, in cui sia possibile vivere insieme nella diversità. Essi chiedono di 
avere i loro imani, le loro moschee, e la loro richiesta è ragionevole, come ho dichia-
rato io stesso di recente.

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, il decreto Nostra aetate, del Concilio Vaticano 
II afferma che «la Chiesa non rifiuta nulla di quello che, in queste religioni non cristia-
ne, è vero e santo. Considera con sincero rispetto i modi di agire e di vivere, i precetti 
e le dottrine che, quantunque discrepino molto da quelli che la Chiesa mantiene e 
propone, tuttavia riflettono, non raramente, una scintilla di quella Verità che illumi-
na tutti gli uomini »(N 2). E continua affermando che «non possiamo invocare Dio, 
Padre di tutti, se ci rifiutiamo di comportarci fraternalmente con alcuni uomini, creati 
ad immagine di Dio» (n.5). E infine chiede ai cristiani che «con prudenza e carità, 
attraverso il dialogo e la collaborazione con i seguaci di altre religioni, riconoscano, 
preservino e promuovano quei beni spirituali e morali, nonché i valori socio-culturali 
che si trovano in essi» (n.2).

2. Secondo suggerimento: che le credenze si sforzino a spiegarsi

Anche in questo caso mi riferisco alle dichiarazioni del padre Feroldi che disse quan-
to segue: «La mia amicizia con i musulmani in Francia mi spinge ad incoraggiarli a 
parlare e a farsi conoscere. Devono spiegare che cosa è, per loro, l’Islam. Ma questo, 
che sembra facile, non lo è affatto».
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La Chiesa cattolica è una istituzione che ha un capo, il Papa. E possiamo dire che 
quando il Papa parla, lo fa a nome o per tutti i cattolici-romani. Nell’Islam la grande 
difficoltà è che non vi è una autorità interpretatrice ufficiale e vincolante. Ogni musul-
mano è responsabile delle sue azioni davanti a Dio, e gli imani agiscono, per lo più, 
come consiglieri. Perciò non si può parlare di un solo Islam, ma di molti Islam. Ci 
sono molte correnti e molti modi di intendere e vivere l’Islam.

Dopo gli attentati di Parigi, molti imani hanno fatto un appello per la pace ed hanno 
aperto le porte delle moschee per parlare e trovarsi con la gente. La chiave sta nel 
poterci conoscere.

E dovremmo anche parlare della convenienza di azioni comuni a livello umanita-
rio. Faccio due esempi della mia diocesi: il Gruppo di Lavoro Stabile di Religioni 
(GTER), piattaforma di dialogo interreligioso, con una presidenza a rotazione, che 
ha già compiuto dieci anni di vita, e l’attività della Caritas che, di fronte alle gravi 
necessità della crisi economica, aiuta -in concreto nella mia diocesi - ogni persona 
bisognosa che le si rivolga, senza che sia un impedimento il fatto di essere di una 
confessione o di una religione diversa dalla cristiana.

Un altro modo per abbattere i pregiudizi è intraprendere azioni congiunte. Ci sono 
molte questioni a livello locale, ma anche a livello internazionale che preoccupano 
entrambe le comunità e sulle quali è possibile riflettere e lavorare insieme.

I fatti di Parigi non devono interpellare soltanto l’Islam, ma anche l’Europa. Dobbia-
mo chiederci quali valori ha l’Europa di oggi. A malapena sono riconosciute le radici 
cristiane del nostro continente. L’ideale dei padri dell’Unione Europea ha poco a che 
vedere con i valori attuali, che danno la precedenza all’economia di fronte alla con-
vivenza sociale.

3. Terzo suggerimento: creare una tradizione di convivenza

Dobbiamo avanzare nel rendere compatibile la fede islamica con i valori occiden-
tali che sono sempre piú universali. Ci sono dei valori umani fondamentali che ci 
devono unire ai credenti di tutte le religioni, come per esempio, il linguaggio della 
bontà, della umanizzazione delle relazioni, della comprensione e il rispetto per ogni 
persona. Cosa che viene espressa, in qualche modo, nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani.

E ‘ assolutamente necessario che in ogni paese del mondo siano rispettati i diritti fon-
damentali della persona umana, e in particolare il diritto alla libertà religiosa. Questo 
diritto appartiene ad ogni persona umana in quanto si fonda sulla dignità della stessa 
e deve poter essere esercitato in privato e in pubblico, da solo o in gruppo, libero da 
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coercizione, sia da parte di individui come di gruppi sociali e di qualsiasi potere umano.
Se si concede ad una religione un riconoscimento civile nell’ ordinamento giuridico 
della società - é il caso di uno stato confessionale - è necessario che, al tempo stesso, 
venga riconosciuto e si rispetti il diritto alla libertà religiosa per tutti i cittadini e le 
comunità religiose ( Dignitas Humanae, 6).

Di fronte al fenomeno della mobilità umana universale, gli stati devono chiedere che si 
metta in pratica il principio della reciprocità in relazione al rispetto dei suddetti diritti 
umani. A questo proposito, in una Istruzione del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei 
Migranti e gli Itineranti, si legge: «Nei rapporti tra cristiani e persone che aderiscono ad 
altre religioni è di grande importanza il principio di reciprocità, inteso non come un atte-
ggiamento puramente rivendicativo, ma come un rapporto basato sul rispetto reciproco 
e sulla giustizia nei trattamenti giuridico-religiosi. La reciprocità è anche un atteggia-
mento del cuore e dello spirito, che ci rende capaci di vivere, da tutte le parti, con uguali 
diritti e doveri. Una sana reciprocità spinge tutti ad essere «avvocati» dei diritti delle mi-
noranze là dove la propria comunità religiosa è in maggioranza»(Erga migrantes caritas 
Christi, n. 64, 3 maggio 2004). Tuttavia, la reciprocità non è applicabile, come principio 
giuridico, alla libertà religiosa e si configura con uno strumento che si può seguire fino 
a raggiungere un effettivo riconoscimento della libertà religiosa.

Penso che una delle priorità di questo momento è quella di rendere possibile una vera 
civiltà della convivenza. Questo non era così necessario nei tempi di cristianità, ma 
oggi è imprescindibile. Per raggiungere questo scopo, il ruolo dell’Europa è cruciale. 
Perché essa stessa è una comunità umana plurale, e perché attraverso il Mediterraneo 
ha ereditato antichi scambi con gli altri due mondi presenti sulle rive di questo mare, 
Africa e Asia. (Cfr Ll. Martínez Sistach, La civiltà della coesistenza, in Cristiani nella 
società del dialogo e della convivenza Vaticano 2013, 67).

Il dialogo tra le culture sorge come un’esigenza intrinseca alla stessa natura dell’uomo 
e della cultura. Questo dialogo non vuol dire che le culture si annullino nella uniformi-
tà, o raggiungano una forzata omologazione o assimilazione. Il dialogo interculturale 
deve tendere a superare l’etnocentrismo, per coniugare l’attenzione alla propria cultu-
ra e il rispetto per la diversità.

Rispettare le identità indica un nuovo modo di vivere il cammino della fraternità in-
terreligiosa. Allo stesso tempo che rispettiamo le identità dei fratelli, siamo chiamati 
a vivere radicati nelle fonti della propria identità. Per ottenere un dialogo autentico 
bisogna che gli interlocutori siano consapevoli della propria identità. Se uno di loro 
non conosce le proprie radici e non conosce né valorizza la propria identità, è facile 
che vi siano, da parte sua, due possibili reazioni: o accettare ogni cosa nuova offerta 
dall’altro interlocutore senza integrarla alla propria identità o rifiutare tutto, cosa che 
è un atteggiamento di xenofobia.
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Bisognerebbe trovare delle coordinate minime per delle adeguate relazioni Oriente 
-Occidente. Una potrebbe essere «la ragione pratica sulla quale si basa la conoscenza 
morale che è anche autenticamente razionale e non semplicemente l’espressione dei 
sentimenti soggettivi non-cognitivi ». (J. Ratzinger, testo castigliano in S. Madrigal, 
Il pensiero di Joseph Ratzinger teologo e papa, Madrid 2009, 285). E l’ altra sarebbe 
la protezione della dignità umana, che suppone una precisa concezione degli uomini e 
delle donne come uguali, e la decisa tutela dei diritti umani.

Converrebbe creare uno spazio interuniversitario interculturale di riflessione e di 
studio. E’ noto che nel mondo islamico alcune università mantengono una leaders-
hip nello sviluppo del pensiero dell’Islam nel suo aspetto religioso, politico, sociale, 
artistico e scientifico. In Europa non esistono luoghi interuniversitari permanenti di 
scambio di esperienze e di studi con lo scopo accademico di creare e promuovere 
una conoscenza condivisa che possa favorire delle buone relazioni Oriente-Occi-
dente. L’obiettivo potrebbe consistere in questi tre assi: 1) La conoscenza e la di-
ffusione di nuovi modi di pensare tra l’Islam sociologico e il sistema delle società 
occidentali; 2) Proposte di linee di cooperazione internazionale negli aspetti tecnici, 
scientifici ed economici; 3) Lo sviluppo di linee di pensiero sociale per stabilire 
sistemi di convivenza condivisa.

La convivenza tra persone di culture diverse non può sottovalutare le credenze reli-
giose e i valori che ne derivano. Per questo, nel nostro mondo, segnato dal fenomeno 
della mobilità umana, il dialogo interreligioso è sempre più necessario anche per faci-
litare la convivenza autentica.

Ci tengo a sottolineare l’esempio di rispetto per le differenze che si verificò nell’in-
contro interreligioso di Assisi del 1986, e i successivi incontri annuali organizzati da-
lla Comunità di Sant’Egidio, in cui le varie religioni –cristiane e musulmane, tra le al-
tre– vivono in un vera fraternità, pregano una accanto all’altra, non una contro l’altra, 
in un dialogo comune, che contribuisce alla vera convivenza e fraternità. Preghiera, 
dialogo e relazioni umane che generano relazioni cordiali, nelle quali prevalgono la 
conoscenza reciproca delle persone di diverse religioni e culture e il reciproco affetto. 
Un dialogo che deve essere planetario e nel quale la finalità dei partecipanti non sia 
quella di distruggersi reciprocamente, ma arricchirsi per mezzo del patrimonio delle 
identità religiose, etniche e culturali.

4.Quarto suggerimento: aiutare le autorità civili nella gestione del pluralismo religio-
so nelle nostre società.

Le autorità civili si trovano con una realtà in buona parte nuova, soprattutto nei paesi 
europei di antica tradizione cristiano-cattolica. Le autorità devono gestire una nuo-
va mappa religiosa, molto diversificata, naturalmente negli aspetti che li riguardano 
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come autorità civili: luoghi di culto, sale di riunioni, situazioni di ordine pubblico, 
legalità di certe pratiche, etc.

A mio parere, le autorità dovrebbero trovare nelle religioni un atteggiamento di franca 
cooperazione nel quadro della libertà religiosa e del principio, patrimonio dell’uma-
nità pronunciato da Gesù Cristo: «Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che 
è di Dio «(Lc 20, 25). A questo possono aiutare notevolmente le istanze di dialogo 
interreligioso create dalle stesse istituzioni religiose.

Nella mia città di Barcellona, vi è un tempio dedicato al patriarca Abramo, costruito 
in occasione delle Olimpiadi del 1992. Penso che la memoria del grande padre dei 
credenti è un’icona della civiltà della convivenza tra i discendenti di Abramo, i figli 
di Isacco e i figli d’Israele.

Concludo con una citazione del professor Andrea Riccardi, fondatore della Comu-
nità di Sant’Egidio, che può essere applicata anche all’Islam: «La grande sfida del 
cristianesimo contemporaneo è vivere nel pluralismo religioso». Dobbiamo superare 
questa sfida perché l’Islam e il Cristianesimo devono lavorare insieme per proteggere 
e difendere la dignità della persona umana, minacciata dal materialismo e dal secola-
rismo. Il lavoro congiunto da svolgere è enorme. La posta in gioco è la dignità della 
persona umana e il rispetto dei loro diritti fondamentali. Stanno in gioco l’uomo e 
la donna creati ad immagine e somiglianza di Dio. Si tratta di una missione comune 
all’’Islam e al Cristianesimo.

+ Lluis Martinez Sistach
Cardinale Arcivescovo di Barcellona.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’Eucaristia amb els col·laboradors del Fons Comú 
Diocesà, Basílica de la Sagrada Família, 14 de juny de 2015.

Estem molt contents de trobar-nos junts invitats per Jesús per celebrar la festa del seu 
amor, l’Eucaristia. Amb aquesta celebració estimem l’Església, que és la nostra Santa 
Mare que ens ha engendrat amb el baptisme a la vida de fills i filles de Déu.

Em plau agrair-vos molt cordialment el vostre amor a l’Església, estimats germans 
i germanes, per les vostres aportacions econòmiques que feu periòdicament al Fons 
Comú Diocesà i també molts de vosaltres per ajudar a la bona administració dels béns 
de les parròquies i de la diòcesi en els Consells d’Economia.

La vostra col·laboració és indispensable per tal que l’Església pugui realitzar la seva 
missió a casa nostra, perquè tot projecte pastoral té també un pressupost econòmic per 
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realitzar-ho, encara que és molt més gran l’ajut del Senyor i la participació dels vo-
luntaris. El vostre ajut econòmic és una expressió de sentir-vos Església i responsables 
del seu manteniment i és sempre una expressió del vostre amor a l’Església.

Comencem amb aquest diumenge el segon cicle dels diumenges ordinaris durant l’any 
i escoltarem l’evangeli de Sant Marc. Del seu capítol sobre l’ensenyament de Jesús en 
Paràboles, avui hem escoltat les dues últimes i la conclusió.

Per què Jesús ensenyava amb paràboles? Ens ho diu l’evangeli d’avui: Jesús anuncia-
va el Regne de Déu amb moltes paràboles perquè la gent l’entengués segons les seves 
disposicions. Podem dir que Jesús ha estat el pedagog dels humils i senzills. Amb les 
paràboles els va ensenyar –i ens vol ensenyar avui a tots– a gaudir i sentir les coses 
del cel cada vegada que veiem i tocaven les coses de la terra. Les paràboles de Jesús 
reflexen l’experiència dels anys que va viure a Natzaret. ¡Quantes vegades en contem-
plar reflexivament els camps del seu poble, hauria observat l’esperança del sembrador 
que sembra, la força vital de la llavor i el goig de la sega! I tot això ho aprofità per 
ensenyar als deixebles i al poble que l’escoltava.

En la paràbola del sembrador que hem escoltat ens vol dir els tres moments o 
etapes de l’evangelització. El Papa Francesc en el seu document «La joia de 
l’Evangeli» ens ha assenyalat un programa pastoral per a tota l’Església: l’evan-
gelització, l’anunci de Jesús i del seu evangeli. Està en la línia del que ens digué 
el beat Pau VI, que l’Església existeix per evangelitzar, aquesta és la seva missió 
essencial.

Hi ha també tres etapes en el treball evangelitzador que tots els cristians hem de rea-
litzar. En la paràbola del sembrador són aquests tres moments de la imatge camperola: 
el sembrar, la germinació i la collita. Sense cadascun d’aquest tres moments no hi ha 
fruit i no hi ha collita. Tots tres són necessaris.

A tots ens cal sembrar la llavor, anunciar arreu la Paraula de Déu, l’Evangeli, que és 
la llavor. És un treball que necessita els evangelitzadors amb el testimoni de la nostra 
vida cristiana i amb les nostres paraules.

Avui és molt urgent evangelització, sembrar, comunicar la Paraula de Déu. El 
Papa Francesc ens diu que «si una cosa ha d’inquietar-nos santament i pre-
ocupar la nostra consciència, és que tants germans nostres visquin sense la for-
ça, la llum i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que 
els contingui, sense un horitzó de sentit i de vida» (EG, 49). Les vostres apor-
tacions econòmiques serveixen també per ajudar a sembrar la Paraula de Déu 
en els cors de les persones i en les realitats i institucions de la nostra societat. 
Val la pena ajudar amb els nostres béns materials per realitzar l’evangelització.
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Un altre moment important és la germinació. La llavor, la Paraula de Déu, va treballant 
en el cor de les persones que l’han escoltat i acollit. La paràbola posa l’accent en la 
misteriosa vitalitat de la llavor, de la Paraula de Déu. Va treballant en invisible silenci. 
Sembla que no succeeixi res, però s’està germinant i preparant el fruit. L’Evangeli que 
Jesús va sembrar en el cor de la humanitat viu, germina i creix sense que ningú sàpiga 
explicar com, encara que hi hagi qui no ho veu, no ho vulgui o vulgui impedir-ho. És el 
treball que realitza Déu en els nostres cors. Ell fa fecunda la llavor i fa créixer les espi-
gues perquè estiguin a punt per a la sega. Aquesta paràbola de Jesús va dedicada als que 
descansen en un pessimisme religiós, que és un pecat contra la fe. I va dirigida també als 
impacients que esperen fruits de l’evangelització sense respectar els moments.

La Paraula de Déu ha estat també sembrada en els nostres cors i va germinant en la 
nostra vida cristiana. Hem de col·laborar amb el Senyor que és el sembrador per an-
tonomàsia i hem de deixar que Ell pugui treballar ben lliurament en la nostra vida. La 
íntima relació entre la Paraula de Déu i l’alegria es manifesta clarament en la Mare 
de Déu. Recordem les paraules de Santa Isabel: «Feliç tu que has cregut: allò que el 
Senyor t’ha anunciat es complirà» (Lc 1, 45). Maria és feliç perquè té fe, perquè ha 
cregut, i en aquesta fe ha acollit en el seu si mateix el Verb de Déu per a lliurar-lo al 
món. L’alegria que rep de la Paraula de Déu es pot estendre ara a tots els qui, en la fe, 
es deixen transformar per la Paraula de Déu.

El darrer moment de la paràbola del sembrador és la sega, la collita. Per a aquesta 
tasca es necessiten segadors, això ens ho diu Jesús en l’Evangeli: «Demaneu a l’amo 
dels sembrats que enviï segadors». Perquè la sega ja està a punt. Realment és així? 
Les meses ja són plenes i ufanes? Tantes vegades pensem que no, que hi ha molta des-
cristianització en el nostre entorn. Potser ens equivoquem. Potser no veiem els homes 
i dones del nostre entorn amb els ulls del sembrador, de Déu, ja que Jesús diu que les 
meses estan a punt per a la sega. I això és veritat perquè Déu treballa en el cor de les 
persones més del que nosaltres pensem i creiem.

La otra parábola del evangelio que hemos escuchado es la del grano de mostaza. Jesús 
compara el Reino de Dios con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la 
semilla más pequeña, pero después, brota, se hace más alta que las demás hortalizas y 
echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. La obra de 
Jesús, el Reino de Dios, va creciendo en la tierra, desde la humildad de Nazaret hacia 
el Infinito. Por su divina fuerza interior. Crecer con lentitud omnipotente, es el ritmo 
de los planes de Dios. Planes de Dios que frecuentemente son distintos de nuestros 
planes. Pero el Señor nos corrige y nos pide la conversión a sus ritmos que son de 
crecer con lentitud omnipotente.

Esta parábola pone de relieve el valor de las cosas pequeñas. El Señor escoge a per-
sonas sencillas y pequeñas para realizar obras grandes para que quede claro que es su 
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fuerza y no la nuestra la que realiza maravillas. El misterio pascual es representado 
por el grano de trigo sembrado en la tierra. Y el misterio de cada cristiano se realiza 
de la misma manera. Ello nos pide una auténtica conversión para creer que es el Señor 
quien hace crecer la semilla de la Palabra de Dios sembrada en nuestros corazones. 

Delante de los poderosos medios de comunicación modernos, la Iglesia anuncia la Pa-
labra de Dios en medios sencillos y limitados. Podría parecer que no hay comparación 
con aquellos poderosos medios. Pero además de contar con la ayuda económica y el 
trabajo de muchísimos cristianos que colaboran en la obra de la evangelización, con-
tamos con la fuerza salvadora de la Palabra de Dios y con el trabajo de Dios que hace 
crecer y fructificar la buena semilla sembrada. Sabemos que Jesús nos ha dicho que el 
Reino de Dios que vamos construyendo es como un pequeño grano de mostaza. Mu-
chas gracias por vuestra colaboración económica y por vuestro trabajo evangelizador.

Paraula i vida
Corpus i fraternitat (7/06/2015)

L’eucaristia fou instituïda en el Sant Sopar del Dijous Sant, i la seva continuïtat en 
el temps i en l’espai respon a la voluntat categòrica de Jesucrist, com ens recorda 
l’evangelista Lluc: «Feu això que és el meu memorial». La festa de Corpus Christi és 
una festa eminentment eucarística i ha estat molt popular durant molts segles. És la 
solemnitat del cos i la sang de Crist.

L’eucaristia sempre ha estat objecte d’una gran veneració a l’Església, sobretot en 
el moment de la comunió. Sant Agustí deia que «ningú no menja aquesta carn sense 
abans adorar-la». L’eucaristia és el «misteri de la nostra fe». Crist, en la seva presèn-
cia eucarística, roman enmig nostre –ell que ens estimà i es lliurà fins a la mort per 
nosaltres–, quedant-se sota els signes que expressen i comuniquen el seu amor. El cos 
de Crist lliurat i la sang de Crist vessada continuen fent present fins a la fi del temps, 
per mitjà del sagrament de l’eucaristia, l’eficàcia redemptora d’aquest amor extrem.

Corpus Cristi és la festa que expressa palesament l’amor etern i infinit de Déu per 
tota la humanitat. Per això és també el Dia de la Caritat. L’eucaristia és el sagrament 
de l’amor. L’amor de Déu demana una resposta d’amor a Déu i d’amor als germans.

L’eucaristia compromet a favor dels pobres. A fi de rebre veritablement el cos i la 
sang de Crist, hem de reconèixer el Crist en els més pobres, germans seus. En aquest 
sentit, el Concili Provincial Tarraconense va demanar revifar la tradició, viscuda in-
tensament en els primers segles de l’Església, de vincular visiblement la celebració de 
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l’eucaristia amb la caritat fraterna. Hi ha una relació ben particular entre la fracció del 
pa –l’eucaristia– i la comunió cristiana de béns. Per això, des de l’inici de l’Església, 
juntament amb el pa i el vi de l’eucaristia, els cristians presenten també els seus béns 
materials per compartir-los amb els qui passen necessitat.

El cristià té motivacions molt fortes per estimar i ajudar els germans necessitats, per-
què descobreix Crist en el rostre d’aquells amb els quals ell mateix s’ha volgut iden-
tificar: «Perquè tenia fam i em donàreu menjar».

Corpus Christi, eucaristia i caritat. Per això Càritas – que és Església– ocupa aquest 
dia un paper ben important, especialment urgent en aquest temps en què per a moltes 
persones la crisi persisteix. Aquest dia, en síntesi, ens reitera la vinculació entre l’eu-
caristia i la fraternitat, entre el misteri de la presència de Crist en el seu gran sagrament 
i l’amor als germans, sobretot als més febles i necessitats. Això és el que vol mani-
festar el lema escollit per Càritas per a la Campanya de Corpus: «De vegades la vida 
és com un joc de l’oca on has de retrocedir a la casella de sortida, on has de tornar a 
començar de nou. Caiguis on caiguis, hi serem». Es tracta d’acompanyar les persones 
i oferir-los les eines que els ajudin a recuperar l’autonomia, l’autoestima i la motiva-
ció. Tot això no seria possible sense la col·laboració dels socis, donants, voluntaris i 
professionals que recolzen o realitzen aquesta tasca. 

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La precarietat laboral (14/06/2015)

El Papa Joan Pau II, en una de les seves encícliques socials –la titulada Laborem exer-
cens–, va recordar un principi que ensenya sempre l’Església: la prioritat del treball 
enfront del capital. Aquest principi té plena actualitat en aquest temps de tant d’atur i 
de tanta precarietat laboral.

Amb motiu del passat 1 de maig, els moviments obrers cristians de Catalunya i Ba-
lears i les delegacions de Pastoral Obrera de les diòcesis de Catalunya van fer una 
declaració en què reconeixen que l’atur baixa en diverses comunitats autònomes, en-
tre elles Catalunya. Tanmateix, darrere d’aquesta notícia continuen havent-hi més de 
4.450.000 persones a l’atur. I els cristians presents en el món obrer es pregunten: què 
hi ha darrera d’aquest fet? Quants llocs de treball indefinits s’han destruït i han estat 
substituïts per llocs de treball precaris? 

Aquests moviments denuncien que la precarietat laboral cada vegada repercuteix més 
fortament en les persones, les famílies i la societat. Incertesa, inseguretat i inestabi-
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litat emocional i econòmica que deriven en problemes de salut físics i psicològics. 
Es produeix també una dependència de la família i d’entitats socials i caritatives que 
impedeix tenir un projecte de vida personal.

Aquests moviments també constaten dificultats per exercir la funció educativa i de 
suport de la pròpia família i un creixement de la pobresa, amb les dificultats per viure 
el treball amb plenitud o la por constant de perdre la feina.

El Papa Francesc s’ha manifestat en diverses ocasions contra el que ell anomena una 
«economia d’exclusió». En la seva exhortació programàtica titulada EvangeliiGau-
dium (n. 53) diu: «Així com el manament de no matar estableix un límit clar que 
assegura el valor de la vida humana, avui hem de dir no a una economia d’exclusió i 
desigualtat d’ingressos. És una economia que mata. És increïble que no es faci notícia 
que un vell que es veu obligat a viure al carrer, mor de fred, mentre que una baixada 
de dos punts a la borsa sí que aparegui com a titular.»

El treball és un dret fonamental, no una almoina. Hem de fer nostra la causa de Jesús, 
que aixeca sempre la persona humana en la seva dignitat; el treball ha de promoure la 
humanització i la solidaritat.

No obstant les dificultats presents, els cristians en el món obrer inviten a actuar amb 
esperança. «Volem recordar –diuen– que el que som és gràcies a molts homes i dones 
conscients de la seva dignitat obrera, que van aconseguir molts avenços en el terreny 
laboral, sindical, social i cultural... Com a cristians i cristianes compromesos en el 
món del treball, estem convençuts que no ens equivocarem mai quan ens posem al 
costat de les persones que més pateixen l’explotació laboral, la discriminació i l’atur, 
i volem reafirmar-nos en aquest compromís.»

Seria urgent –ho he dit moltes vegades– que es pogués arribar a un pacte de totes les 
forces socials de l’Estat per iniciar un procés que portés a unes iniciatives creatives 
per trobar alternatives a l’atur, la pobresa i la desigualtat. Ens hi juguem la salut i el 
futur de la nostra societat. 

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El jubileu del papa Francesc (21/06/2015)

El Sant Pare té el pressentiment que el seu pontificat serà breu i potser per això im-
primeix un ritme accelerat a la seva missió. Es pot inscriure dins d’aquest propòsit 
l’anunci sorpresa d’un Any Sant extraordinari dedicat a la misericòrdia. Començarà 



[30] juny - BAB 155 (2015)330

en la festivitat de la Immaculada Concepció, el 8 de desembre de 2015, coincidint amb 
el simbòlic cinquantè aniversari de la conclusió del Concili Vaticà II, i es clourà el 20 
de novembre de 2016, diumenge de Crist Rei de tot el món.

Ningú no esperava que el Papa anunciés un jubileu extraordinari, que serà el pri-
mer des del celebrat l’any 2000 (el pròxim jubileu ordinari s’ha de celebrar el 2025). 
L’ocasió era propícia: Francesc celebrava aquell dia –el 13 de març passat, segon 
aniversari de la seva elecció com a successor de Pere– la litúrgia de la penitència a 
la Basílica de Sant Pere. Ell havia convocat un acte de pregària i de conversió a tota 
l’Església titulat «24 hores per al Senyor». 

«Benvolguts germans i germanes –va dir–, he pensat sovint com pot l’Església posar 
més en evidència la seva missió de donar testimoni de la misericòrdia. És un camí 
que s’inicia amb una conversió espiritual. Per això he decidit convocar un jubileu 
extraordinari que col·loqui al centre la misericòrdia de Déu. Serà un Any Sant de la 
Misericòrdia, que volem viure a la llum de la paraula del Senyor: ‘Siguem misericor-
diosos com el Pare’.»

«Estic convençut –va afegir Francesc– que tota l’Església podrà trobar en aquest Jubileu 
l’alegria de redescobrir i fer fecunda la misericòrdia de Déu, amb la qual tots estem cri-
dats a donar consol a cada home i cada dona del nostre temps. El confiem a partir d’ara 
a la Mare de la Misericòrdia perquè ens adreci la seva mirada i vetlli en el nostre camí.»

La misericòrdia és, de fet, un dels temes més importants en el pontificat del Papa 
Francesc i al qual es refereix més vegades. Ja l’endemà de la seva elecció, en la visita 
que va fer a la basílica de Santa Maria la Major, després de confiar el seu pontificat 
a la Mare de Déu pregant davant la seva imatge, quan va saludar els sacerdots que 
administren el sagrament del perdó i la reconciliació a la basílica, els va dir: «Sigueu 
misericordiosos, que això és el que necessiten els fidels». 

L’inici d’aquest Jubileu, amb l’obertura de la Porta Santa a la Basílica de Sant Pere i 
a les altres basíliques majors de Roma, serà poques setmanes després de l’assemblea 
del Sínode ordinari sobre la família. La convocatòria papal sembla un signe per in-
dicar que la pastoral de l’Església ha d’inspirar-se sempre en la misericòrdia de Déu. 
L’organització recaurà en el Consell Pontifici per a la Nova Evangelització, i així situa 
també la iniciativa en el marc de la proposta de l’Evangeli als homes i les dones del 
nostre temps. Un Any Sant és un esdeveniment per a l’Església universal. Per això, 
caldrà que totes les diòcesis, també evidentment la nostra de Barcelona, es preparin 
per unir-se a aquesta celebració i per assolir els fruits que el Sant Pare ens proposa.

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Gràcies pel ministeri del Papa (28/06/2015)

Celebrem demà la solemnitat dels apòstols sant Pere i sant Pau. La fe cristiana es 
fonamenta en el testimoniatge dels Apòstols. Jesús va escollir els Dotze «perquè es-
tiguessin amb ell i per enviar-los a predicar». Els Apòstols van lliurar la seva vida 
a l’anunci de la bona nova del Regne, i van coronar el seu treball apostòlic amb el 
martiri.

Els apòstols Pere i Pau són les dues columnes de l’Església: Pere, el capdavanter en 
la confessió de la fe; Pau, el que la va posar a plena llum. Pere va instituir la primera 
Església amb la resta d’Israel. Pau va evangelitzar els altres pobles cridats a la fe. Això 
és el que expressa el prefaci de la solemnitat d’aquests dos apòstols.

L’apòstol Pere va ser un dels primers cridats per Jesús i sempre ocupa un lloc pree-
minent en els evangelis. Aquesta primacia la posa en relleu el Senyor amb aquestes 
paraules que li va dirigir: «Tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Esglé-
sia, i les portes del Reialme de la mort no li podran resistir». El ministeri de Pere prové 
de la voluntat de Jesús, que va voler que ell i els seus successors fossin instruments a 
través dels quals l’Esperit Sant constitueix i manté la unitat de l’Església.

Al Papa li correspon mantenir i promoure la unitat amb Jesucrist de tots els pastors i 
fidels reunits en les Esglésies particulars; és a dir, el fet de mantenir-se en la fidelitat 
íntegra i incondicional a la paraula de Crist, als seus sagraments, al manament nou de 
l’amor. Això significa que tots l’han de seguir indefectiblement per tal que l’Església 
estesa d’Orient a Occident pugui donar un testimoniatge unànime de l’Evangeli per 
a la salvació de tots els homes. Per això, en la persona del Papa es visibilitza Crist de 
manera eminent, com a bon pastor de tota l’Església.

Els cristians hem d’agrair al Senyor el ministeri de Pere i dels seus successors i hem 
d’acollir amb un profund sentit eclesial i amb reconeixement el servei que ofereix a 
pastors i fidels l’actual successor de Pere, el papa Francesc. 

Francesc té el costum de demanar sovint a tots els membres de l’Església que preguem 
per ell i per les intencions del seu ministeri com a bisbe de Roma i responsable de la 
comunió de totes les Esglésies diocesanes del món. A mi moltes vegades m’ha dit que 
demani als diocesans que resin per ell. Si sempre hem de fer-ho, sobretot quan s’es-
menta el seu nom en la pregària eucarística de cada missa, molt més cal que ho fem en 
el dia dedicat cada any a recordar i pregar pel successor de sant Pere.

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 
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Comunitats de premsa
El cardenal arquebisbe de Barcelona participa a Florència en una con-
ferència internacional que advoca pel diàleg entre Orient i Occident 

Aquest dilluns comencen a Florència dues jornades organitzades per la Comunitat de 
Sant Egidi i la Universitat de Al-Azhar amb presència de sociòlegs, polítics i repre-
sentants de les religions catòlica i islàmica.

BARCELONA, 5 de juny de 2015 — El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís 
Martínez Sistach, viatja a Florència per participar en una conferència internacional ti-
tulada Orient i Occident: diàleg de civilitzacions que organitzen la Comunitat de Sant 
Egidi i la Universitat d’Al-Azhar. Sociòlegs, polítics i representants religiosos reflexi-
onaran durant dues jornades sobre com millorar les relacions entre Orient i Occident. 

El proper dimarts l’arquebisbe metropolità de Barcelona pronunciarà el discurs Con-
viure en un món global en el marc d’una taula rodona on l’acompanyaran el sociòleg 
Manuel Castells; l’historiador, Alexandre Adler; el conseller particular del rei Abdu-
llah II de Jordània, Ghazi bin Muhammad bin Talal i el polític i acadèmic indonesi, 
Muhammad QuraishShihab. 

La inauguració d’aquesta conferència internacional anirà a càrrec de l’alcalde de Flo-
rència, Dario Nardella, que dirigirà unes paraules de benvinguda al públic assistent 
en un acte presidit pel cardenal arquebisbe de Florència, Mons. Giuseppe Betori i que 
també comptarà amb el responsable de diàleg interreligiós i vicepresident del Parla-
ment Europeu, Antonio Tajani. 

El cardenal arquebisbe de Barcelona anima a impulsar un coneixe-
ment compartit que promogui unes bones relacions entre Orient i 
Occident 

Aquesta tarda es clausuren a Florència dues jornades organitzades per la Comunitat de 
Sant Egidi i la Universitat de Al-Azhar on el cardenal Martínez Sistach ha pronunciat 
un discurs sobre la convivència en un món globalitzat.

BARCELONA, 9 de juny de 2015 — El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís 
Martínez Sistach, aposta per treballar la cooperació internacional per afavorir unes 
bones relacions entre Orient i Occident. 

L’arquebisbe metropolità de Barcelona ha participat aquest matí en una conferèn-
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cia internacional titulada Orient i Occident: diàleg de civilitzacions que organitzen a 
Florència la Comunitat de Sant Egidi i la Universitat d’Al-Azhar. Sociòlegs, polítics 
i representants religiosos han reflexionat durant dues jornades sobre com millorar les 
relacions entre Orient i Occident. 

En el seu discurs titulat Conviure en un món global, el cardenal Martínez Sistach ha 
advocat per impulsar «el coneixement i la difusió de noves formes de pensament entre 
l’Islam sociològic i el sistema de les societats occidentals» així com «el desenvolupa-
ment de línies de pensament social per establir sistemes de convivència compartida» 
i també de «propostes de línies de cooperació internacional en els aspectes tècnic, 
científic i econòmic».

El cardenal Martínez Sistach ha pronunciat el seu discurs en el marc d’una taula rodo-
na on l’han acompanyat el sociòleg Manuel Castells; l’historiador, Alexandre Adler; 
el conseller particular del rei Abdullah II de Jordània, Ghazi bin Muhammad bin Talal 
i el polític i acadèmic indonesi, Muhammad QuraishShihab. 

La clausura d’aquesta conferència internacional ha anat a càrrec del fundador de la Comu-
nitat de Sant Egidi, Andrea Riccardi; el gran imam de la Universitat d’AlAzhar, Ahmad 
Muhammad Al-Tayyeb i el president del Senat de la República italiana, Piero Grasso. 

Articles i declaracions
«Convindria crear un espai universitari interreligiós»

Declaracions del cardenal Lluís Martínez Sistach a Ramon Ollé, després de partici-
par en la conferència internacional «Orient-Occident, diàlegs de civilitzacions», a 
Catalunya Cristiana del 21/06/2015 pags. 20 i 21.

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, acaba d’arribar de Flo-
rència, on ha participat els dies 8 i 9 de juny en la conferència internacional «Ori-
ent-Occident, diàlegs de civilitzacions». Ha estat organitzada per la Comunitat de 
Sant’Egidio i la Universitat d’AlAzhar del Caire. Per primera vegada algun dels ele-
ments més significatius del món islàmic han compartit en una ciutat europea els seus 
punts de vista sobre l’Orient i sobre l’islam.

–Com valora aquesta conferència des del punt de vista d’un diàleg obert per 
poder construir una entesa millor entre tots dos mons?

–El valoro molt positivament. Hem de tenir molt present que aquesta conferència in-
ternacional de Florència ha estat organitzada per la Comunitat de Sant’Egidio i per la 
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Universitat d’AlAzhar, del Caire. El seu rector és també el gran imam de la mesquita 
del Caire, Ahmad al Tayyeb, i té un pes moral elevadíssim en el món islàmic. Veiem 
que cal fer quelcom per crear una autèntica convivència Orient-Occident amb un ric 
diàleg entre cristianisme i islam. La temàtica de l’encontre era precisament diàlegs de 
civilitzacions entre Orient i Occident. La participació de líders religiosos i qualificats 
representants del món islàmic obeïa al desig de respondre a la petició que sorgeix del 
món oriental i europeu d’escriure una pàgina nova en la història de les relacions entre 
aquestes dues civilitzacions. Hem escoltat veus molt autoritzades que han parlat de la 
necessitat d’arribar a una millor entesa entre Orient i Occident. Ha estat un encontre 
per superar la resignació davant d’un món dividit per la por, pels prejudicis, per la 
violència, per tal de donar vida a un nou inici en les relacions entre Orient i Occident.

–Quins problemes es presenten en el moment d’intentar apropar les realitats 
sociològiques, culturals i religioses que representa l’Orient i l’Occident? I quines 
solucions se’n deriven?

–Els fets esdevinguts a França el dies 7-9 del gener passat i la realitat de l’anomenat 
Estat Islàmic, entre d’altres, posen en el primer pla de l’actualitat un dels aspectes del 
nostre encontre sobre la convivència entre Orient i Occident en un món global: les 
relacions entre cristianisme i islam. Una dificultat important consisteix en el desco-
neixement que al nostre continent tenim de l’islam i de la diversitat de grups que hi ha 
al món islàmic. Per això cal que hi hagi un esforç de conèixer-se més i millor, mútu-
ament. El gran imam d’AlAzhar en la seva intervenció va parlar de la importància de 
conèixer-se, citat en el verset sagrat. Això significa cooperar i comunicar-se els dons, 
no és la lluita, ni el domini, ni l’exclusió. És necessari que Occident entengui l’islam i 
que l’islam entengui la civilització d’Occident. Després dels atemptats de París, molts 
imams han fet una crida a la pau i han obert les portes de les mesquites per trobar-se 
i parlar amb la gent.

–Quins trets comuns de pensament i d’acció han estat aportats per aquests ex-
perts líders dels seus respectius mons religiosos i quina ha estat la proposta espe-
cífica feta per vostè?

–En la meva intervenció he ofert quatre pistes per al diàleg de cara a aconseguir la 
convivència positiva i enriquidora entre cristianisme i islam. La primera pista és anar 
a les respectives fonts de les nostres creences. És un retorn a les fonts, als textos ins-
pirats per Déu. Sembla necessària la reinterpretació dels textos de l’Alcorà des del 
context cultural actual. L’Església ha fet el treball hermenèutic de la Bíblia. Cal anar 
als místics de cada religió, ja que ells ens porten a Déu, a allò essencial, a la fe en un 
Déu bo i font de bondat, un Déu clement i misericordiós. Els místics són els intèrprets 
més valuosos del sentit de cada creença i de cadascuna de les tradicions religioses. 
Sabem que això és un treball a llarg termini.
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La segona pista consisteix en l’esforç d’explicar-se per tal de poder conèixer millor la 
realitat de l’islam. D’alguna manera ja he parlat d’això abans. La tercera pista és crear 
una tradició de convivència. En aquest sentit cal fer compatible la fe islàmica amb 
els valors occidentals que cada vegada són més universals. Hi ha uns valora humans 
fonamentals que ens han d’unir als creients de totes les religions. És necessari que a 
cada país es respectin els drets fonamentals de la persona i especialment el dret a la 
llibertat religiosa.

Davant de la mobilitat humana universal, els estats han de demanar que es posi en 
pràctica el principi de la reciprocitat en relació amb el respecte als drets humans. La 
reciprocitat és una actitud del cor i de l’esperit que ens fa capaços de viure, arreu del 
món, amb els mateixos drets i deures.

La quarta pista consisteix a ajudar les autoritats civils en la gestió del pluralisme reli-
giós de les nostres societats i en el context de llibertat religiosa.

–La religió i el diàleg interreligiós és una de les barreres o cismes entre la cultura 
occidental i l’oriental?

–Penso que no. És més, considero que la religió ben entesa i el diàleg interreligiós 
no són fronteres, sinó ponts que uneixen en molts aspectes els seus membres. Aquí 
convé recordar un text d’un document del Concili Vaticà II, sobre les religions no 
cristianes. El text diu que «l’Església no refusa res del que en aquestes religions és 
vertader i sant». El document ens diu que «no podem invocar Déu, Pare de tots, si 
ens neguem a portar-nos fraternalment amb alguns homes creats a imatge de Déu». 
I demana també que els cristians mantinguem el diàleg i la col·laboració amb els 
seguidors d’aquestes religions. En l’encontre de Florència hi ha hagut un clima de 
fraternitat, respecte i diàleg per part de tots. Un diàleg franc i obert, que no ha evi-
tat els obstacles, però que no ha impedit explorar les vies de la col·laboració i de 
l’apropament entre les dues civilitzacions.

–Com es fa compatible la fe islàmica amb els valors occidentals i com caldrà 
replantejar un conjunt de valors que ho siguin per a tots plegats de manera que 
puguin ser un comú denominador de convivència?

–Aquesta és la qüestió. Tanmateix, quan parlem de valors occidentals, cal que siguin 
autèntics valors humans. Cal preguntar-nos quins valors té Europa avui. Les arrels 
cristianes del nostre continent gairebé no es reconeixen. L’ideal dels pares de la Unió 
Europea té molt poc a veure amb els valors actuals que donen pas a l’economia per 
damunt de la convivència social. Considero que cal respectar les mútues identitats, la 
qual cosa demana també viure arrelats a les fonts de la pròpia identitat. Per aconseguir 
un autèntic diàleg cal que els dialogants tinguin consciència de la seva pròpia identitat 



[36] juny - BAB 155 (2015)336

i la valorin, perquè si un sap molt bé qui és i l’altre no sap qui és ni valora la seva 
identitat, és fàcil que per part d’aquest hi hagi dues reaccions que no són les degudes: 
o empassar-s’ho tot o refusar-ho tot.

–Tant en l’islam polític com en l’identitari i en l’espiritual, hi ha una voluntat de 
diàleg interreligiós o la mateixa religió en fomenta el tancament?

–Vaig indicar tres tipus d’islam. L’islam identitari, l’islam polític i l’islam espiritual. 
Penso que els seus seguidors tenen actituds diferents respecte del diàleg interreligiós. 
Concretament, l’islam espiritual són persones que volen viure la seva religió i que 
estan contentes de viure a Europa. No volen envair res, sinó que aspiren a viure en pau 
amb els cristians i membres de les altres religions.

–Ara que a Occident està creixent el nombre de persones que professen l’islam 
(256 oratoris a Catalunya, la tercera confessió del territori), quina ha de ser l’ac-
tuació o postura de l’Església catòlica en aquest sentit?

–És l’actuació que ens ha indicat el Concili Vaticà II i que he expressat abans. Hem de 
mantenir un autèntic diàleg interreligiós i crear un clima de fraternitat i convivència. 
Cal realitzar accions conjuntes de caire social i humanitari. A Barcelona tenim el Grup 
de Treball Estable de Religions (GTER), que és una plataforma de diàleg interreligiós 
i que ja fa deu anys que s’ha creat. A Barcelona tenim el temple del Patriarca Abra-
ham, construït amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992. Aquesta memòria del gran pare 
dels creients és una icona de la civilització de la convivència entre els descendents 
d’Abraham, els fills d’Isaac i els fills d’Israel.

–A Catalunya com s’hauria de fomentar la cultura de l’encontre, de la qual sem-
pre parla el Papa, entre l’islam i el catolicisme? I com s’hauria de traslladar 
aquesta trobada a les escoles, a les associacions, als partits polítics i als agents 
socials que d’alguna manera tenen influència entre els ciutadans?

–Convindria crear un espai universitari interreligiós de reflexió i d’estudi. En el 
món islàmic algunes universitats mantenen un lideratge en l’elaboració del pen-
sament de l’islam en la faceta religiosa, política, cultural, social i científica. A 
Europa no existeixen aquests llocs interuniversitaris permanents d’intercanvi d’ex-
periències i estudis amb un objectiu acadèmic per crear i impulsar un coneixement 
compartit que fomenti les bones relacions entre Orient i Occident. L’objectiu po-
dria consistir en aquests eixos: 1) El coneixement i la difusió de noves formes de 
pensament entre l’islam sociològic i el pensament de les societats occidentals; 2) 
Propostes de cooperació internacional en els aspectes tècnics, científics i econò-
mics; 3) Desenvolupament de línies de pensament social per establir sistemes de 
convivència compartida.
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–Hem pogut comprovar en aquesta conferència com la religiositat és un fenomen 
que creix arreu del món, mentre que en alguns països d’Europa es pretén un 
laïcisme actiu. Però ens ha sorprès la postura del professor Manuel Castells i la 
del mateix imam Al-Tayyeb obrint perspectives noves a un diàleg fecund on el fet 
religiós no pot ser separat de la vida de les persones i de la pròpia identitat de les 
societats. Com valora aquests punts de vista i què creu que cal fer per fer enten-
dre que també el fet religiós és part essencial de la vida humana i de la identitat 
dels pobles?

–Ho valoro molt positivament. El nostre Occident europeu ha anat canviant l’antropo-
logia, a diferència de la resta del món. Aquí no es valora com cal la religió i no es con-
sidera la persona humana amb una dimensió de transcendència religiosa. Això és una 
dificultat per crear una autèntica i positiva convivència entre el cristianisme i l’islam. 
El mateix laïcisme molt accentuar en els nostres països fa que la dimensió religiosa no 
es consideri que té dret de ciutadania en la convivència social, infravalori les religions 
i dificulti que aquestes ajudin a la realització de les persones i de l’assoliment més ple 
del bé comú. El nostre temps necessita les religions. Es va coincidir que calia continu-
ar aquests «encontres de civilitzacions» que afavoreixen el diàleg i la pau.

El gran imam del Caire manifestà que havien treballat contra els promotors de la 
violència, contra aquells que volen que Occident romangui Occident i que Orient ro-
mangui Orient, sense trobar-se mai. Es preguntà si serà possible que un dia el colom 
de la pau plani entre Orient i Occident unint-nos novament. El Mediterrani, mar de 
tants encontres i de tants sofriments, no ha de ser el llac d’una nova guerra freda entre 
Orient i Occident. En aquest sentit, Andrea Riccardi afirmà que Orient i Occident són 
diferents, però les diferències no eliminen tot el que ens uneix: la geografia, la proxi-
mitat mediterrània, les arrels i la responsabilitat envers el futur.
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Secretaria General
Ministeris

L’Excm. i Rvdm. Sr. Agustí Cortés Soriano, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, el di-
marts 2 de juny de 2015, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, confereix

LECTORAT:
de l’Arxidiòcesi de Barcelona:
Adilson Tolentino de Freitas

de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat:
Jordi Mondragón Bricullé
Mario Pardo Hernansanz

ACOLITAT:
de l’Arxidiòcesi de Barcelona:

Pere Alavedra Granero 
Marc Aliguer Càmere

Carles Ballbé Sala
Albert Moreno-Palancas Fernández

Josep Roca Taxonera
Jordi Salvany Guerrero

Adilson Tolentino de Freitas

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el 
dijous 18 de juny de 2015, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, confereix

ADMISSIÓ ALS ORDES
Marc Aliguer Càmere

Carles Ballbé Sala
Adilson Tolentino de Freitas

Nomenaments parroquials
18.06.15 – Rvd. Sr. Miquel Álvarez Rodríguez, rector de la parròquia de Sant Miquel 
del Port, de Barcelona. 

18.06.15 – Rvd. Sr. Ramon Batlle Tomàs, rector de la parròquia de Sant Ramon de 
Penyafort, de Barcelona.

18.06.15 – Rvd. Sr. Josep M. Prats Rocavert, rector de la parròquia de Sant Joan 
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d’Horta, de Barcelona

18.06.15 – Rvd. Sr. Joan Villegas Acien, rector de la parròquia del Sagrat Cor, de Bar-
celona, continuant de rector de la parròquia de Sant Francesc de Pàola, de Barcelona.

18.06.15 – Rvd. P. Manuel Félez Vidal, O de M, administrador parroquial, per un any, 
de la parròquia de Sant Pau, de Barcelona.

18.06.15 – Rvd. P. Antonio Plaza Vallejo, msc, administrador parroquial, per un any, de la par-
ròquia de Sant Enric d’Ossó i de la parròquia de Santa Gemma Galgani, ambdues de l’Hos-
pitalet de Llobregat, i de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua, d’Esplugues de Llobregat. 

18.06.15 – Rvd. Sr. Waclaw-Zbigniew Szkopiak, vicari de la parròquia de la Purís-
sima Concepció i de la parròquia de Sant Francesc de Sales, ambdues de Barcelona. 

18.06.15 – Rvd. Sr. Bruno Bérchez Cagigal, adscrit a la parròquia de Santa Eulàlia de 
Vilapicina, de Barcelona.

18.06.15 – Rvd. Sr. Joaquim Brustenga Miquel, adscrit a la parròquia de Santa Maria 
del Taulat, de Barcelona.

18.06.15 – Rvd. Sr. Samuel Júlio Manjate, adscrit a la parròquia de Santa Coloma, de 
Santa Coloma de Gramenet.

18.06.15 – Rvd. Sr. Rafael Román Melo Marín, adscrit a la parròquia de Sant Fran-
cesc d’Assís, de Badalona.

18.06.15 – Rvd. Sr. Elias Florêncio Tivane, adscrit a la parròquia de Santa Maria Mag-
dalena i a la parròquia de Sant Sebastià, ambdues de Barcelona. 

18.06.15 – Rvd. Sr. Melcior Trèmols Capo, diaca adscrit a la parròquia del Sagrat Cor 
i a la parròquia de Sant Francesc de Pàola, ambdues de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
11.06.15 – Aprovació a la composició del patronat de la Fundació Obra Cultural, que 
queda constituït com segueix:
President: Sr. Ramon Casals Lamarca
Secretària: Sra. Mercedes Morer Vidal
Vocal: Sr. Francisco Luque Infantes
Vocal: Rvd. Sr. Enric Ribas Baciana
Vocal: Sra. Maria Reyes Ribas Baciana
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11.06.15 – Confirmació en el càrrec de presidenta de la Confraría Nuestra Señora 
Bien Aparecida de la Sra. María Sol Gutiérrez Zamanillo

15.06.15 – Rvd. Sr. Ricard Olivella Mitjans, agent pastoral en el Servei religiós de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, amb dedicació de 20 hores setmanals.

29.06.15 – Dr. Josep M. Carbonell Abelló, president de la Fundació Joan Maragall – 
Cristianisme i Cultura, per quatre anys

Cartes
Carta sobre els exercisis espirituals a Tiana

Barcelona, 2 de juny de 2015

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona
Assumpte: Exercicis Espirituals per als preveres: del dilluns 31 d’agost al divendres 4 
de setembre de 2015

Benvolguts, Déu vos guard.

Tal com indica el Sr. Cardenal Arquebisbe en la seva carta, el P. Josep M. Rambla, SJ, 
dirigirà la tanda d’exercicis espirituals adreçats a tots els preveres de l’Arquebisbat.

Concretem-ne ara ja els detalls, a fi que, fins al 22 de juliol, els preveres interessats 
a assistir-hi puguin comunicar-ho a la Secretaria General de l’Arquebisbat (tel. 93-
2701248 - fax 93-2701303 - nvelasco@arqbcn.cat).

Els exercicis començaran el dilluns, 31 d’agost, a dos quarts d’onze del matí, fins al 
divendres 4 de setembre, després de dinar. Cal portar l’alba, estola blanca i el llibre de 
la Litúrgia de les Hores.

El lloc: Casa d’espiritualitat de la Immaculada, c. Edith Llauradó 22, 08391 TIANA, 
tel. 93-3954111. Es disposa d’habitacions individuals.

El preu serà, aproximadament, de 48-50 € per persona/dia (pensió completa).

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev. 
Secretari general i Canceller
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la setena reunió del trienni 2013-2016
(13/06/2015)

El dissabte 13 de juny de 2015, sota la presidència del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. 
Lluís Martínez Sistach, es reuneix el Consell Pastoral Diocesà (CPD), de les 10.30 a 
les 13.30 hores, a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, en la seva 
setena sessió. L’acompanyen a la presidència el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià 
Taltavull, i els membres del Secretariat del CPD.

1. Pregària.

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe.

El Sr. Cardenal Arquebisbe diu que aquesta és la darrera reunió del curs i agraeix la 
presència i la col·laboració dels consellers del CPD.

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sisena reunió del 7 de març de 2015.

Els consellers aproven per assentiment, unànimement, l’acta de la reunió del 7 de 
març de 2015.

4. Les agrupacions de parròquies.

• Presentació del Sr. Cardenal Arquebisbe.

Hem optat per no suprimir parròquies, i volem assolir un treball més conjuntat. Encara 
que hi haguessin més capellans i es poguessin proveir totes les parròquies amb un rec-
tor a cada parròquia, igualment caldria anar cap a l’agrupació de parròquies sobretot 
de cara a l’evangelització i a les situacions sociològiques de cada lloc. 

Hem aprovat 25 agrupacions de parròquies, pel decret 01/2015, després de la presentació 
i el discerniment fet pel Consell Episcopal, partint de les peticions vingudes des dels 
diversos arxiprestats, algunes de les quals després d’any d’experiència pastoral conjunta.

• Dues experiències d’agrupacions de parròquies, a càrrec respectivament de Mn. 
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Antoni Casas –rector de les parròquies de la Verge del Pilar i de Sant Ildefons de Cor-
nellà de Llobregat– i de Mn. Gabriel Carrió –rector de les parròquies del Patriarca 
Abraham i de Sant Francesc d’Assís de Barcelona–.

Presentació a càrrec de Mn. Antoni Casas i de Mn. Gabriel Carrió.

• Mn. Antoni Casas: Verge del Pilar i Sant Ildefons

Descriu les característiques pròpies de cada parròquia amb dos tarannàs diferents pel 
que fa a arrelament al lloc, la sensibilitat social i la flexibilitat lingüística. Destaca el 
fet que en un lapse breu de temps, per raons de defunció i jubilació, s’ha quedat sense 
cap prevere col·laborador fix, si bé compta amb ajudes puntuals. Descriu l’intent de 
compatibilitzar els horaris de les eucaristies del cap de setmana, set entre les dues 
(remarcant el nombre potser excessiu de les celebrades a tot Cornellà: 26); descriu la 
combinació dels dies de Setmana Santa (els conjunts i els doblats); la catequesi pròpia 
a cada parròquia, i la Càritas coordinada conjuntament a tot Cornellà.

Remarca les dificultats per a respondre als perfils diversos d’ambdues parròquies, 
la inevitable existència de «capelletes» i de grups de pressió. I l’estrès que suposa 
tot plegat pel prevere, mancat pràcticament de temps lliure i d’un mínim de vida de 
família.

Suggereix de cara al futur: un debat obert sobre aquesta situació; una aposta per agru-
pacions més àmplies en la línia de l’experiència francesa en què l’arxiprestat tendeix 
a ser la referència; atenció a com superar les resistències del laïcat a assumir majors 
responsabilitats; la necessitat de formar els nous preveres en una nova cultura pastoral 
de corresponsabilitat i de delegació de responsabilitats als laics; i la conveniència 
d’una major previsió pel que fa a persones i relleus. 

• Mn. Gabriel Carrió: Patriarca Abraham i Sant Francesc d’Assís

Explica el camí recorregut des de la gestió del rector anterior a partir del 2009; el 
procés de presa de consciència dels feligresos d’ambdues parròquies; la cura de vet-
llar pel manteniment de la identitat de cada parròquia amb les seves característiques 
pròpies. El full de ruta traçat va consistir en començar a compartir la celebració de la 
Setmana Santa, el despatx, la catequesi i l’economia.

A partir del 2012 Mn. Gabriel Carrió estableix el 1r Consell pastoral conjunt, pro-
curant mantenir una relació d’equitat en l’atenció a ambdues parròquies. Explica la 
situació actual, en què es procura que vagi endavant tot el que es pugui fer a cada 
parròquia. Dóna compte detallada dels horaris de les celebracions de l’Eucaristia els 
dies feiners i els diumenges; les activitats pròpies de cada parròquia (l’Esplai al Pa-
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triarca Abraham, i el banc d’aliments a Sant Francesc); la catequesi infantil a tots dos 
llocs, amb trobades conjuntes de coordinació; el despatx; la celebració del Nadal i de 
la Setmana Sant i el Consell parroquial.

De cara al futur remarca el condicionament que suposa les càrregues històriques de 
cada parròquia, la necessitat de pensar en unes celebracions de la Paraula portades per 
laics i el fet de possibilitar el manteniment de les esglésies obertes.

• Aportacions dels membres del CPD

–Es demana aclariment sobre algunes parròquies i s’aclareix que «agrupar» no 
és el mateix que «fusionar», i per tant cal mantenir tot el que es pugui a cada 
parròquia, però fent activitats i celebracions conjuntes. El Sr. Cardenal Arque-
bisbe diu que l’agrupació demana tacte i prudència i veure en cada cas què és 
el que es pot fer.

–Es planteja si cal fer un consell pastoral conjunt de les parròquies agrupades i 
no es considera necessari sempre, però sí fer activitats conjuntes. Cal admetre 
que a vegades hi ha reticències a l’agrupació... 

–«Cal crear un ambient de comunió entre les parròquies agrupades», diu el Sr. 
Bisbe Auxiliar.

–El Sr. Cardenal Arquebisbe diu que el procés de l’agrupació no és fàcil, les 
reticències existeixen, només l’experiència ens dirà si, en algun cas, es pot fer 
un consell pastoral únic. Però el criteri fonamental ha de ser sempre fer una 
millor i més conjunta tasca evangelitzadora.

–Es demana que es reconegui la necessitat d’un treball previ entre els feli-
gresos, de manera que no es tingui la sensació que una parròquia o comunitat 
queda suprimida o anul·lada...

–Les agrupacions són també una nova oportunitat per a la col·laboració del 
laïcat, als quals els cal donar responsabilitats i donar-los suport en la tasca que 
se’ls confia, sense desautoritzar-los...

–Una intervenció d’un conseller demana tenir molta paciència, mà esquerra i 
pregària...

• Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe intervé per dir que la tasca de l’agrupació en la pràctica és 
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una operació delicada, que s’ha de fer amb realisme i estudiant les possibilitats reals 
en cada cas.

• Consulta sobre l’esborrany del document «Normes i orientacions pastorals per a les 
agrupacions de parròquies»:

El Sr. Cardenal Arquebisbe presenta l’esborrany del document, i remarca que té dues 
parts: unes consideracions, i unes normes i orientacions pastorals (que inclouen deu 
punts). Es tracta d’unes pautes d’actuació que deixen molt de marge a la iniciativa de 
cada lloc o parròquia.

Aportacions dels membres del CPD:

Es destaca la necessitat de formació, el lloc central que ha detenir la missa del diu-
menge, se subratlla que cal crear comunitat, i lligams d’afecte, que cal crear sobretot 
en la celebració de la missa: «L’eucaristia fa l’Església i l’Església fa l’eucaristia».

5. Consulta sobre un nou Pla Pastoral Diocesà en l’Any Sant i Jubilar Extraordi-
nari de la Misericòrdia: objectius, accions,...

• Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

Presenta el tema el Sr. Cardenal Arquebisbe: Hem acabat el Pla Pastoral Diocesà 2011-
2015. El papa Francesc ens convida a un Any Jubilar Extraordinari de la Misericòrdia. 
Ens proposem secundar aquesta iniciativa a la llum de la butlla de convocatòria «Mi-
sericordiaevultus» i de la pastoral en les grans ciutats (Congrés celebrat a Barcelona). 
És un Pla Pastoral senzill i en sintonia amb aquest Any Sant de la Misericòrdia.

• Aportacions dels membres del CPD

El Secretari del CPD llegeix l’esborrany del document titulat «Any de la Misericòr-
dia: objectius pastorals», de 5 folis, i que té una introducció i aquests tres objectius: 
–Acolliment amarat de misericòrdia, amb suggeriments de set possibles accions; 
Participar de la mirada misericordiosa del Bon Pastor, amb vuit possibles accions, 
–L’atenció material i espiritual als pobres, amb 4 possibles accions.

En un torn d’intervencions els consellers fan diverses propostes per millorar algunes 
de les accions proposades. Es fan entre altres, aquests suggeriments: valoració de 
l’aportació al Jubileu de tots els membres del Poble de Déu; cal fer una pedagogia de 
la reconciliació i de la misericòrdia; potenciar les obres de misericòrdia, espirituals i 
materials, en especial la que diu «ensenyar el qui no sap», etc.
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• Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

Clou aquest punt el Sr. Cardenal dient que es farà una divulgació de la butlla i diverses 
accions pel Jubileu: llocs on rebre el do de la indulgència, potenciar les confessions 
als centres de culte, possible pelegrinatge, festa de la Divina Misericòrdia, etc. De 
totes aquestes iniciatives se’n farà informació.

6.Informacions diocesanes.

• Visita pastoral 2015 als arxiprestats de Guinardó (Zona Pastoral 2) i de Poblenou 
(Zona Pastoral 3).

• Properes celebracions de l’eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família:
–diumenge 14 de juny de 2015, 17h: missa amb els subscriptors del Fons Comú 
Diocesà i membres dels consells d’economia parroquials.
–diumenge 18 d’octubre de 2015, 17 h.: missa amb les confraries i germandats 
de l’arxidiòcesi.
–diumenge 8 de novembre de 2015, 17 h.: missa en el 5è aniversari de la Dedi-
cació de la Basílica de la Sagrada Família.
–diumenge 27 de desembre de 2015, 17 h.: missa del Dia de la Família i per 
la Vida.

• El Sr. Cardenal Arquebisbe també informa de la seva intervenció a la Trobada recent 
a Florència, sobre «Orient i Occident, conviure en un món globalizat», organitzat per 
la Comunitat de Sant’Egidio. 

• Altres informacions dels arxiprestats i dels àmbits funcionals:

El Sr. Jaume Argemí informa sobre els preparatius del Congrés Laïcat XXI, amb el 
lema «Ser més Església, servir més el món», que se celebrarà els dies 2 i 3 d’octubre 
de 2015, al monestir de Poblet. Es faran 3 àmbits amb 6 tallers a cada àmbit: laics en 
l’Església, cristians en el món, espiritualitat laïcal. És una iniciativa de la Xarxa de 
Laics i Laiques en comunió amb els bisbes de Catalunya i en relació amb els delegats 
del laïcat de les 10 diòcesis catalanes. Ja és oberta la inscripció. El Congrés és un mit-
jà, no un fi en si mateix; cal veure l’efecte que després tingui a les diòcesis catalanes. 
No hi haurà ponències, però sí que es compartiran experiències. Tot el que fa referèn-
cia al Congrés es pot consultar a la pàgina web: www.laicatxxi.

7. Pregària final.

El Sr. Cardenal Arquebisbe agraeix l’assistència dels consellers i clou la reunió amb 
la pregària de l’Àngelus.
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Organismes diocesans

Programa de la Delegació Diocesana
d’Ecumenisme i Relacions Interreligioses
A. Objectius generals

1. Organitzar trobades amb els responsables d’altres confessions per explicar 
l’objectiu evangelitzador 2015.
2. Explicar el tema «La nova evangelització per a la transmissió de la fe cris-
tiana», de l’assemblea general del Sínode de Bisbes que es va celebrar el mes 
d’octubre de 2012.
3. Veure de quina manera les altres confessions cristianes poden conèixer el 
Congrés Internacional sobre la Pastoral en les Grans Ciutats.

B. Activitats programades

Gener:
–Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians (18-25 de gener de 2015).
–Celebració ecumènica a la catedral de Barcelona.
–Assistència als diversos actes organitzats a diverses parròquies i en centres 
de culte d’altres confessions cristianes.

Febrer: 
–Jornades de Delegats diocesans d’ecumenisme de Catalunya i les Illes.
–Trobada amb els representants de les Confessions Cristianes establertes a 
Barcelona.
–Pregària ecumènica amb altres confessions cristianes.
–Cicle de conferències (sectes).

Març:
–Jornada de treball amb els representants de les Confessions Cristianes es-
tablertes a Barcelona.
–Jornada de Delegats de Terrassa, Sant Feliu i Barcelona.
–Pregària ecumènica amb els Coptes.

Abril:
–Assistència i seguiment de la Setmana Santa i Pasqua.
–Cicle de conferència (Ortodòxia)
–Pregària ecumènica.
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Maig:
–Jornada de Delegats de Terrassa, Sant Feliu i Barcelona.
–Sessions Introducció a l’ecumenisme.
–Pregària ecumènica.

Juny:
–Jornades de Delegats diocesans d’ecumenisme de Catalunya i Les Illes.
–Pregària ecumènica.

Juliol:
–Preparació del congrés que es realitzarà el mes de novembre.
–Pregària ecumènica.

Setembre:
–Celebració d’inici de curs.
–Cicle de conferències (Evangèlics).
–Pregària ecumènica.

Octubre:
–Jornades de Delegats d’ecumenisme de Catalunya i les Illes (preparació 
dels materials per a la Setmana de Pregària per a la Unitat 18-25/01/2016).
–Pregària ecumènica.

Novembre:
–Congrés interreligiós (en preparació).
–Pregària ecumènica.

Desembre:
–Jornada de treball amb els representants de les Confessions Cristianes es-
tablertes a Barcelona.
–Simposi a Poblet.
–Pregària ecumènica.

C. Activitat diària

–Cada mes es fa una trobada de pregària entre catòlics, protestants i ortodoxos.
–La Delegació té un servei de consulta i assessorament sobre sectes que 
atén a un gran nombre de persones.
–La Delegació fa l’acolliment, seguiment i tramitació d’admissions a l’Es-
glésia catòlica d’ortodoxos, anglicans, evangèlics...
–Assessorament en el camp ecumènic tant interconfessional com interreli-
giós a parròquies, institucions i altres bisbats.
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–Assessorament sobre problemes canònics relacionats amb els catòlics ori-
entals a parròquies, institucions i altres bisbats.
–Aplicació Pla Pastoral curs 2015.

Delegació Diocesana de Pastoral Sacramental
i Litúrgia: Carta del Delegat

Barcelona, 11 de juny de 2015.

Benvolguts,

Us informem del XXXVII Curs d’Estiu de Litúrgia que organitza el Centre de Pastoral 
Litúrgica amb l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona al Monestir de Montserrat dels 
dies 6 al 10 de juliol sota el tema de la «Presidència litúrgica (entre l’art i la tècnica)».

Aquest curs s’adreça principalment a tots aquells que desitgen aprofundir en l’estudi 
de la Litúrgia en un ambient de pregària i de descans: preveres, diaques, seminaristes, 
religioses i religioses; i també laics i laiques que col·laboren en la cura de les celebra-
cions litúrgiques en les seves comunitats cristianes.

Estic convençut que aquest curs d’estiu serà molt enriquidor per créixer en un més 
gran coneixement de la Litúrgia i sobretot per afavorir una millor participació litúrgi-
ca. Adjuntem el full informatiu amb la butlleta d’inscripció.

Desitjant que aquesta informació sigui del vostre interès, us saludo molt cordialment,

Mn. Joan ObachBaurier
Delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia 

Delegació Diocesana d’Economia:
Carta del Delegat

Barcelona, 18 de juny de 2015

Benvolgut mossèn,

L’import total de la dotació de cada prevere de l’Arquebisbat de Barcelona per a l’any 
2015 no tindrà variacions respecte a l’any 2014. La situació econòmica actual ens ha 
portat a no augmentar la nostra dotació.
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Pel que fa als jubilats, la norma que sempre s’ha seguit és que el prevere jubilat civili/ 
o canònicament rep la seva dotació per dos pagadors:

– La pensió de la Seguretat Social i
– el complement que afegeix el Bisbat.

La suma dels dos imports ha de ser, com a mínim, igual a l’import que rep un prevere 
a 24 punts en actiu i que no està ajubilat civilment.

L’aportació de la Seguretat Social per a l’any 2015 s’ha incrementat en un 0,25%. En 
rebre de dos pagadors (SeguretatSocial i Bisbat) no hi ha retencions, però ha de pagar a 
Hisenda. Al final, un prevere jubilat acabarà tenint uns euros més que un capellà en actiu.

L’Arquebisbat de Barcelona, complementarà als preveres jubilats civils i/o canònica-
ment la pensió de la Seguretat Social en un import de 326,05€ mensuals a partir del 
mes de juny de 2015.

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar a la Sra. Yolanda Pérez al telèfon 
932701010 ext. 218 de dilluns a divendres de 8 a15h i dilluns idimecres de16 a18h.

Resto a la vostra disposició, cordialment.

Antoni Matabosch1 Soler, prev.
Delegat Diocesa d’Economia.

Delegació Diocesana de Catequesi.
Carta del Delegat

Barcelona, 10 de juny de 2015.

A l’atenció dels rectors i preveres responsables de Catequesi

Benvolgut mossèn,

Em plau fer-vos arribar la informació sobre les 14es Jornades Interdiocesanes de Res-
ponsables de Catequesi que organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Ca-
talunya i les Illes Balears (SIC), i que es desenvoluparan, si Déu vol, el dimecres 1 de 
juliol i el dijous 2 de juliol, a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. Aquest any 
reflexionarem sobre la catequesi adreçada als nois i noies de 10 a 14 anys, una franja 
d’edat complexa però que necessita també l’oferta d’un procés catequètic adaptat a les 
seves necessitats i circumstàncies específiques.
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Els primers destinataris d’aquestes jornades són els mateixos preveres, responsables 
primers de l’acció catequètica en la vostra comunitat parroquial. També hi són especi-
alment convidats aquells catequistes que desenvolupen una responsabilitat de coordi-
nació i animació de l’activitat catequètica.

Us animem a participar-hi i a proposar alguna persona que ja fa aquesta tasca de res-
ponsable o que ho pugui fer en el futur proper a participar-hi.

Rebeu una ben cordial salutació,

Mn. Enric Termes Ferré
Delegat Diocesà de Catequesi

Delegació Diocesana de la Pastoral del Trànsit, 
bombers i cossos de seguretat: Carta del Delegat

Barcelona, 17 de juny de 2015.

A tots els rectors de l’arxidiòcesi

Benvolguts amics,

El proper diumenge 5 de juliol, ben a prop de la festa de Sant Cristòfol, celebrarem la 
Jornada de Responsabilitat en el Trànsit amb el lema «La prudència és l’experiència 
pel camí». És un bon moment per fer una petita referència a l’accidentalitat en els 
nostres carrers i vies de circulació que, malauradament, no minva.

Com bé sabeu de cada any, en el Full Dominical hi haurà una ressenya editorial sobre 
el tema.

Us adjunto amb aquesta carta, el missatge dels bisbes, una guia litúrgica i el cartell 
que la Comissió Episcopal de Migracions destina a la Pastoral de la Carretera amb 
motiu de la diada.

Desitjo que tot això us sigui útil i us suggereixi temes per poder tractar en les celebracions.

Ben cordialment,

Mn. Josep-Lluís Fernández Padró
Delegat Diocesà de la Pastoral del Trànsit
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Crònica

Roda de premsa de Càritas Diocesana amb
motiu del Corpus Christi

Les persones cada vegada són més pobres i tenen més necessitats
• El 2014, les famílies han rebut un 24% més d’ajudes per cobrir les necessitats 
bàsiques
• Salvador Busquets, director de Càritas, recorda que augmenta la pobresa severa

El nombre i el perfil de persones ateses en aquests primers mesos de 2015 són 
similars als del mateix període de 2014. Però les persones són cada vegada més 
pobres i tenen més necessitats. Aquest fet explica que, malgrat atendre un nombre 
similar de famílies, hagin augmentat en un 25% les que, a més de ser ateses en 
els projectes de Càritas, han necessitat ajudes econòmiques, principalment per a 
l’habitatge i aliments.

Són dades de Càritas Diocesana de Barcelona, que abraça un territori de 2.590.000 
persones, i que es complementen amb les de l’últim estudi Foessa de 2014 (Càritas 
Española). Segons aquest informe, només el 33% de la població catalana pot tenir una 
vida digna i plena, és a dir, està integrada socialment. El 2007, aquest percentatge era 
del 50%. D’altra banda, el nombre de persones que viuen excloses de la societat també 
segueix creixent i ha passat del 16% el 2007 al 25% el 2013.

Aquestes dades les va presentar Càritas Diocesana en la roda de premsa celebrada el 
dijous 4 de juny de 2015, en la qual hi varen participar el cardenal arquebisbe i presi-
dent de Càritas Diocesana, Dr. Lluís Martínez Sistach; el delegat episcopal a Càritas, 
Mn. Salvador Bacardit; el director de la institució, Salvador Busquets i la responsable 
de Programes i Serveis, Mercè Darnell.

Recordant la celebració de Corpus Christi, el cardenal en va explicar el significat: «És 
quan Crist dóna el seu cos i la seva sang a tothom». I va afegir: «I nosaltres donem 
l’amor fratern». Per la seva banda, el director de Càritas va afirmar que «augmenta la 
pobresa severa; la pateixen aquelles persones amb uns ingressos per sota del 40% de 
la renta mitjana». Mercè Darnell va posar l’èmfasi en la importància de les parròquies: 
«Són moltes les dones i molts els homes que hi truquen a la porta demanant ajuda, i 
les parròquies acullen aquestes persones».

«La desigualtat econòmica no para de créixer: les llars catalanes tenen menys in-
gressos, consumeixen menys i cada vegada hi ha més persones en situació de po-
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bresa severa (el 9,1% de la població, el 2013). Tot i que es comença a notar certa 
recuperació en el mercat de treball, ens preocupa la precarietat laboral i que només 
el 55% de les persones aturades cobri actualment prestacions d’atur. També ens in-
quieta que aquesta situació estronqui els projectes vitals, agreugi el patiment de les 
persones i pugui conduir a la fractura social. Tot això ens porta a concloure que, si 
bé estem sortint de la recessió, encara estem en crisi.» 

«Pel que fa a les dades de 2014, vam atendre 173.446 persones (entre la Càritas 
Diocesana de Barcelona i les parroquials i arxiprestals), un 7% més que el 2013. 
Podem seguir afirmant que la pobresa és cada vegada més crònica, extensa, 
intensa, profunda i autòctona. Crònica perquè el 60% de les persones ateses ja 
havien rebut ajuda en anys anteriors. Extensa perquè ara atenem un 33% més 
de persones que el 2009. Intensa perquè hem de prestar un 64% de serveis més 
que el 2009 i profunda perquè, com diem prèviament, les persones són més po-
bres i les seves necessitats són més greus. Més autòctona ja que la meitat de les 
persones ateses són nascudes a l’Estat espanyol, realitat que no es donava des 
de 1999.»

«Així, el 2014 vam augmentar en un 24% les ajudes a les famílies perquè poguessin 
cobrir les necessitats bàsiques. En total, vam destinar-hi 4,1 milions d’euros, dels 
quals 2,2, milions, les famílies els han rebut en metàl·lic per a la compra d’aliments, 
per pagar els lloguers, rebuts, despeses escolars, etc.»

Infància 

«Totes aquestes dades ens parlen de famílies empobrides en les quals els infants són 
els més afectats. I és que una de cada 3 persones ateses és menor. De fet, el 2014 
vam atendre un 14% més de menors que l’any anterior. Les famílies amb fills són la 
meitat de les llars ateses i 1 de cada 3 estan formades per mares amb els seus fills o 
filles, és a dir, són llars monomarentals.» 

Habitatge 

«L’habitatge és l’altre factor important perquè la persona pugui portar una vida 
digna. A Càritas ho constatem a diari: el 39% de les persones que acompanyem no 
té llar, viu en una habitació de relloguer, a casa d’amics o parents, no té habitatge 
o està temporalment en una entitat. El Servei de Mediació en Habitatge el 2014 va 
evitar 199 desnonaments. D’altra banda, el nombre de llars que han rebut ajudes 
per subministres s’ha multiplicat per 6 i l’import de les ajudes per 14 en relació al 
2009. Aquestes dades ens parlen de la pobresa energètica, una realitat cada vegada 
més estesa.» 
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Ocupació 

«Un altre factor important per a la integració plena a la societat de les persones és la 
feina. El 77% de les persones ateses en edat de treballar està a l’atur. Percentatge que 
és del 85% en el cas de les que vénen a Càritas per primera vegada. En canvi, només 
treballa l’11%.» 

Prioritats 2015 

«Davant de totes aquestes realitats, centrem la nostra atenció en 5 prioritats: 

–Necessitats bàsiques: Emprem eines, com ara la targeta solidària, perquè les perso-
nes tinguin una vida més digna. Aquesta targeta promou l’autonomia econòmica de 
les persones. Si bé ara es pot utilitzar només a Barcelona ciutat, d’aquí a uns mesos 
s’estendrà a tota la diòcesi. 

–Les famílies i els infants: Hem obert un nou centre materno-infantil a Cornellà i 
acabem d’inaugurar un altre Paidós a Santa Coloma (en breu en posarem en marxa un 
altre al barri de Porta, a Barcelona). 

–Exclusió social i residencial: Ens proposem arribar als 300 pisos unifamiliars. 

–Formació i inserció sociolaboral: Millorar les aules obertes de cerca de feina i la 
borsa de treball. També volem obrir dos cursos de formació dual (contractació en un 
lloc de treball i formació). 

–Gent gran: Es concretarà amb 2 noves unitats de convivència, que se sumaran a 
les 7 que ja tenim, i així passarem de les 24 a les 36 places. Coincidint amb la roda 
de premsa d’avui, celebració del Corpus Christi, hem presentat la campanya institu-
cional. L’objectiu d’aquesta campanya, que té com a lema «Caiguis on caiguis, HI 
SEREM», és sensibilitzar la societat sobre les dificultats que passen moltes persones 
que, a conseqüència de la crisi, han de tornar a la casella de sortida i començar de nou. 
Per explicar-ho, hem escollit com a metàfora el Joc de l’Oca, imatge de la campanya. 

VI Centenari de la Cartoixa de Montalegre
Aquest any s’escau el VI centenari de la fundació de la Cartoixa de Montalegre, tan 
vinculada a la història de la nostra arxidiòcesi, especialment a la història del Seminari 
Menor de la Conreria, actualment dedicat a un centre de colònies i de formació en el 
lleure de la Fundació Pere Tarrés, des de que el Seminari Menor té la seva seu al mateix 
edifici del Seminari Major al carrer de la Diputació, 231, de la ciutat de Barcelona.
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Pel seu interès, transcrivim l’article publicat pel P. Josep Miquel Bausset, monjo de 
Montserrat, al setmanari Catalunya Cristiana (7 de juny de 2015, pag. 9) i titulat «La 
Cartoixa de Montalegre».

«Cada any, un dijous del mes de maig, el noviciat de Montserrat acostuma a fer una 
sortida que anomenem cultural, per tal de conèixer alguna realitat eclesial o algun 
esdeveniment interessant relacionat amb la cultura.

Aquest maig vam visitar la Cartoixa de Montalegre, per unir-nos així a la celebració del 
6è centenari de la seva fundació. Aquesta Cartoixa té el seu origen en la butlla del papa 
Benet XIII, de l’any 1415, data de la seva fundació. Va ser la comunitat de cartoixans 
de Vallparadís de Terrassa, que fa 600 anys s’establí provisionalment en les antigues 
dependències de monges agustines de Santa Maria de Montalegre, a la serra de Marina.

Posteriorment, el 1433 el papa Eugeni IV va confirmar la fundació, que acollí també 
la comunitat de monjos cartoixans de Sant Pol. Abandonada, per la desamortització, 
el 1901, monjos vinguts de França donaren nova vida a aquesta Cartoixa catalana.

El noviciat de Montserrat va ser acollit amb una sol·licitud extrema pel P. Josep M. 
Canals, que anteriorment havia estat prevere de la diòcesi de Barcelona i que amb la 
seva alegria i la seva bondat – que es traspuaven als ulls i als llavis– ens acompanyà a 
la capella externa, on abans d’entrar a la Cartoixa férem una estona de pregària. Poste-
riorment, amb el P. Josep M., visitàrem el claustre i el cementiri –on vam fer memòria 
del bisbe Ramon Daumal, enterrat allí–, una cel·la, amb les diverses estances i amb 
una vista preciosa sobre el mar, l’església, on a les 12 del migdia cantàrem el Regina-
coeli, i la sagristia, el refetor i la sala capitular, on en un clima cordial i alegre, el pare 
Josep M. Canals va respondre les preguntes dels novicis de Montserrat.

L’ambient de silenci i de pregària de Montalegre i la presència amatent i amable del P. 
Josep M. Canals, fent-nos de cicerone, ens ajudà a descobrir la dimensió contempla-
tiva d’aquest fills de sant Bru i a donar gràcies a Déu pel carisma contemplatiu dels 
cartoixans, presents a Catalunya des de fa 600 anys.»

Acte de felicitació al Sr. Cardenal Arquebisbe en 
la seva festa onomàstica

El Dr. Martínez Sistach presentà els objectius del nou Pla Pastoral Diocesà

El dijous 18 de juny, a les 13 hores, va tenir lloc a la seu de l’Arquebisbat l’acte 
de felicitació de la Cúria i dels altres organismes de l’arxidiòcesi al Sr. Cardenal 
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Arquebisbe amb motiu de la seva festa onomàstica, el dia 21 de juny, festa de 
Sant Lluís.

Assistiren a l’acte, acompanyant al Sr. Cardenal, el Bisbe auxiliar, el Vicari judicial, 
els Vicaris episcopals, el Secretari general i canceller, el Degà del Capítol de la cate-
dral amb diversos canonges, els responsables de les diverses delegacions diocesanes 
i d’organismes com Càritas Diocesana i el personal que treballa a la Cúria diocesana.

En primer lloc, a la capella del Palau Episcopal, es va resar l’hora de Tèrcia, acte 
presidit pel Sr. Cardenal i pel Bisbe auxiliar i preparada per Mn. Joan Obach, delegat 
diocesà de Litúrgia.

Després, al saló noble del Palau es va celebrar l’acte de felicitació i finalment mentre 
els presents passaven a saludar el Sr. Cardenal es va servir un petit refrigeri.

Felicitació de Mons. Sebastià Taltavull

«Un any més –va dir el Sr. Bisbe auxiliar–, tot acostant-nos a la festa de Sant Lluís del 
proper diumenge dia 21, em plau fer-li arribar la nostra felicitació, juntament amb el 
nostre afecte en la corresponsabilitat que ens toca a cadascú de servir aquesta Església 
de Barcelona que estimem. Una felicitació que és en nom de tots els qui treballem en 
la Cúria diocesana, aquí a la seu de l’Arquebisbat, en els altres organismes diocesans 
també aquí representats, i també en nom de tota l’Arxidiòcesi.»

«Juntament amb la nostra felicitació –va afegir el Sr. Bisbe Sebastià–,vegi també el 
nostre desig que tot el que portem entre mans per servir millor la nostra Església i el 
nostre poble, també en aquesta situació nova que vivim, des dels compromisos con-
crets com a cristians i ciutadans, sigui per portar a bon port les propostes d’un servei 
pastoral que ajudi a fer que l’Evangeli arreli a la nostra ciutat i diòcesi i, en ella, a les 
nostres famílies, comunitats i institucions. El desig és que es faci amb una actitud de 
diàleg fecund, obert fins i tot a altres religions, com darrerament ho ha expressat en la 
seva intervenció en el recent Diàleg de cultures a Florència».

També va dir que, en plena comunió amb el Papa Francesc i amb tota l’Església, 
«volem fer realitat entre nosaltres, en concret, la celebració de l’Any jubilar de la 
Misericòrdia i l’estudi i l’assumpció d’actituds en bé d’una autèntica ecologia a 
partir de l’encíclica Laudatosii, que avui mateix s’ha presentat a Roma. Des de la 
corresponsabilitat, li reiterem una vegada més la nostra col·laboració i ajuda en 
el servei d’aquesta Església en el camí que estem fent, tenint com a referència els 
plans pastorals i el seu magisteri episcopal, per tal que el Senyor sempre ens acom-
panyi i el seu Esperit, que ha vessat en els nostres cors, sempre ens inspiri per a 
ser-hi cada dia més fidels».



[56] maig - BAB 155 (2015)356

Mons. Taltavull va cloure les seves paraules demanant la intercessió de Sant Lluís 
perquè l’ofici de pastor del Sr. Cardenal Arquebisbe estigui sempre ple de l’amor 
envers el ramat que li ha estat confiat. «Sr. Cardenal, en nom de tots els presents i de 
tota l’Arxidiócesi, moltes felicitats!».

Paraules del Dr. Martínez Sistach

El Sr. Cardenal va iniciar les seves paraules, donant les gràcies per la felicitació i dient 
que s’havia canviat el dia de l’acte –previst en principi pel divendres dia 19 de juny– 
perquè l’endemà s’havia de sotmetre a una intervenció de despreniment de retina i va 
demanar a tots que el volguessin encomanar a nostre Senyor en aquesta circumstància 
i pel bon resultat de la intervenció. 

«A la nostra arxidiòcesi hi ha comunió i hi ha afecte, i això és important, la comunió 
efectiva i afectiva, les dues coses. Crec que en aquesta Cúria nostra hi mantenim la 
nostra fraternitat i el nostre afecte. No podem estar tots junts aquí, com seria desit-
jable, però aquí no hi cabem tots, i la separació a vegades fa que no ens veiem tant».

Parlà tot seguit de l’encíclica presentada aquell dia a Roma, titulada Lodatosii 
i inspirada en Sant Francesc d’Assís –el nom que ell va elegir per a ell com a 
Papa. Va dir que en el document s’hi veu la mà del Papa i també d’altres mans, 
«perquè és una encíclica molt tècnica, perquè el tema és tècnic i calia fer-lo amb 
tot el rigor científic i tècnic que comporta el tema de l’ecologia, si es vol tractar 
amb profunditat i de manera que pugui ajudar a tothom, i en especial a la propera 
reunió mundial que se celebrarà a París. El Papa ens invita a preguntar-nos: quin 
món volem deixar als nostres fills, als que vindran després de nosaltres: no som 
amos, sinó que som administradors». Remarcà que el Papa diu que «una veritable 
ecologia demana una autèntica antropologia». També va dir que s’hi veu molt la 
mà del Papa Francesc sobretot quan defensa els pobres i quan fa propostes pas-
torals i va dir que es faran a l’arxidiòcesi unes jornades sobre aquesta encíclica.

Seguidament, el Sr. Cardenal va comentar alguns fets recents viscuts a la diòcesi. De 
l’acte celebrat a la basílica de la Sagrada Família i titulat «El gran misteri, l’Evangeli 
de la família», amb el tenor Andrea Bocelli, va dir que es va escollir Barcelona i la 
nostra gran basílica per fer, amb el concert, una catequesi sobre la família. Aquesta 
iniciativa anirà, després de Barcelona, a altres grans ciutats com Filadelfia el proper 
setembre, en el marc de la Trobada Mundial de les Families i a altres ciutats de tot el 
món. Mons. Paglia, Andrea Bocelli i el nostre Cardenal varen `presentar l’acte de la 
Sagrada Família a la sala de premsa del Vaticà, perquè era el primer concert-catequesi.

Parlà després del consistori especial sobre la família del passat mes de febrer dedicat a 
la família. En les properes setmanes es publicarà l’Instrumentum laboris de la propera 
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assemblea sobre la família del mes d’octubre i demanà que preguessin pels seus fruits, 
donat que hi ha tres temples especialment dedicats a pregar per la família per voluntat 
del Papa: Natzaret, Loreto i la Sagrada Família de Barcelona. 

Referint-se al IV Congrés Litúrgic de Montserrat, amb motiu del centenari del 
primer Congrés de 1915, va dir que va ser la introducció del moviment litúrgic 
europeu a Catalunya i que ell va participar a la sessió dedicada als congressos 
litúrgics de Montserrat a Roma, al Pontifici Institut de Sant Anselm. Va esmentar 
els grans liturgistes que ha tingut Barcelona i Catalunya, com Mons. Pere Tena.

Va dir que s’havia estudiat molt la manera de fer l’acte de les víctimes del vol 
Barcelona-Düsseldorf i que es decidí fer una missa i que, acabada aquesta, varen 
parlar un jueu, un protestant i un musulmà, cosa que fou molt ben rebuda pels 
que varen intervenir. Va recordar que en un temple no es pot fer una pregària 
interreligiosa, segons les disposicions actuals de l’Església.

Va esmentar també la visita pastoral als arxiprestats del Guinardó i del Poblenou. 
«Penso que han anat bé, i em sembla que augmenta amb motiu de la visita pasto-
ral la consciència de ser arxiprestat i també de ser diòcesi, i això em sembla que 
ens enriqueix i és molt positiu per a tots els feligresos».

«Ja em començat a treballar en la preparació de l’Any Sant Extraordinari en 
el Consell Episcopal i hem consultat el Consell Pastoral Diocesà i del Consell 
Presbiteral. Nosaltres acabem el Pla Pastoral Diocesà per als anys 2011-2015 
aquest any al setembre. Ha estat un pla bo que demanava temps i que s’ha treba-
llat molt. Però calia preparar un nou Pla Pastoral. I ens ha semblat que, a la llum 
de la butlla per a l’Any Sant de la Misericòrdia divina. I ens ha semblat oportú 
extreure de la butlla tres objectius, tres objectius per accentuar aquesta dimensió 
de misericòrdia. El primer seria un «acolliment amarat de misericòrdia». En el 
Congrés sobre la Pastoral de les Grans Ciutats vam veure una cosa: que en els 
ciutadans hi ha desconfiança envers les institucions excepte envers dues: la famí-
lia i la religió. Què pot fer l’Església en una gran ciutat eminentment urbana com 
la nostra? Sobretot l’acolliment misericordiós, per mitjà d’un conjunt d’accions 
que poden les parròquies, els moviments i altres institucions. El segon objectiu 
l’hem formulat així: Participar en la mirada misericordiosa del Bon Pastor. Ens 
hem inspirat en les paraules de Jesús a l’Evangeli davant aquelles multituds que 
eren com ovelles sense pastor. Aquest objectiu es proposa sobretot evangelit-
zar d’acord amb les orientacions evangelitzadores que ens ha donat el Papa en 
l’EvangeliiGaudiumi també es proposen diverses accions a realitzar. El tercer 
objectiu respon a la crisi econòmica, les conseqüències de la qual encara viuen 
moltes persones. L’objectiu l’hem formulat així: L’atenció material i espiritual 
als pobres. El Papa Francesc desitja que el poble cristià reflexioni durant el Ju-
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bileu sobre les obres de misericòrdia corporals i espirituals –les 7 i 7, que fan 
les catorze obres de misericòrdia que encara recordem del catecisme de la nostra 
infància–. Aquest objectiu s’inscriu en les paraules del Papa que lamenta que els 
pobres no siguin evangelitzats. En el tercer objectiu ens proposem treballar tant 
com puguem en l’atenció material i espiritual als pobres, practicant especialment 
les obres de misericòrdiacorporals i espirituals, i una invitació a cada parròquia 
o institució perquè vegi quines actuacions ha de potenciar».

El Sr. Cardenal acabà les seves paraules invitant tots a fomentar la confiança en-
tre la Cúria i les parròquies i les diverses institucions. «I això em sembla que ho 
aconseguim gràcies a tots vosaltres. I jo us vull agrair novament la felicitació que 
el Sr. Bisbe auxiliar m’ha dirigit en nom de tots vosaltres. Faig extensiva aquesta 
felicitació a tots vosaltres. Gràcies a tots i, fins a la propera trobada, m’encomano 
a les vostres oracions». 
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Informació

«Vivències. Enraonar sobre el Dr. Pere Tarrés», 
de Mn. Francesc Raventós i Pujol

Editorial Claret ha recollit en el llibre titulat: Vivències. Enraonar sobre el beat Pere 
Tarrés (Barcelona, 2015, 162 pàgines), del que n’és autor Mn. Francesc Raventós i 
Pujol, vicepostulador de la causa de canonització del beat Pere Tarrés. També s’ha 
publicat un llibre que recull el mateix contingut en castellà. El lligbre recull els 50 
primers articles publicats per Mn. Raventós al setmanari Catalunya Cristiana.

Pel seu interès recollim íntegrament el text del pròleg que per a aquest llibre ha es-
crit Mn. Manuel Vals i Serra, rector de Sant Vicenç de Sarrià: En el llibre que tinc el 
goig de presentar, el lector hi trobarà perles precioses de la vida del beat Pere Tarrés. 
Gràcies a Mn. Francesc Raventós pel seu treball de formiga, cercant aquestes perles 
en l’Arxiu Tarrés que tan bé coneix. Gràcies també per la confiança de demanar-me 
aquestes línies que el prologuen. He tingut la sort de compartir amb Mn. Francesc 
moments que per a mi han significat un autèntic Kairós. És a la parròquia de Sant 
Vicenç de Sarrià, que reposen les despulles del beat, i que van originar durant tants 
anys uns aplecs multitudinaris en l’aniversari del seu trasllat aquí. És en la meva 
parròquia on es va cloure el procés diocesà i on un any abans de la beatificació, 
gràcies a Mn. Francesc, es dedicà un espai anomenat «Memorial Pere Tarrés», que 
paga la pena de visitar-lo.

La beatificació que significà pelegrinar a Loreto, s’esdevingué a l’entremig de la di-
visió de la diòcesi de Barcelona,esdeveniment que ens obligà a remar junts per fer 
arribar a bion port els 700 pelegrins inscrits. Tots ens commoguérem davant sant Joan 
Pau II, en veure el seu esforç, la seva tenacitat, i alhora la seva gran fragilitat. A Loreto 
i després a Roma ho poguérem verificar més de prop encara.

Mn. Francesc Raventís és fill del Sarrià que Mn. Pere Tarrés tant va estimar. La 
vila de Sarrià sovinteja en aquestes pàgines. Ja en el primer article se’n fa esment, 
recollint les vivències del molt estimat Mn. Francesc Vergés i Vives, tan íntim del 
Dr. Tarrés, i que el succeí com a vicari a Sant Esteve Sesrovires i més tard, un cop 
traspassat en Tarrés, com a consiliari de les joves d’Acció Catòlica de Sarrià. I vol-
dria deixar-me la família Aragó amb la qual tingué una amistat tan estreta. Penso 
que fou com la seva «Betània», en temps de persecució i de guerra, i posteriorment. 
No voldria oblidar la Núria Montserrat, de l’Institut Iesus-Caritas del P. Charles de 
Foucauld, la vocació de la qual es remunta al petit grup de la JOC que, clandestina-
ment, Mn. Pere Tarrés forjà a Sarrià. La vaig tractar a fons i vaig gaudir de la seva 
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amistat. Ella em demanà d’assistir-la en la seva malaltia i a l’hora de la mort. En 
servo un record entranyable.

M’he preguntat el perquè del títol Enraonar sobre el beat Pere Tarrés. Si bé significa 
«parlar» d’ell, no em plauria que el lector reduís aquestes pàgines a un mer anecdotari, 
encara que les anècdotes, fins les «floretes», hi són. Per això li proposo la distinció, 
fina i subtil, entre «enraonar» i «rahonar» amb la «h». La meva afecció a la filosofia 
m’ho ha recordat. En efecte, «raonar» significa, com ja he dit, «parlar», examinar, 
comentar. Però la introducció arcaica de la «h» suggereix una riquesa semàntica que 
transforma el mer parlar-ne en una accepció més fecunda espiritualment: «desvetllar», 
«incitar al diàleg». És així que parteixo de l’íntima convicció que aquestes pàgines so-
bre el beat Pere Tarrés ens conviden a un diàleg interior, a un desvetllament espiritual, 
a una conversió as partir del que es parla en cada article. L’arc de temes que ha escollit 
Mn. Raventós és d’una amplària i diversitat que ajuda eficaçment la seva lectura, des 
de les anècdotes més petites, tant en el seus gestos i les seves paraules d’una tendresa 
extrema, fins als esdeveniments més heroics i commovedors com la seva actuació 
com a metge al front, el seu sacerdoci, i finalment la seva malaltia i la seva mort, no 
hi trobaran res que no ens inciti a un veritable diàleg amb la santedat del Dr. Tarrés, el 
metge, l’apòstol dels joves, el sacerdot. Voldria subratllar el seu amor a l’Eucaristia i 
a la Mare de Déu.

Una vegada més, el nostre agraïment més sincer a Mn. Francesc Raventós per aquesta 
publicació. Les meves paraules de pròleg es poden resumir molt bé en aquestes altres 
de santa Teresa de Jesús, en el seu any jubilar: «El aprovechamiento del alma no está 
en pensar mucho, sino en amar mucho». És el que feu el nostre beat. El que aquestes 
pàgines ens conviden a fer.

Mn. Manuel Valls i Serra.
Rector de Sant Vicenç de Sarrià. 

Agraïment acadèmic a l’aportació teològica de 
Salvador Pié

Els professors de teologia fonamental de les diverses institucions acadèmiques d’Es-
panya i Portugal van fer un homenatge sorpresa al teòleg Salvador Pié, professor de 
Teologia Fonamental a la Pontifícia Universitat Gregoriana i a la Facultat de Teologia 
de Catalunya.

A l’Aula Magna de la Universitat de San Dámaso de Madrid, en el marc de les XVII 
Jornades de Teologia Fonamental celebrades la setmana passada, l’arquebisbe de Ma-
drid, Carlos Osoro, va presidir l’acte en què es va fer l’homenatge. Se li va oferir la 
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publicació de la miscel·lania, Testimonio y Sacramentalidad. Homenaje al Profesor 
Salvador Pié-Ninot, títol que recull dos dels grans conceptes teològics que ha tingut 
com a punt referencial Pié en el seu treball teològic.

El volum ha tingut com a editors els doctors Juan Luís Cabria, actual degà de la 
Facultat de Teologia de Burgos, i el doctor Ricardo Luís de Carballada, professor 
de la Facultat de Teologia San Esteban de Salamanca.

Tal com es diu en el pròleg del llibre «Aquest homenatge al professor Salvador 
Pié-Ninot ha sorgit espontàniament d’uns col·legues que imparteixen les mateixes 
disciplines acadèmiques i comparteixen inquietuds intel·lectuals en diverses univer-
sitats, facultats i centres teològics d’Espanya, Portugal i Itàlia, que cada dos anys es 
troben a les Jornades de Teologia Fonamental o en les Jornades de Eclesiologia. En 
ambdues Jornades ha pres part molt activament des dels seus orígens el professor 
Pié-Ninot. I no només ha estat un participant constant, sinó que és considerat, junta-
ment amb altres, la seva ànima mater tant per l’entusiasme mostrat en el transcurs de 
les successives edicions, com pel seu dinamisme, implicació i interès per procurar un 
alt nivell intel·lectual i per fomentar un intens diàleg teològic».

L’arquebisbe Osoro va remarcar l’agraïment de l’Església a Espanya al treball teolò-
gic de mossèn Salvador Pie, qui per es va mostrar molt agraït i alhora emocionat per 
aquest homenatge dels seus companys teòlegs, molts dels quals també han estat alum-
nes seus. De la Facultat de Teologia de Catalunya, van acompanyar-lo els professors 
Xavier Morlans, José Ramon La Parra i Norbert Miracle.

Les Jornades d’enguany han tingut com a lema «El testimoni com a categoria teolò-
gico fonamental» i han tingut com a ponents els doctors Javier Prades, rector de la 
Universidad San Dámaso, Thomas Söding, professor a la Ruhr-UniversitätBochum, 
i el mateix Salvador Pié.

Inici de l’Any Jubilar Ignasià
Del 31 de juliol de 2015 al 31 de juliol de 2016 se celebrarà l’Any Jubilar del Camí 
Ignasià i dels Santuaris de Loiola i Manresa, llocs d’inici i arribada d’aquesta ruta de 
peregrinació. 

La tradició de peregrinar als santuaris de Loiola i Manresa, molt popular des del segle 
XVII després de les canonitzacions de Sant Ignasi i Sant Francesc Xavier, ha augmen-
tat durant el segle XX i principis del XXI, junt amb l’augment de la pietat unida a les 
peregrinacions. El Camí Ignasià ha nascut amb la vocació de vehicular aquesta pietat 
mitjançant una proposta de peregrinació que rememora el camí recorregut per Ignasi 
de Loiola l’any 1522, (més informació a www.caminoignaciano.org).
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El treball de construcció d’aquesta nova ruta, iniciat a finals de 2010, ha donat com a 
fruit la creació de l’Obra Apostòlica Camí Ignasià (OACI) de la Companyia de Jesús, 
que queda constituïda oficialment el 31 de juliol de 2014. La seva missió serà mante-
nir viu l’esperit ignasià en els gairebé 700 km. de peregrinació que uneixen el santuari 
de Loiola amb el de La Cova de Manresa.

Per potenciar aquest instrument i per commemorar tal com es mereix aquest 500 ani-
versari, amb el beneplàcit i suport de Mons. José Ignacio Munilla Aguirre, Bisbe de 
Sant Sebastià, i de Mons. Romà Casanova i Casanova, Bisbe de Vic, se celebraran 
dos anys de commemoració jubilar en els santuaris de Loiola i Manresa, així com al 
llarg del Camí Ignasià entès com a experiència continuada dels Exercicis Espirituals. 
El primer serà entre el 31 de juliol de 2015 i el 31 de juliol de 2016. I el segon, serà 
en les mateixes dates de 2021 i 2022, coincidint llavors amb el cinquè centenari de la 
peregrinació de Sant Ignasi. 

El Jubileu del Camí Ignasià arriba a aquells que, complint amb les condicions esta-
blertes pel dret canònic realitzin la peregrinació del Camí Ignasià viscut en esperit de 
peregrinació; i seguint alguna modalitat dels Exercicis Espirituals, visitin algun dels 
santuaris ignasians del camí, i portin a terme alguna obra de caritat, ja sigui abans o 
durant la peregrinació.

L’obertura solemne de l’Any Jubilar serà l’1 d’agost al Santuari de Loiola, mentre que 
a Manresa, se celebrarà l’inici d’aquest Jubileu el proper 31 de juliol, festivitat de Sant 
Ignasi, a les 20:00h, amb una Eucaristia al Santuari de la Cova de Manresa, presidida 
per l’Abat de Montserrat, Josep M. Soler, i concelebrada per diversos preveres, entre 
ells el Delegat dels Jesuïtes a Catalunya, Llorenç Puig. 



BAB 155 (2015) - juny  [63] 363

SUMARI

Santa Seu

Felicitacions del Sr. Cardenal Arquebisbe al Sant Pare amb motiu de 
la seva festa onomàstica ........................................................................... 301 
Felicitacions al Sr. Cardenal Arquebisbe amb motiu de la seva festa 
onomàstica. ............................................................................................... 303
Congregació per al culte diví i la disciplina del Sagraments: Decret 
sobre la memòria lliure de Sant Josepmaria Escrivà de Balaguer a 
l’arxidiòcesi de Barcelona i textos litúrgics propis.  ................................ 304

Prelat

Decrets. ..................................................................................................... 312
Cartes: Carta sobre els exercicis espirituals per a preveres. .................... 315
Homilies i al·locucions: Homilia en la solemnitat de Corpus Christi. 
Convivere in un mondoglobalizzato» (Ponència a la Trobada Interre-
ligiosa de Florència). Homilia en la missa a la Sagrada Família per als 
subscriptors del Fons Comú Diocesà. ...................................................... 316
Paraula i Vida: Corpus i fraternitat; La precarietat laboral; El jubileu 
del papa Francesc; Gràcies pel ministeri del Papa. .................................. 327
Comunicats de premsa: ............................................................................ 332
Articles i declaracions: «Convindria crear un espai universitari inter-
religiós» (Declaracions a Catalunya Cristiana) ....................................... 333

Secretaria General

Ministeris .................................................................................................. 338
Nomenaments parroquials. ....................................................................... 338
Nomenaments no parroquials ................................................................... 339
Cartes: Carta sobre els exercicis espirituals a Tiana. ................................ 340

Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la reunió del 13/06/2015. ....................................................... 341

Organismes diocesans

Programa de la Delegació Diocesana d’Ecumenisme i Relacions In-
terreligioses. ............................................................................................. 346
Delegació Diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia: Carta del



[64] juny - BAB 155 (2015)364

Delegat ...................................................................................................... 348
Delegació Diocesana d’Economia: Carta del Delegat ............................. 348
Delegació Diocesana de Catequesi: Carta del Delegat ............................ 349
Delegació Diocesana de la Pastoral del Trànsit, Bombers i Cossos de 
Seguretat: Carta del Delegat ..................................................................... 350

Crònica

Roda de premsa de Càritas Diocesana amb motiu de Corpus Christi. ..... 351
VI Centenari de la Cartoixa de Montalegre .............................................. 353
Acte de felicitació al Sr. Cardenal Arquebisbe en la seva festa
onomàstica. ............................................................................................... 354

Informació

«Vivències. Enraonar sobre el beat Pere Tarrés», de Mn. Francesc 
Raventós i Pujol........................................................................................ 359
Agraïment acadèmic a l’aportació teològica del Dr. Salvador Pié. .........  360
Inici de l’Any Jubilar Ignasià ................................................................... 361

Subscripció anual: 30,05 €
Exemplar solt: 3 €

El preu de la subscripció comprèn només l’edició del «Butlletí
de l’Arquebisbat de Barcelona» de l’any en curs

Dip. legal: B. 57-1958


