Mons. Joan Josep Omella Omella, nomenat pel Sant Pare
com a Arquebisbe Metropolità de Barcelona

En la festa de Sant Sever, bisbe de Barcelona i màrtir de Jesucrist, el 6 de novembre
de 2015, es va fer públic el nomenament pel Papa Francesc de Mons. Joan Josep
Omella Omella, fins ara bisbe de Calahorra-La Calzada- Logronyo, com a nou
Arquebisbe de Barcelona, al que acollim i donem la benvinguda amb un autèntic
esperit de comunió eclesial.

El Cardenal i Administrador Apostòlic de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
va llegir el discurs inaugural, Acadèmic de Número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya en el curs d’una solemne sessió celebrada a la
sala d’actes del Col·legi d’Advocats el 10 de novembre de 2015, a les 19 hores.

El dissabte, 21 de novembre a la Catedral de Barcelona en una cerimònia presidida pel cardenal Angelo Amato, foren beatificats Fra Frederic de Berga i 25
companys màrtirs de l’Orde dels Caputxins.
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Mons. Joan Josep Omella Omella,
nomenat pel Sant Pare Arquebisbe
Metropolità de Barcelona
1. Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach,
als mitjans de comunicació
Paraules dirigides als mitjans de comunicació del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr.
Lluís Martínez Sistach, Palau Episcopal, Barcelona, 6 de novembre de 2015.
Una salutació molt cordial a tots i a totes!
Us he convocat per comunicar-vos que l’estimat Papa Francesc ha acceptat la meva
renúncia que li vaig presentar quan vaig complir 75 anys, ara fa gairebé quatre anys.
Desitjo agrair al Papa Francesc la confiança que m’ha manifestat prorrogant-me per
tot aquest període de temps l’exercici del meu ministeri de pastor diocesà en aquesta
Església Metropolitana de Barcelona.
El Papa ha noment arquebisbe d’aquesta arxidiòcesi al bisbe de Calahorra i La Calzada-Logroño, Juan José Omella Omella. Va néixer a Cretes, a la Franja i en aquell
temps aquest poble formava part de la diòcesi de Tortosa. La seva llengua materna
és el català de la Matarranya. Ha estat Bisbe auxiliar de Saragossa, bisbe de Barbastro-Monzón i Administrador Apostòlic d’Osca i de Jaca. Fins ara ha estat bisbe de
Calahorra i La Calzada-Logroño. És un bisbe proper, senzill, amb molta inquietud
social. Actualment és el President de la Comissió de Pastoral Social de la Conferència
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Episcopal Espanyola. Ve amb el desig de servir a tots els diocesans i compartir la seva
vida amb tots nosaltres. L’arxidiòcesi el rep com a pastor per fer camí amb ell.
Han estat gairebé dotze anys els que he servit a aquesta Església de Barcelona en la
qual vaig néixer, vaig ser prevere i bisbe auxiliar. Dono gràcies a Déu per aquest servei que em va confiar l’any 2004 el Papa Sant Joan Pau II, em mantingué la confiança
el Papa Benet XVI i també el Papa Francesc. Amb l’ajut del Senyor i comptant amb
la col·laboració dels Bisbes Auxiliars que he tingut i tinc, dels sacerdots i diaques,
dels religiosos i religioses i dels laics i laiques, ha estat un treball eclesial que m’ha
omplert de goig en tots els moments del meu ministeri de pastor diocesà.
Avui dia 6 de novembre fa cinc anys de la visita del Papa Benet XVI a Barcelona per
dedicar la Basílica de la Sagrada Família. Ho diré amb tota modèstia. Ningú em va
dir que es dediqués el temple de la Sagrada Família. Un dia, no sé si per inspiració
que certament fou una inspiració bona, vaig pensar per què no es cobria les naus de la
Sagrada Familia si era possible i així dedicar-la al culte. Vaig consultar als arquitectes
de la nostra Fundació i em digueren que era possible. Vaig començar a preparar la
invitació al Papa Benet XVI perquè vingués a dedicar la Basílica. Fou un dia històric
per a la nostra ciutat, arxidiòcesi i Catalunya. Entranyable fou la visita de la tarda a
l’escola del Nen Déu per a nens i joves amb Síndrome de Down, com un agraïment
del Papa a tantes institucions d’Església que treballen a casa nostra amb els malalts,
pobres i marginats.
Ve també a la meva memòria el gran desig i esforç per part de tots els diocesans
d’evangelitzar, de fer conèixer Jesús i el seu evangeli. Això s’ha fet i es fa constantment per part de les parròquies, les comunitats, les famílies, els moviments, les moltes
institucions eclesials. S’ha fet i es fa mitjançant el testimoniatge de la vida dels cristians i del seus compromisos en les comunitats i en la societat. Ho hem fet també amb
els quatre Plans Pastorals diocesans que hem anat posant en pràctica, que van des de
2004 al 2015. Recordem amb goig la celebració de la Missió Metròpolis, una experiència europea que per iniciativa del Consell Pontifici per a la Nova Evangelització
visquérem en la quaresma de 2012 en dotze ciutats europees entre les quals la nostra
ciutat comtal. I també l’Atri dels Gentils, que fou un esdeveniment cultural que va
endegar un diàleg actiu entre fe i cultura.
L’arxidiòcesi ha intensificat la solidaritat amb els més necessitats davant de les conseqüències molt negatives i grans de la crisi econòmica que sofrien i sofreixen moltes
persones i famílies. Tots els quatre Plans Pastorals incloïen la solidaritat com un dels
seus objectius. Ha estat magnífica la tasca social que ha realitzat Càritas diocesana i
les parroquials. Penso ara en el programa que fa uns anys hem endegat amb motiu dels
50 anys de la meva ordenació sacerdotal per ajudar als joves en l’atur, davant d’un
53% de joves sense feina a Catalunya.
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Han estat uns anys en què s’ha intensificat els coneixements de la fe cristiana a tots
els nivells, però també a nivell superior. Amb la creació recent d’una nova Facultat
eclesiàstica, l’arxidiòcesi disposa de tres Facultats dedicades a les grans columnes del
discurs cultural cristià: la teologia, la filosofia i l’humanisme. Així ha sorgit el recent
Ateneu Sant Pacià, el primer Ateneu constituït a Catalunya, una institució que aplega
la Facultat de Teologia, la Facultat de Filosofia i la Facultat Antoni Gaudí. S’ha intentat impulsar el coneixement de l’arquitecte de la Sagrada Família, creant aquesta nova
Facultat d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes.
Barcelona és una gran ciutat i té una àrea metropolitana molt poblada. Animat per la
preocupació comú amb el Papa Francesc per la pastoral de les grans megàpolis, vaig
organitzar a Barcelona el Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, en
dues fases. La primera, al maig de 2014 amb intervencions d’experts, i la segona el
novembre de 2014 amb la participació de 25 Cardenals i Arquebisbes de grans ciutats d’arreu del món. Les conclusions les presentàrem al Papa en una audiència que
ens va concedir i ens dirigí un excel·lent discurs, ell que fou arquebisbe del Gran
Buenos Aires. He constituït la Fundació civil Antoni Gaudí per les grans ciutats el
que em permetrà treballar per tal de fomentar el debat sobre les megàpolis del món
en l’aspecte religiós, social, econòmic, demogràfic, ecològic i cultural.
Hi ha un record especial d’un treball creatiu i de futur que hem realitzat a l’inici del
meu servei a Barcelona. Fou la creació de les dues diòcesis de Sant Feliu de Llobregat
i de Terrassa, desmembrades de l’arxidiòcesi de Barcelona. Creades les dues noves diòcesis sense cap projecte previ, h demanat un treball delicat i intens i que s’ha assolit
en bé de les tres diòcesis germanes.
No puc oblidar la pastoral vocacional que gràcies a l’esforç i la pregària de tots hem
vist amb goig com han anat augmentant el nombre de vocacions sacerdotals, penso en
els 11 nous seminaristes el 2014 i de 7 nous seminaristes el 2015.
Penso que no he estat un bisbe excessivament dedicat a les obres arquitectòniques,
però ha estat necessari realitzar una reforma i restauració de tot aquest edifici noble de l’arquebisbat. Dels fonaments a les teulades, recuperant nou-cents metres
quadrats que eren inservibles, aquests anys s’ha fet una reforma total seguint un
pla director. I s’han efectuat totes aquestes reformes sense deixar dèficits ens els
exercicis econòmics. Han estat moltes les reformes i millores que s’han efectuat
durant aquests anys en les parròquies de l’arxidiòcesi, col·laborant econòmicament l’arquebisbat.
El Papa Francesc m’ha nomenat Administrador Apostòlic de l’Arxidiòcesi de Barcelona fins que el nou arquebisbe, Omella iniciï el seu ministeri episcopal, que serà el
dia 26 de desembre de 2015.
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Em plau comunicar-vos que a partir del dia 26 de desembre aniré a viure a la Residència dels sacerdots ancians de Sant Josep Oriol, del carrer Joan Güell de Barcelona.

2. Carta del nou Arquebisbe al Poble de Déu que pelegrina a Barcelona.
L’Administrador Diocesà de Calahorra i La Calzada-Logroño i Arquebisbe Electe
de Barcelona
Carta al Poble de Déu que pelegrina a Barcelona
6 de novembre de 2015
A vosaltres, comunitat cristiana de l’Arxidiòcesi de Barcelona, gràcia i pau de part de
Déu, Pare de misericòrdia, de Jesucrist, Salvador del món, i de l’Esperit que ens anima
i enforteix en totes les nostres lluites i empreses.
El Papa Francesc m’ha comunicat, a través del seu representant a Espanya, el Sr. Nunci,
Mons. Renzo Fratini, el seu desig que sigui el successor de l’Arquebisbe de Barcelona,
el Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach. I en el dia d’avui s’ha fet públic aquest nomenament.
Us confesso que a l’assabentar-me d’aquesta notícia em va entrar una vertadera esgarrifança quan vaig sentir la gran responsabilitat que queia sobre la meva persona i vaig
veure amb molta claredat la gran desproporció entre la meva petitesa i la grandesa
d’aquesta Arxidiòcesi, rica per les grans obres realitzades al llarg de la seva història, per
la gran santedat en molts dels seus membres, per les moltes persones que han realitzat
una important tasca evangelitzadora i pels grans pastors que han conduit aquesta Església que ja forma part de la meva vida i entra de ple en el meu cor de creient i pastor.
Encara avui em pregunto: “¿Per què s’han fixat en mi?” I he recordat el que em digué la
meva mare, amb tota la naturalitat i franquesa aragonesa, quan li vaig comunicar que
el Papa m’havia anomenat Bisbe Auxiliar de Saragossa: “¿No n’hi havia cap altre millor
que tu?”.
Sé que el Senyor, a través de les mediacions humanes, elegeix el qui vol, no sempre el
millor, però li dóna la seva força per a dur a terme la missió confiada. Amb aquesta
seguretat i confiança accepto aquesta missió que l’Església em confia sense pretendre
altra cosa que estimar Déu amb totes les meves forces i servir-vos a vosaltres, estimats
diocesans, amb total entrega i generositat.
La primera cosa que tractaré de fer és conèixer-vos, apropar-me a tots vosaltres per tal
de poder fer meus els vostres goigs i els vostres sofriments, els vostres projectes i desitjos.
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Tot i que vaig néixer en un poble a prop de Catalunya i de llengua materna catalana,
Cretas (Teruel) a la comarca del Matarraña, aleshores Diòcesi de Tortosa, la meva vida
de sacerdot i de bisbe ha transcorregut tota ella a l’Aragó i La Rioja. Per això hauré de dedicar un temps a endinsar-me en la vostra història i en els vostres projectes i inquietuds.
No vinc a imposar res, vinc a oferir-vos la meva amistat i a obrir-vos el meu cor, a
compartir allò que ha configurat la meva vida de creient i de pastor de l’Església. Vinc
a cridar a la porta del vostre cor per a descobrir les meravelles que Déu ha realitzat i
segueix realitzant en les vostres vides de creients i de persones obertes i inserides en
aquesta societat globalitzada que camina en el Tercer Mil·leni.
Saludo amb gran afecte el Sr. Cardenal, Mons. Lluís Martínez Sistach, qui amb entrega
generosa ha guiat aquesta Església que enfonsa les seves arrels en aquests testimonis
de la fe que estan sempre presents en els nostres cors, els sants i beats d’aquesta Arxidiòcesi, com també, des d’ara poso sota la protecció de la Verge Maria, Mare del Senyor,
el ministeri que se’m confia.
Saludo també el Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, provinent de l’Illa de Menorca, que ha sabut integrar-se plenament en aquesta Església local de Barcelona.
La meva mirada es dirigeix també als sacerdots i diaques, directes col·laboradors dels
bisbes. Vull ser per a tots vosaltres un pare i un germà. Sé que no sóc perfecte, conec
les meves limitacions i pobreses, per això us demano ja des d’ara una gran comprensió
i que em doneu la vostra ajuda per a poder exercir bé la missió que el Senyor em confia.
Em commou veure-us totalment entregats al servei del poble de Déu, dels més pobres
i necessitats, tractant de ser transparències del cor misericordiós de Déu. Gràcies per
la vostra entrega. Seguiu així i compteu amb el meu suport.
La Vida Consagrada està també a prop del meu cor de pastor. Espero molt de vosaltres.
¿Què seria de l’Església sense els consagrats? Sigueu fidels al vostre carisma i viviu en el
cor de l’Església molt units als pastors i al poble sant de Déu. No oblideu que l’Església
és “misteri de comunió en tensió missionera”.
A vosaltres, Poble de Déu, homes i dones d’aquesta Església que peregrina a Barcelona, a vosaltres que us heu deixat seduir per la Persona de Jesús de Natzaret, el
Fill de Déu, que us manteniu fidels al seu amor, a tots vosaltres, us envio la meva
més afectuosa salutació. I us dic: no tingueu por de viure la fe enmig d’aquest món
complex que ens toca viure. El Senyor és amb nosaltres, camina amb nosaltres i ens
sosté en les nostres lluites de cada dia. Tal com demana el papa Francesc als bisbes,
vull caminar davant vostre com a pastor que guia la comunitat; enmig vostre com un
germà que comparteix els goigs i els sofriments de tots els seus companys de camí;
i darrere vostre recollint els qui es cansen, als més pobres i necessitats, als qui s’ha
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de posar a la pròpia cavalcadura com ho va fer el bon samarità amb el que trobà a la
vora del camí.
I saludo també a les Autoritats amb respecte i admiració. Us heu compromès en una
bella tasca, no sempre fàcil, com és el servei al bé comú, a treballar per al bé de tots,
especialment dels més pobres i necessitats. Per això us dic que us admiro per aquesta
missió que heu assumit. Compteu amb mi per aquest servei en bé dels més pobres i
necessitats. Sabeu que us acompanyo amb el meu afecte i pregària.
Finalment una salutació cordial a tots els barcelonins de qualsevol creença i convicció,
dels qui em sento proper i conciutadà, com a testimoni d’una Església, rostre de la misericòrdia de Déu, que estima a tots, se sent solidària de les millors intencions, i a tots
allarga la seva mà amiga.
La gràcia de nostre Senyor Jesucrist sigui amb tots vosaltres.
†Juan José Omella Omella
Administrador Diocesà de Calahorra i La Calzada-Logroño,
Arquebisbe Electe de Barcelona

3. Biografia de l’Excm. I Rvdm. Sr. D. Joan Josep Omella Omella.
Mons. D. Juan José Omella neix a la població de Cretas, província de Terol i arxidiòcesi
de Saragossa, el 21 d’abril de 1946. Va estudiar en el Seminari de Saragossa i en Centres
de Formació dels Pares Blancs a Lovaina i Jerusalem. El 20 de setembre de 1970 rebia
l’ordenació sacerdotal. En el seu ministeri sacerdotal, va treballar com coadjutor i com
rector i entre 1990 i 1996 com a vicari episcopal a la diòcesi de Saragossa. Durant un
any va ser missioner a Zaire.
Càrrecs pastorals
El 15 de juliol de 1996 va ser nomenat bisbe auxiliar de Saragossa. Va ser ordenat bisbe
el 22 de setembre d’aquell mateix any. El 27 d’octubre de 1999 va ser nomenat bisbe
de la diòcesi de Barbastre-Monsó, de la que va prendre possessió el 12 de desembre
de 1999. Entre el 24 d’agost de 2001 i el 19 de desembre de 2003 va ser administrador
apostólico d’Osca i entre el 19 d’octubre de 2001 i el 19 de desembre de 2003, també administrador apostòlic de Jaca. El dia 8 de abril de 2004 és nomenat bisbe de la diòcesi
de Calahorra y La Calzada-Logroño. Va prendre possessió de la diòcesi el 29 de maig
del mateix any. És també consiliari nacional de Mans Unides.
El 31 de maig de 2013 va ser investit Prior Honorari de la Verge de Valvanera pel Capítol de Cavallers amb motiu de la seva tasca amb el pelegrinatge de la Verge pels dife580
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rents municipis de La Rioja amb motiu de l’Any de la Fe. El 6 de novembre de 2014 la
Santa Seu feia públic el seu nomenament com membre de la Congregació pels bisbes.
Altres dades d’interès
A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal de Pastoral
Social des de 1996. De 2002 a 2008 va ser president d’aquesta mateixa Comissió Episcopal.
El 13 de març de 2014, a la CIII Assemblea Plenària, va ser escollit novament president
de la Comissió Episcopal de Pastoral Social.

4. Declaracions del Cardenal Lluís Martínez Sistach, Administrador Apostòlic de Barcelona (Publicades a Catalunya Cristiana, del
15/11/2015, pàg. 4)
“Serviré la Sagrada Família i la causa d’Antoni Gaudí”
- Després d’haver presentat la renúncia, vostè ha estat durant gairebé quatre anys
més com a arquebisbe de Barcelona. Quina valoració en fa?
- És sens dubte una manifestació de l’afecte i la mútua estimació del papa Francesc.
- Mons. Joan Josep Omella era el bisbe que vostè havia pensat per Barcelona?
- Hi ha moltes possibilitats de bisbes per a una diòcesi. Tu pots pensar uns bisbes i n’hi
ha d’altres que pensen en altres noms. De la consulta prèvia el Papa acaba prenent la
decisió que considera pertinent. S’ha de dir que el Papa s’ho mira molt quan es tracta
d’una diòcesi gran com és Barcelona.
- Vostè ha manifestat que convindria canviar alguns mètodes del nomenament de
bisbes. Què canviaria?
- No em referia a aquest cas concret, ja que, de fet, el Papa sempre té la llibertat de fer
el nomenament directament. Pot passar que el Papa coneix una persona que considera
molt important i l’acaba nomenant directament, però en els casos normals es podria
repensar el procediment. De fet, el Papa Francesc pensa a fer una mica de reforma.
- A partir del 26 de desembre vostè passarà a ser Arquebisbe emèrit de Barcelona. A
partir d’aquest moment li agradaria tenir més vinculació amb la Sagrada Família?
- La Sagrada Família me l’he estimada sempre. Quan vivia al Guinardó, ja pensava que
estava en un barri molt proper al temple. Així mateix, considero que he estat una persona
que ha fet bastant per la Sagrada Família i per la ciutat de Barcelona a través seu. Cobrir
les naus i la missa de dedicació ha estat un esdeveniment molt important que també m’hi
ha vinculat. Per tant, sempre que pugui serviré la Sagrada Família així com la causa de
canonització d’Antoni Gaudí. Si puc i m’ho demanen ho faré amb molt de gust.
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- Quin ha de ser el paper del bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull?
- Quan Ricard M. Carles, aleshores bisbe de Tortosa, va ser nomenat per a l’Arxidiòcesi
de Barcelona, jo vaig passar tot un any amb ell com a bisbe auxiliar. Després vaig ser
nomenat bisbe de Tortosa. Per tant, el bisbe Sebastià Taltavull serà bisbe auxiliar de
Barcelona el temps que es consideri convenient. El necessitarà i l’ajudarà, ja que coneix
millor la diòcesi. No puc afegir-hi res més, ja que dependrà de l’Arquebisbe Omella i de
les necessitats que l’Església tingui en el sentit de si ha d’anar a alguna diòcesi.
- Quines són les virtuts i les aptituds que destacaria del bisbe Omella?
- No el conec tant, la veritat, però em consta que és una persona senzilla, propera i
amb molta preocupació social. No en sé més coses perquè no l’he conegut gaire. A la
conferència Episcopal Espanyola se’n parla, però no gaire, no l’he tractat ni el conec
prou, però penso que té moltes qualitats.
- El 13 de desembre se celebrarà la missa d’acció de gràcies pel seu pontificat. Quina crida faria als diocesans?
- Si es volen ajuntar per donar gràcies a Déu Nostre Senyor per aquest temps que hem
estat junts, que hem treballat junts i que ens hem estimat junts estaré molt content de
poder-los veure i saludar personal.

5. Declaracions de Mons. Joan Josep Omella, Arquebisbe electe de
Barcelona (publicades a Catalunya Cristiana del 15/11/2015, pàg. 5).
“Hem de caminar plegats, no vull fer les coses tot sol”
Quines són les seves primeres impressions després del nomenament com a nou
Arquebisbe de Barcelona?
Sento alegria d’anar a Barcelona però també tristesa de deixar La Rioja. També sento
una mica de por de si l’encertaré o no amb el meu treball, però el que tinc clar és que
vull obrir molt els ulls per veure la realitat de Catalunya i Barcelona, i obrir molt les
orelles per escoltar la gent. Hi ha una història feta al llarg dels darrers anys que he d’acceptar i valorar. Ja d’entrada, la vull valorar i la valoro. A poc a poc anirem caminant
tot veient el que calgui potenciar i renovar. No duc cap principi, d’entrada, per transformar res. Vinc amb una actitud de diàleg, d’obrir les mans i el cor per acollir tothom.
Què diria a les persones que tenen dubtes davant del seu nomenament pel fet que
no coneix la realitat de Catalunya?
D’entrada, els diria que tenen raó. Els d’Aragó voldrien un bisbe aragonès, els d’Andalusia el mateix, però al cap i a la fi, no compten ni la llengua ni el color ni res, sinó l’amor.
Els catalans sempre han sigut molt oberts per acollir tothom. Quanta gent de l’Aragó i
del meu poble viuen a Catalunya i estant molt contents! Vinc amb aquesta actitud de
conèixer més els catalans i Catalunya, de viure i caminar junts en actitud d’amor.
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Barcelona és una diòcesi molt gran, amb molts reptes des del punt de vista eclesial,
social i polític. Quines sensacions té?
Com a bisbe, no tinc la vareta màgica per solucionar tots els problemes, tot es fa caminant al costat dels altres. L’Església és Poble de Déu, no és el bisbe el qui diu el que s’ha
de fer mentre que els altres es limiten a obeir, sinó que cal caminar junts amb els capellans, els religiosos i totes les persones, joves, grans... tots estem a l’escolta de la veu de
Déu. Ningú no té la solució de res, sinó que tots hem d’anar amb l’actitud no del mestre
sinó de l0escolar que escolta el professor i aprèn del seu ensenyament. Hem d’escoltar
molt l’Esperit Sant i veure, en aquest moment de la història de l’Església i la societat,
què ens demana a tots nosaltres. Hem de caminar plegats, no vull fer les coses tot sol.
Què pensa quan li diuen que és proper al tarannà del Papa Francesc?
Sempre va bé que et donin alguna rosa, i no punxades. Comprenc la prevenció que pot
tenir qualsevol persona pel fet que no em coneixen. Però quan ens coneguem, quan hi
hagi el contacte i el tracte directe, es canvia de pensament i d’opinió.
Quan era bisbe de Barbastre-Montsó vostè va viure molt directament el litigi per
les obres d’art.
Hi havia una sentència de la Signatura Apostòlica que es va recórrer però que el final es
va refermar. M’agradaria que en l’àmbit de l’Església això es pogués solucionar, aquest
és el meu desig i la meva opinió. Les sentències són per complir-les. Tot i que és un
problema que afecta Lleida i Barbastre-Montsó, si puc ajudar a trobar-hi una solució
ho faré amb molt de gust
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Prelat
Decrets
Decret de la congregació dels Bisbes prot. nº 489/2012
BARCINONENSIS
De Administratoris Apostilici noinatione
DECRETUM
Ad consulendum regimini Ecleesiae Barcinonensis, vacantis ab hodierna die per renuntiationem Archiepiscopi, Em.mi P.D. Aloysii S.R.E. Cardinalis MARTINEZ SISTACH, Summus Pontifex FRANCISCUS, Divina Provintentia PP., praesenti Congregationis pro Episcopis Decreto, nominat ac constituir Administratorem Apostolicum
“Sede Vacante” memoratae Ecclesiae, donec novus Archiepiscopus canonicam sedis
possessionem capiat, eundem Em.mim P.D. Aloysium S.R.E. Cardinalem MARTINEZ
SISTACH, Archiepiscupum emeritum eiusdem Sedis, eique iura, officia et facultates
tribuit quae episcopis diocesanis, ad normam iuris competunt, attentis, tamen, quae
in Nº 244 Directorii de pastorali ministerio Episcoporum “Apostolorum Successores”
continentur.
Contrariis quibusvis minime obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 6 mensis Novembris
anno 2015.
Marcus Card. Ouellet.
Praefectus
Jesus Montanari
A secretis
NUNCIATURA APOSTOLICA EN ESPAÑA
Nº 4.605/15
Madrid, 30 de octubre de 2015
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Eminencia Reverendisima:
Me es grato comunicarle que el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la archidiócesis de Barcelona, que Vuestra Eminencia le ha presentado en
conformidad con el canon 401, /1, del Código de Derecho Canónico, y se ha dignado
nombrar Arzobispo de esa Sede de Barcelona, al Excmo. y Rvdmo. Mons. Juan Jose
Omella Omella, actualmente Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.
Las noticias de la aceptación de la renuncia de Vuestra eminencia y del nombramiento
de Mons. Omella se harán públicas en Roma el viernes 6 de Noviembre de 2015, a las
12:00 horas, y hasta ese momento continuaran bajo estricta reserva.
Por disposición de Su Santidad, Vuestra Eminencia continuará gobernando la Diócesis, en calidad de Administrador Apostólico, hasta la toma de posesión de su Sucesor.
Con esta ocasión deseo agradecer a Vuestra Eminencia el generoso y abnegado Servicio pastoral realizado en esa Sede, (y previamente en las de Tortosa y Tarragona, y
antes en la misma de Barcelona como Auxiliar), que el Señor le ha de recompensar
abundantemente.
Aprovecho la circunstancia para manifestarle mis sentimientos de profunda consideración en el Señor.
Renzo Fratini.
Nunció Apostólico.
Eminentísimo y Reverendísimo Sr.
Card. Lluís MARTINEZ SISTACH
Arzobispo de Barcelona
Carrer del Bisbe, 5
08003 BARCELONA

Decrets del Sr. Cardenal, Arquebisbe de Barcelona.
DECRET 24/15.- Barcelona, 4 de novembre de 2015
Acceptada la petició que ens ha estat presentada pel president del patronat de l’Institut
Pere Tarrés d’educació en l’esplai-Fundació Pere Tarrés, en què sol·licita la modificació
dels estatuts de la fundació;
Atès que els estatuts modificats compleixen els requisits establerts en la disciplina vigent de l’Església;
BAB 155 (2015) - octubre [11]
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PEL PRESENT decret aprovem l’esmentada modificació dels estatuts de l’Institut Pere
Tarrés d’educació en l’esplai-Fundació Pere Tarrés i els declarem vigents des del dia
d’avui.
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 25/15.- Barcelona, 4 de novembre de 2015
Acceptada la instància que ens ha estat presentada pel Rvd. Sr. Segimon García Ramiro, rector de la parròquia de Santa Maria de Mataró, en què demana l’erecció i aprovació d’estatuts de la FUNDACIÓ CABANELLAS i la concessió de personalitat jurídica privada;
Examinats els estatuts esmentats pels quals la fundació es regirà, en què se’n determina
l’objectiu social i la resta de continguts preceptuats pel Codi de Dret Canònic i atès el
dictamen favorable del M. I. Sr. Fiscal diocesà;
Atès que la Fundació compleix els requisits establerts en la disciplina vigent de l’Església per a ser erigida en fundació privada, amb personalitat jurídica privada;
PEL PRESENT decret, erigim la FUNDACIÓ CABANELLAS, com a fundació canònica de l’Església en aquesta Arxidiòcesi i li concedim personalitat jurídica privada. Així
mateix, aprovem els estatuts fundacionals pel quals la fundació es regirà.
Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.
† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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DECRETS del Sr. Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona
DECRET 01/15 - Barcelona, 6 de novembre de 2015
Havent estat nomenat Arquebisbe de Barcelona Mons. Juan José Omella Omella, per
designació del Sant Pare Francesc, l’arxidiòcesi de Barcelona es troba en situació de seu
vacant fins a la seva presa de possessió.
Per disposició del dret, el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull Anglada, conserva totes les facultats que tenia com a Vicari General (c. 409 § 2) i cessen els Vicaris
Episcopals.
Per tal de procedir de la manera més convenient el règim pastoral de l’arxidiòcesi, fins
a la presa de possessió canònica del nou Arquebisbe;
PEL PRESENT, en virtut del nomenament que m’ha atorgat el Sant Pare Francesc d’Administrador Apostòlic amb facultats de bisbe diocesà de l’arxidiòcesi de Barcelona,
disposo el següent:
Concedeixo les facultats delegades que corresponen al càrrec de Vicari Episcopal (c.
479 § 2) a Mn. Joan Galtés Pujol, Mn. Jesús Sanz Garcia, Mn. Joan Cuadrench Aragonès, Mn. Lluís Ramis Juan, Mn. Salvador Bacardit Fígols, i Mn. Segimon Garcia
Ramiro, per a les zones pastorals que tenien confiades respectivament.
Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona.
† Lluís Martínez Sistach
Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal, Administrador Apostòlic
Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
DECRET 02/15 - Barcelona, 6 de novembre de 2015
Per tal d’atendre convenientment a l’administració del sagrament de la Confirmació
en les diverses zones pastorals de l’arxidiòcesi i a tenor del c. 884 § 1 del Codi de Dret
Canònic;
PEL PRESENT concedim la facultat d’administrar el sagrament de la Confirmació, menBAB 155 (2015) - octubre [13]
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tre duri la situació de seu vacant a l’arxidiòcesi, i per a les zones pastorals que tenen confiades a Mn. Joan Galtés Pujol, Mn. Jesús Sanz Garcia, Mn. Joan Cuadrench Aragonès,
Mn. Lluís Ramis Juan, Mn. Salvador Bacardit Fígols, i Mn. Segimon Garcia Ramiro.
Ho decreta i signa l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona.
† Lluís Martínez Sistach
Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal, Administrador Apostòlic
Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Homilies i al·locucions
En la missa del cinquè aniversari de la dedicació de la basílica de
la Sagrada Família.
Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la missa de
commemoració del cinquè aniversari de la dedicació de la Basílica de la Sagrada
Família. Barcelona, 8 de novembre de 2015.
Ens hem reunit en aquesta entranyable Basílica de la Sagrada Família, suma admirable
de tècnica, d’art i de fe, per celebrar l’Eucaristia amb motiu de commemorar el cinquè
aniversari de la seva dedicació, aquell històric 7 de novembre de 2010, presidits pel
Papa Benet XVI, i unim també a aquesta celebració, l’acció de gràcies a Déu pel Sínode
de Bisbes dedicat a la família, que ha finalitzat el proppassat 25 d’octubre. Tot això ens
porta a viure més intensament la doble dimensió de l’Església: la dimensió de l’Església
arxidiocesana i metropolitana de Barcelona, i la de l’Església universal, amb motiu de
l’assemblea sinodal que hem celebrat i a la qual el Papa Francesc em va nomenar per
participar-hi com a membre.
Avui, commemorant el 5è aniversari de la dedicació d’aquesta Basílica, coronem una etapa
més de la seva construcció: amb goig he beneït la primera de les dues sacristies del Temple.
Una autèntica joia artística. Anem avançant. Com a President de la Fundació de la construcció del Temple he demanat als arquitectes que totes les obres de la Basílica acabin com
a més tard l’any 2026, centenari de la mort d’Antoni Gaudí. Penso que serà possible.
Ningú pensava a poder dedicar el temple al culte perquè encara calien molts anys per
acabar-lo. Però vaig tenir una inspiració providencial. Un dia vaig pensar: si es poden
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cobrir les naus ja podrem dedicar el temple al culte. Vaig parlar amb els nostres arquitectes i em digueren que era possible fer-ho ràpidament. I vaig treballar la invitació del
Papa Benet XVI.
Aquella visita apostòlica de Benet XVI ha estat un esdeveniment molt important del
meu pontificat, per projectar la Basílica gaudiniana i l’arxidiòcesi i ciutat de Barcelona
a un nivell universal, pel treball evangelitzador que realitza la seva bellesa singular i la
seva riquíssima simbologia religiosa, i per disposar d’una església que facilita la participació de l’assemblea en les celebracions litúrgiques.
La dedicació de la Basílica ens fa prendre major consciència que som pedres vives de
l’Església de Jesucrist, del temple sant fonamentat en els Apòstols i que té com a pedra
angular el Senyor mort i ressuscitat. La bellesa de la nostra estimada Basílica indica
d’alguna manera que encara és més bonica l’Església de Déu, la comunitat dels batejats
i batejades que es reuneix en els temples per celebrar la fe, especialment l’Eucaristia,
que és la principal manifestació de l’Església.
En aquesta mateixa Basílica, Benet XVI ens digué: “Què fem en dedicar aquesta obra
d’art? Ella és un signe visible del Déu invisible, a glòria del qual s’alcen aquestes torres,
sagetes que apunten a l’absolut de la llum i Aquell que és la Llum, l’Altura i la Bellesa
mateixa”. I continuava dient-nos el Papa: “Penso que la dedicació d’aquest temple de
la Sagrada Família, en una època en què l’home pretén edificar la seva vida d’esquena
a Déu, com si ja no tingués res a dir-li, resulta un fet de gran significat”. Certament,
aquesta obra d’art és un magnífic instrument de nova evangelització per comunicar el
misteri de Déu a través de la seva bellesa i simbologia.
Fa molt poc que hem acabat el Sínode dels Bisbes dedicat a la família. En la Basílica de
la Sagrada Família hem estat pregant i sensibilitzant pels treballs de les dues últimes
assemblees sinodals sobre el matrimoni i la família. En un any s’han distribuït un milió
de punts de llibre amb la pregària del Papa Francesc per a la família en diverses llengües.
Ara ens correspon en aquest santuari dedicat a la Sagrada Família demanar la seva intercessió pels fruits d’aquestes dues assemblees sinodals i per totes les famílies del món.
Sant Marc posa en boca de Jesús, en l’Evangeli d’avui, una declaració que és flor del seu
Evangeli: l’elogi de la generositat dels pobres. Per contrast precedeix aquest elogi una
crítica severa contra alguns doctors de la llei. Els orfes i les viudes eren en el món de la
Bíblia sinònim de pobresa. No d’una pobresa retòrica, sinó real. En l’Església naixent,
la primera iniciativa d’assistència organitzada fou a favor de les viudes que no tenien
recursos econòmics. Aquestes, per la seva part, ajudaven en la comunitat. Entre els
records de la vida de Jesús hi ha aquesta viuda que sacrificà, per amor de Déu, tot el
que tenia: dues monedes de gairebé un gram de coure cadascuna. Jesús en fa un elogi i
podem dir que el Senyor erigí així un monument a la generositat dels pobres.
BAB 155 (2015) - octubre [15]
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Aquest Evangeli d’avui és una felicitació divina a molts pobres, no només de béns materials, sinó també de temps disponible, de qualitats personals, de salut, etc. que a l’hora de la veritat són els qui posen generosament tot el que tenen i més del que poden al
servei de Déu, de l’Església i dels germans. És ben sabut que a l’hora de fer el bé, hi ha
molts pobres que donen de la seva pobresa molt millor que altres rics en la seva estèril
abundància. Aquella vídua simbolitza la generositat de molts pobres que no s’emparen
en el seu tenir poc per tal de no donar. Els generosos-humils, identificats amb la vídua
de l’Evangeli que hem escoltat, recordaran aquesta pàgina evangèlica amb entranyable
gratitud.
Para todos nosotros la generosidad de la viuda del Evangelio es un auténtico ejemplo
porque ella dio de aquello que necesitaba. Fácilmente damos parte de lo que nos sobra,
pero cuesta más desprendernos de aquello que necesitamos. El amor es la virtud que
no tiene límites, siempre se puede amar más y más. Siempre podemos compartir más
y más con nuestros hermanos necesitados.
La visita de Benedicto XVI concluyó por la tarde del día 7 de noviembre en una visita a
la Obra Social del Nen Déu. Y el Papa nos dijo que “en estos momentos, en que muchas
familias pasan por graves dificultades económicas, los discípulos de Cristo hemos de
multiplicar los gestos concretos de solidaridad efectiva y constante, manifestando así
que la caridad es el distintivo de nuestra condición cristiana”.
Nuestra acción de gracias en la celebración de la Eucaristía se dirige a Dios por habernos dado un hombre de Dios, un siervo de Dios, nuestro querido arquitecto Antoni
Gaudí, cristiano ejemplar y eminente artista, que nos ha dejado esta obra singular
y única de la Basílica de la Sagrada Familia. Gaudí fue creciendo en su donación a
Dios y a los hermanos, poniendo sus conocimientos arquitectónicos y sus habilidades
artísticas al servicio de Dios, de la Iglesia y de la humanidad, renunciando a muchos
proyectos para dedicarse plenamente y únicamente a la construcción de este templo.
Así, fue viviendo progresivamente pobre y murió pobre en el Hospital de los pobres.
Un ejemplo para los cristianos de hoy.

En la celebració de l’eucaristia a la Sagrada Família per les Germandats i Confraries.
Homilia del Sr. Cardenal i Administrador Apostòlic de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la Missa amb Confraries i Germandats. Basílica de la Sagrada
Família, 15 de novembre de 2015
Una vez más nos reunimos en esta bellísima Basílica de la Sagrada Familia, miembros
de Cofradías y Hermandades para celebrar la Eucaristía dominical. Venimos para participar en la liturgia y nos unimos más y más a Jesucristo en su muerte y su resurrección.
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Una de las finalidades importantes de la Cofradías y Hermandades es la de dar culto,
alabanza y gloria al Señor Jesús, a la Virgen María y de los Santos. Por ello debería ser
como algo connatural a los cofrades y a los hermanos la participación en la eucaristía
dominical.
Hoy os he invitado, contando con la colaboración inestimable de la Delegació diocesana de Confraries i Germandats, para compartir nuestra fe, el pastor y los fieles, para
dar gracias a Dios por el don de la fe que hemos recibido gratuitamente y de manera
inmerecida y por poder celebrar la Eucaristía todos juntos en esta entrañable y única
Basílica que invita a la participación de todos en el culto litúrgico que celebramos.
En esta celebración hemos de pedir al Señor que nos ayude a valorar debidamente la
llamada a formar parte de una Cofradía o de una Hermandad. Esta llamada del Señor
y la respuesta que le habéis dado os compromete a vivir con mayor dedicación y fidelidad la vida cristiana. El Señor os facilita poder conocer más y mejor los contenidos
de la fe cristiana, conocer más y mejor al Señor y a la Virgen Santísima, ya que las
Cofradías y las Hermandades facilitan a sus miembros periódicamente cursos y conferencias para conseguirlo. Ser cofrade, ser hermano, significa que se ha de participar
más activamente en la vida de estas realidades y en la vida y actividad de la comunidad parroquial.
Para ser cristianos convencidos y practicantes hemos de tener una relación personal
con Jesucristo, encontrarnos con Él y sentirnos llamados y amados por Él cada uno
de nosotros, con nuestro nombre y apellidos. Es la personalización de la salvación del
Señor Jesús. Y esta relación interpersonal con Jesucristo es también necesaria para que
seamos evangelizadores, es decir, para que anunciemos a Jesús y su Evangelio a las
personas que no le conocen y tenemos cerca. El Papa Francisco nos dice que “la primera
motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esta experiencia
de ser salvados por el que nos mueve a amarlo cada vez más. ¿Pero qué amor es este
que no siente la necesidad de hablar de ser querido, de mostrarlo, de hacerlo presente?”
(Evangelii gaudium, 264). Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Nueva
del Evangelio no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha trasfigurado
con la presencia de Dios. Pienso que durante estos doce años de mi servicio como pastor de la arxidiócesis de Barcelona, con la ayuda de la Delegació Diocesana per a les
Confraries i Germandats, se ha realizado un trabajo de ayuda y potenciación de estas realidades eclesiales para que vayan consiguiendo las finalidades propias de las Cofradías
y Hermandades al servicio de la vida cristiana de sus miembros y de la manifestación
pública digna de la Iglesia en las calles y en las plazas. A todos, Delegació, Cofradías y
hermandades quiero agradeceros el trabajo realizado y os animo a intensificarlo.
Formar part d’una Confraria o d’una Germandat hauria d’ajudar-nos a dedicar uns
moments cada dia a l’oració. La pregària, germans i germanes, ens ajuda molt a conèiBAB 155 (2015) - octubre [17]
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xer més i millor Jesucrist, a estimar-lo més i a imitar-lo més. Aquesta és una finalitat
pròpia de totes les Confraries i Germandats, les quals pretenen ajudar els seus membres a ser més bons cristians i a créixer més en l’amor a Déu i en l’amor a tots els
germans, als amics i als enemics. Ser confrare, ser germà, ha d’ajudar a viure més intensament el sagrament del Baptisme que ens fa fills i filles de Déu, ha de donar també
una empenta per avançar en la pregària, en la pietat, en l’entrega generosa al servei de
l’Església, de la parròquia, de la Confraria i de la Germandat.
El goig de formar part d’una Confraria o d’una Germandat ha d’indicar que es vol
conèixer més i millor la Paraula de Déu i els continguts de la fe cristiana, participant
en una catequesi d’adults o alguna cosa similar. En la majoria de vosaltres que sou
cristians des de petits, es pot aplicar el que digué Sant Pau a Timoteu: “Des de menut
coneixes les Sagrades Escriptures que tenen el poder de donar-te la saviesa que porta
a la salvació a través de la fe en Jesucrist”. Molt estimats i estimades, hem de conèixer
més la Bíblia, que és la Paraula de Déu. Això vol dir que les Confraries i Germandats
han d’oferir als seus membres aquests coneixements mitjançant catequesis, cursets o
conferències. I cal també que els membres no les desaprofitin, sinó que hi participin.
Perquè el desconeixement de les Sagrades escriptures –com deia Sant Jeroni- és el
desconeixement de Jesús. I nosaltres volem ser molt bons cristians i conèixer, estimar
i imitar Jesús.
Tots sabem que hi ha una pregària importantíssima: l’Eucaristia. La va instituir el
mateix Jesús, aquell Dijous Sant al Cenacle de Jerusalem celebrant el Sant Sopar. I
aquell vespre el Senyor digué als deixebles: “Feu això en memòria meva”. Per això
els cristians de tots els temps i d’arreu es reuneixen cada diumenge, el dia que commemorem la resurrecció de Jesucrist, per celebrar l’Eucaristia, fer el que va fer Jesús.
Així els membres de les Confraries i Germandats han de celebrar cada diumenge la
missa, per tal d’obeir Jesús que ens digué que féssim el que Ell va fer aquell Dijous
Sant. Procureu celebrar la missa dominical a ser possible amb els vostres fills.
Hi ha una altra pregària que Jesús ens ha ensenyat: és el Parenostre que cada dia resem
moltes vegades i que els pares i avis han d’ensenyar als seus fills i néts de petits. És
una pregària que hem de viure cada dia posant-la en pràctica.
Avui celebrem la Jornada de Germanor. Junts hem de mantenir l’Església. L’Església
no és rica ni ho ha de ser. Però ha d’atendre moltes necessitats pastorals i socials i ha
de poder disposar de mitjans econòmics necessaris. Som Església pel Baptisme i, per
tant, som responsables de les necessitats materials de l’Església. Ajudar econòmicament per tal que l’Església pugui realitzar la seva missió és una conseqüència del
Baptisme, una manifestació del nostre amor a l’Església i una expressió de la caritat
cristiana. Avui, Jornada de Germanor, a totes les esglésies es fa una col·lecta per a
aquestes necessitats materials de l’Església diocesana.
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En aquesta Eucaristia presidida pel pastor diocesà en nom i en la persona de Crist, ens
sentim més Església diocesana en la qual hi està present i actua tota l’Església una
santa, catòlica i apostòlica. Que Maria, Mare de Déu i de l’Església, intercedeixi per
a tots nosaltres. Amén.

Paraula i vida
Novembre: sants i difunts (01/11/2015)
Avui vivim exageradament al dia. Tenim poc temps per mirar enrere de tant en tant i
recordar. Els dos primers dies de novembre ens ajuden a tenir un moment de record
per als nostres avantpassats. A l’inici d’aquest mes celebrem la doble festa de Tots Sants
i la Commemoració dels Fidels Difunts.
Aquestes dues festes expressen la solidaritat esperançada amb aquells germans nostres
que han travessat el llindar obscur de la mort i han entrat en la condició definitiva de la
seva història. Aquesta solidaritat amb els nostres avantpassats esdevé un desafiament
crític a la mentalitat del nostre temps, que intenta oblidar els morts i apartar-nos de la
comunió amb ells.
L’Església és la “comunió dels sants”, segons l’expressió tradicional del Símbol de la fe
catòlica. Així ho diem en la professió de fe. Aquesta comunió, en els seus elements invisibles, existeix no sols entre els membres de l’Església que peregrina a la terra –que som
nosaltres-, sinó també entre aquests i tots aquells que formen l’Església celestial o que
hi seran incorporats després de la seva purificació. Existeix una relació espiritual mútua
entre tots, i d’aquí la importància de la intercessió dels sants i de la pregària pels difunts.
La festa de Tots Sants posa en relleu la vocació universal dels cristians a la santedat.
L’apòstol Joan, en un gènere literari apocalíptic, ens fa veure “aquella multitud tan gran
que ningú no l’hauria poguda comptar [...], gent de tota nacionalitat, de totes les races,
i de tots els pobles i llengües [...], drets davant del tron i davant de l’Anyell, vestits de
blanc i amb palmes a les mans, cridant amb totes les forces: ‘Hosanna al nostre Déu,
que seu al tron, i a l’Anyell’”.
La festa de Tots Sants dóna el sentit autèntic a la mort. És ben evident el que diu el
Concili Vaticà II quan afirma que la mort “és l’enigma més gran de la vida humana”.
Tanmateix, Jesús il·lumina aquest enigma amb les seves paraules: “Jo sóc la resurrecció
i la vida, qui creu en mi, encara que mori, viurà”. La mort, per a un creient en Crist,
és certament el final de la vida terrenal, però és també l’albada d’una vida nova i feliç
en la possessió de Déu per tota l’eternitat. Per això, sant Francesc d’Assís no va dubtar
a anomenar aquest enigma amb el nom de “germana mort corporal, de qui cap home
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vivent no pot escapar. Ai d’aquells que moriran en pecats mortals! Benaurats aquells
que trobarà en la vostra santíssima voluntat, car la mort segona no els farà mal. Lloeu i
beneïu el meu Senyor, i doneu-li gràcies i serviu-lo amb gran humilitat”.
Per la gran misericòrdia de Déu, Tots Sants i la Commemoració dels Difunts són dos
dies per reafirmar la nostra esperança.
†Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Familiaritzar-se amb la Bíblia (08/11/2015)
El 18 de novembre de 1965, el Concili Vaticà II –que enfilava ja la recta final- aprovà
una de les quatre constitucions que formen el seu eix doctrinal: la constitució dogmàtica sobre la Revelació divina, titulada en llatí Dei Verbum –la Paraula de Déu. Si la
constitució sobre la litúrgia volia apropar el culte cristià als fidels, la constitució sobre
la Paraula de Déu volia apropar la Bíblia als catòlics. Aquesta era la gran novetat del
document conciliar que es va aprovar ara farà cinquanta anys.
Els cristians hem de llegir i conèixer la Paraula de Déu. Per a qualsevol cristià és cabdal
conèixer més i més la revelació que ens arriba per la Sagrada Escriptura i per la gran
Tradició de l’Església, amb la interpretació autèntica del Magisteri eclesial. La Paraula
de Déu es pronuncia i s’escolta en el si de l’Església com el seu lloc propi, però amb la
finalitat que l’escolti l’home i la dona d’arreu i de sempre i que influeixi salvíficament
en la història de la humanitat.
Per això, la missió de divulgar la Paraula de Déu és una de les més necessàries en
l’Església del nostre temps. La Bíblia és un tresor de saviesa divina i humana, viva
expressió del designi de salvació del Déu misericordiós que ha salvat la humanitat en
i per Jesucrist.
En la constitució conciliar sobre la Paraula de Déu es llegeix: “L’Església ha venerat sempre les divines Escriptures, com també ha venerat el Cos mateix del Senyor. Per això, especialment en la sagrada litúrgia, no deixa mai de prendre el pa de vida de la taula, de
nodrir-se’n i de distribuir-lo als fidels, tant el pa de la Paraula de Déu com el Cos de Crist.”
La lectura pausada i feta pregària de la Bíblia és molt necessària per a l’home i la dona
d’avui. Encara que tinguem la temptació del desànim, del cansament, de l’abandó, del
negar-se a nedar contra corrent, la lectura de la Paraula de Déu, sobretot de l’Evangeli,
“on brilla gloriosa la creu de Crist, ens invita insistentment a l’alegria” –diu el papa
Francesc en la seva exhortació Evangelii Gaudium.
594

[20] octubre -BAB 155 (2015)

Amb motiu del cinquantè aniversari d’aquest important document del Concili Vaticà II,
invito una vegada més tots els cristians a estimar, llegir i conèixer la Bíblia i a familiaritzar-se amb el seu missatge. I em plau remarcar i recomanar una iniciativa de l’Associació
Bíblica de Catalunya i el Centre de Pastoral Litúrgica, que consisteix en una edició major
de la Bíblia, amb el text de la Bíblia Catalana Interconfessional, amb la finalitat que el llibre de la Paraula de Déu tingui in lloc visible i d’honor en les esglésies i les llars cristianes.
Per això, a aquesta nova edició li han donat el títol de Bíblia de la Comunitat.
†Lluís Martínez Sistach
Cardenal de Barcelona

Junts mantenim l’Església (15/11/2015)
De tant en tant cal parlar del finançament de l’Església. Ens agradi o no, l’ Església necessita mitjans econòmics per realitzar la seva missió, perquè vivim enmig d’una societat organitzada econòmicament. Avui tot projecte pastoral ve acompanyat, necessàriament, d’un pressupost econòmic. Qualsevol realització pastoral inclou unes despeses.
L’Església no ha de ser rica ni ho és. Tanmateix, ha d’atendre moltes necessitats pastorals i socials, sobretot en les actuals circumstàncies de crisi econòmica, en què cal
també ajudar tantes persones immigrades. Per tal complir la seva missió, ha de poder
disposar dels mitjans materials necessaris. Això demana anar avançant per tal d’aconseguir els recursos suficients per poder fer allò que cal fer en bé de les necessitats
pastorals i caritatives.
Sentir-nos tots els cristians responsables de les necessitats materials de l’Església és
una conseqüència de la nostra consciència que en som membres. Pel baptisme entrem
a formar part del poble de Déu, que es visibilitza d’una manera concreta en cadascuna
de les Esglésies diocesanes. La contribució econòmica per afrontar les necessitats materials de l’Església és el resultat d’unes reflexions des de la fe que ens fan veure la coherència d’ajudar i col·laborar en l’activitat pastoral i també en l’economia de l’Església.
Si s’entén d’aquesta manera, fer-se solidari de les despeses de l’Església no és pas una
obligació que s’imposa des de fora, com una exigència que no té res a veure amb la
fe cristiana que hom professa. És certament una convicció que neix i arrela en el cor
del creient que té consciència de formar part de la comunitat cristiana. El compromís
econòmic del cristià és una conseqüència del baptisme, una manifestació de l’amor a
l’Església i una expressió de la caritat cristiana.
El Concili Provincial Tarraconense de l’any 1995 va demanar que “les diòcesis de Catalunya avancin decididament en el procés, ja iniciat fa temps, per tal d’aconseguir
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un nivell d’autofinançament suficient per sostenir les activitats pastorals necessàries al
nostre temps”.
La Diada de Germanor, que se celebra cada any un diumenge del mes de novembre, és
una ocasió perquè l’Església informi els fidels de cada diòcesi de com s’han administrat
els recursos econòmics de què disposa. Demanar la col·laboració econòmica comporta
un compromís de transparència i de claredat. I també de rigor en l’administració, a fi
que els béns materials de l’Església siguin sempre per la pastoral i per als pobres.
†Lluís Martínez Sistach
Cardenal de Barcelona

El camí cap al “dia del Senyor” (22/11/2015)
Acabem l’any litúrgic amb la celebració de Jesucrist com a rei de tot el món. Voldria
recollir unes reflexions que va fer el papa Francesc en uns exercicis espirituals que
va dirigir essent arquebisbe de Buenos Aires. Proposo algunes de les reflexions de la
meditació final, que podeu trobar en el llibre que s’ha publicat amb el títol de Ment
oberta, cor creient (Barcelona, 2013). Seguint l’espiritualitat de sant Ignasi de Loiola,
l’arquebisbe Bergoglio invitava a trobar Jesucrist en tots els esdeveniments de la vida.
La història de la salvació continua desenvolupant-se enmig dels homes. L’Església, verge
i mare, santa i pecadora, fa camí cap a les noces definitives amb Déu que ens descriu el
llibre de l’Apocalipsi. En aquesta història el Senyor es manifesta a cada home o dona i a la
seva Església enmig de les vicissituds de la vida, constituïdes sempre de gràcia i de pecat.
L’espiga fèrtil, carregada de blat, ha crescut al costat de la feble. I el dubte sobre la manifestació del Senyor, sobre el seu temps o sobre la seva autenticitat no és estalviat a ningú.
Aquesta perplexitat sempre comporta una crida de Déu a seguir endavant, a deixar-se
tocar per la gràcia, a descobrir la manifestació del Senyor en els signes dels temps.
El dia de la segona manifestació del Senyor, dia gran i decisiu, serà la fi del camí. Allí
ja no hi haurà lloc per a la perplexitat, el dubte ni la nit fosca. La lluita per la fe, que els
homes i dones pecadors però de bona voluntat viuen cada dia, és un reforçament per
a aquest dia, el dia del Senyor.
El dia de la parusia serà el dia de la manifestació definitiva de Crist. Ell apareixerà en
la plenitud del seu poder. Serà la seva Epifania definitiva, la manifestació de la glòria
del Crist i dels fills de Déu, com diu sant Pau en la Carta als romans. Serà el dia de la
revelació final d’aquesta glòria que hem anat contemplant amagada en Crist al llarg de
l’any litúrgic que avui acaba: a Canà de Galilea, en la Transfiguració de Jesús al Tabor i
sobretot en el matí de Pasqua.
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Quan coneixem moments de perplexitat, de dubte, quan estem en la nit de la fe hem
d’enfortir-nos pensant en el dia del Senyor. Potser el moment evangèlic que més ens
pot ajudar és el narrat en el capítol 21 de l’Evangeli de sant Joan. Allà es dóna la segona
crida del Senyor. Un cop confirmats en la fe, som invitats a continuar caminant. A la
vora del llac de Tiberíades –evocació de la primera crida-, els deixebles, potser encara
una mica perplexos i dubtosos, reconeixen el Senyor i es disposen a continuar en un
seguiment que anirà més enllà del temps, més enllà de les perplexitats i els dubtes, i es
farà súplica humil i confiada en la petició de l’Església dels primers temps i de sempre:
“Veniu, Senyor Jesús”.
†Lluís Martínez Sistach
Cardenal de Barcelona

El record del Vaticà II i el camí de l’Església (29/11/2015)
Dos esdeveniments marquen el temps d’Advent que avui inicia l’Església: el record del
Concili Ecumènic Vaticà II i l’Any Sant especial de la Misericòrdia, promulgat pel papa
Francesc. Són dos esdeveniments espirituals –un del passat i un del present- que ens
inviten a viure’ls amb esperança, que és l’actitud espiritual pròpia d’aquest temps de
preparació al Nadal.
Els dos esdeveniments tenen una forta relació interna. Ho expressa clarament el Papa
en el document de convocatòria de l’Any Sant, en què diu que ha escollit com a data
per iniciar el Jubileu extraordinari el 8 de desembre, precisament pel seu significat en
la història recent de l’Església. En efecte, el Sant Pare obrirà la Porta Santa –que s’obrirà també a les catedrals de tot el món- en el cinquantè aniversari de la conclusió del
Concili Ecumènic Vaticà II.
“L’Església –diu el Papa- sent la necessitat de mantenir viu aquest esdeveniment” i en
dóna la raó: per a l’Església, aquell 8 de desembre de 1965, quan acabaven les sessions
del Concili, s’iniciava un nou període de la seva història. Per això es diu, amb raó, que
el Vaticà II fou el fet eclesial més important de tot el segle XX.
Els bisbes reunits en el Concili convocat per Joan XXIII varen percebre intensament,
com un veritable impuls de l’Esperit Sant, l’exigència de parlar de Déu als homes del
nostre temps d’una manera més comprensible. ¿No és aquest precisament l’objectiu
fonamental del Jubileu que començarà properament?
El magisteri del papa Francesc té unes arrels que s’alimenten de l’esperit i de les disposicions del Vaticà II. Per això mateix, el Papa actual ens recorda en molts aspectes la
figura de l’inoblidable papa Joan, que va tenir la inspiració de convocar un concili per
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obrir l’Església a l’impuls de l’Esperit Sant i a les necessitats dels nous temps. Escriu
Francesc: “Esfondrades les muralles que per molt temps havien reclòs l’Església en una
ciutadella privilegiada, havia arribat el temps d’anunciar l’Evangeli d’una manera nova.
Una nova etapa en l’evangelització de sempre. L’Església sentia la responsabilitat de ser
en el món un signe viu de l’amor del Pare”.
Quin era el nou camí que calia seguir? Francesc recorda aquestes paraules de sant
Joan XXIII en l’obertura del Concili: “En els nostres temps, l’Església prefereix
usar el remei de la misericòrdia, i no pas empunyar les armes de la severitat”. En
aquest mateix camí –recorda Francesc- es situava el beat Pau VI en la cloenda dels
treballs del Concili dient que “la religió del nostre Concili ha estat principalment
la caritat. L’antiga història del bon samarità ha estat la pauta de l’espiritualitat del
Concili”.
Francesc ens invita a travessar la Porta Santa del Jubileu reafirmant l’esperit i les disposicions del Concili Vaticà II. Aquest és sens dubte el camí de l’Església de Crist en
els nostres temps.
†Lluís Martínez Sistach
Cardenal de Barcelona

Comunicats de premsa
Comunicat sobre els terrenys parroquials de Sant Bernat Calbó
BARCELONA, 2 de novembre de 2015 — Fa uns anys es va detectar que l’església de
la parròquia de Sant Bernat Calbó del Poble Nou tenia greus defectes estructurals que
obligaven a enderrocar-la.
D’acord amb l’Arxiprestat i els Consells d’Economia de l’Arquebisbat, fa tres anys es va
decidir cedir el solar a les Germanetes de l’Anyell que actualment resideixen en uns
locals de la parròquia de Sant Jaume de Barcelona. Al llarg d’aquests anys el projecte
s’ha anat concretant.
Finalment, però, les Germanetes de l’Anyell han pres la decisió de renunciar al projecte
donades les dificultats d’edificabilitat i convivència.
L’Arquebisbat continuarà fent el possible per trobar un lloc adequat per establir el “petit monestir” que necessiten les Germanetes.
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El cardenal arquebisbe de Barcelona presidirà aquest migdia una
roda de premsa
BARCELONA, 6 de novembre de 2015 — El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr.
Lluís Martínez Sistach, presidirà una roda de premsa a les 13 h. d’aquest migdia al
Palau Episcopal on es convoca a tots els mitjans de comunicació. Es prega màxima
puntualitat.
Convocatòria de premsa
Hora: 13:00h.
Dia: divendres, 6 de novembre de 2015.
Lloc: Arquebisbat de Barcelona. C. del Bisbe, 5.

El cardenal arquebisbe de Barcelona ingressa
a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya.
BARCELONA, 9 de novembre de 2015 — El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr.
Lluís Martínez Sistach, pronunciarà el seu discurs inaugural com a acadèmic de número en l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya el proper dimarts, 10 de
novembre, a les 19 hores, a la seu del Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Durant l’acte d’ingrés, l’arquebisbe de Barcelona pronunciarà un discurs titulat “Estat
laic i societat plurireligiosa”, en el qual es fa ressò de la problemàtica actual que hi ha
a la nostra societat.
L’arquebisbe metropolità de la província eclesiàstica de Barcelona és doctor en Dret
Canònic i Civil per la Universitat Pontifícia Lateranense. Ha publicat llibres i molts
treballs a revistes especialitzades i de divulgació sobre qüestions canòniques i pastorals, relatives especialment al matrimoni, a l’organització de l’Església i a les relacions
entre l’Església i l’Estat.

La Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona
tindrà dos nous canonges
BARCELONA, 13 de novembre de 2015.- Aquest mes d’octubre el cardenal, Lluís
Martínez Sistach, va nomenar canonges Mn. Robert Baró Cabrera i Mn. Alfred Sabaté Botet. Ambdós preveres prendran possessió de la Canongia el dissabte, 28 de
novembre a les 11:15h. del matí a la Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona.
Mn. Robert Baró Cabrera va néixer a Sabadell el 25 de gener de 1971. Va fer els estudis
eclesiàstics a la Facultat de Teologia de Catalunya i és llicenciat en Teologia. És també
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llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fou ordenat
prevere a la catedral de Barcelona el 4 de juny de l’any 2000. Ha col·laborat en la pastoral de diverses parròquies; Santa Cecília, Santa Eulàlia de Vilapicina, Sant Vicenç de
Sarrià i Santa Maria del Taulat. Ha estat secretari particular del cardenal arquebisbe de
Barcelona i és consiliari de diverses associacions laïcals. Especialitzat en Arqueologia
i Art Sagrat, és sotsdelegat de la Delegació Diocesana del Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona.
Mn. Alfred Sabaté Botet va néixer a Barcelona el 9 de juny de 1974. Va fer els estudis
a la Facultat de Teologia de Catalunya. A Roma va ampliar estudis de Mariologia a la
Pontifícia Facultat Teològica Marianum. Ha publicat recentment dos estudis a la revista “Estudios Marianos” titulats “Maria y el sacerdote, alianza de Dios con la humanidad” i “Aparición, tradición y devoción en las advocaciones de la Virgen de la Merced
y de Montserrat”. Ha col·laborat en la pastoral de diverses parròquies i actualment ja
col·laborava en la pastoral de la Catedral de Barcelona. Des del dia 1 de setembre de
2008 és secretari particular del cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach.

Beatificació de vint-i-sis caputxins màrtirs
BARCELONA, 21 de novembre de 2015.- Aquest migdia la Catedral de Barcelona ha
acollit l’acte de beatificació de vint-i-sis màrtirs caputxins.
La celebració ha estat presidida pel prefecte de la Congregació per les Causes dels
Sants, el cardenal Angelo Amato. Amb ell, han concelebrat el cardenal de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, i el vicari general i ministre de l’Orde dels Frares Menors
Caputxins, fra Mauro Jöhri.
El procés de beatificació, iniciat als anys cinquanta, arriba així al seu terme després que
el passat mes de juny el Sant Pare va autoritzar la Congregació per a les Causes dels
Sants a promulgar el decret que reconeix el martiri de fra Frederic de Berga i vint-icinc companys.
La llista completa d’aquests vint-i-sis màrtirs, per l’ordre en què foren mors, és la següent:
• fra Prudenci de Pomar de Cinca, cuiner, que morí a Arenys de Munt.
• fra Eloi de Bianya, porter del convent de Sarrià, amb fama de santedat ja en vida,
juntament amb fra Cebrià de Terrassa, almoiner, i els estudiants fra Miquel de Bianya i fra Jordi de Santa Pau.
• fra Modest de Mieres, professor de teologia, que morí juntament amb el menorquí
fra Àngel de Ferreries, germà laic.
• fra Rafel de Mataró, que havia estat secretari provincial, mort a Barcelona.
• fra Feliu de Tortosa, almoiner, mort a Tordera.
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• fra Agustí de Montclar, literat, mort a Barcelona.
• fra Anselm d’Olot, que havia estat missioner i confessor, mort a Barcelona.
• fra Benigne de Canet de Mar, missioner a l’Amazònia durant disset anys i guardià
de Sarrià, mort a Barcelona.
• fra Tarsici de Miralcamp, sacerdot de vint-i-quatre anys d’edat, mort a Lleida.
• fra Marçal de Vilafranca, estudiant de dinou anys d’edat, mort a Barcelona.
• fra Vicenç de Besalú, predicador, mort a Les Planes d’Hostoles.
• fra Zacaries de Llorenç del Penedès, sacerdot, mort a Barcelona.
• fra Bonaventura d’Arroyo Cerezo, estudiant, mort a Barcelona.
• fra Josep de Calella, sacerdot, mort a Barcelona.
• fra Timoteu de Palafrugell, predicador, mort a Olot.
• fra Eudald d’Igualada, estudiant (el més jove dels màrtirs, de divuit anys), mort a la
Pobla de Claramunt.
• fra Alexandre de Barcelona, dedicat sobretot a la catequesi, mort a Barcelona.
• fra Martí de Barcelona, historiador de renom, i fra Doroteu de Vilalba, sacerdot,
morts a Montcada.
• fra Remigi de Papiol, ex-missioner i escriptor, i fra Pacià Maria de Barcelona, estudiant, morts a Cerdanyola.
• fra Frederic de Berga, que havia estat provincial i com a religiós més antic encapçala
la llista oficial dels màrtirs, mort a Barcelona.

Articles i declaracions
Conferència del Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, a
l’Ateneu Barcelonès.
Barcelona, 23 de novembre de 2015.
Una encíclica per a tot el món: ‘Lloat sigueu’
Agraeixo moltíssim a l’Ateneu Barcelonès i més concretament a la secció “Ecologia i
recursos humans”, la seva invitació a parlar de la recent encíclica del Papa Francesc
Laudato Si’, sobre els problemes de l’ecologia i del medi ambient. Avui té encara més
importància aquest document precisament perquè el 30 de novembre comença a Paris
la Cimera sobre el Canvi Climàtic. Poques vegades una encíclica – o una carta que el
bisbe de Roma dirigeix, en principi, a tota l’Església – havia estat tan esperada. El mateix Papa va anunciar, en diverses ocasions i en una compareixença seva davant dels
periodistes, al final d’un dels seus viatges, que estava preparant una encíclica sobre els
problemes de l’ecologia i que el tema era delicat, perquè calia tenir en compte algunes
qüestions de caràcter científic sobre els quals hi havia parers diversos entre els experts.
Certament – com ha escrit el presentador – ha sintetitzat amb radicalitat el pensament
de Francesc i les alternatives ecològiques.
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Malgrat tot, en la immediatesa de la gran cita de París sobre el Canvi Climàtic, el Papa
enviava una crida solemne a tota la humanitat sobre un gran repte, un veritable desafiament: la degradació global de l’entorn natural. “Lloat sigueu, Senyor meu”, cantava
Sant Francesc d’Assís. “En aquest famós càntic – diu el Papa Francesc – ens recordava
que la nostra casa de tots és també com una germana, amb la qual compartim l’existència, i com una mare bella que ens acull entre els seus braços” (Laudato Si’, 1).
Per això aquesta encíclica va molt més enllà de les encícliques habituals en quan als
destinataris: no és una carta només als catòlics ni només als cristians o a les persones
religioses; és una carta a tot el món, a tothom que vulgui escoltar el seu missatge. “El
problema ecològic només es podrà resoldre si hi ha la implicació de tothom”, es va
dir en una recent sessió acadèmica de les nostres Facultats eclesiàstiques dedicada a
aquesta carta del Papa.
Per establir un punt de referència, em ve a la memòria una encíclica del Papa Joan
XXIII, en els temps del Concili Vaticà II. La Pacem in Terris (Pau a la terra), que el bon
i sant papa Joan ja va voler dirigir a “tots els homes i dones de bona voluntat”. La carta
Laudato si és, de fet, una carta al món sobre un “problema global” que afecta a tota
la humanitat i que només es podrà resoldre des de la implicació de tots, creients i no
creients. La pau i l’ecologia són dues qüestions fonamentalment humanes.
Per això mateix, el Papa fa un ampli ús de la llum que ens ve de la raó quan analitza la
situació econòmica actual, tenint present tant les dades que ens aporten les diverses
ciències com les que ens venen de la fe. La Laudato si és un exemple de la fecunditat
intel·lectual que hom pot aconseguir quan es conjuguen bé els diversos camps del coneixement humà, respectant l’autonomia de cada saber, els seus mètodes i les seves
maneres de fer. Això em sembla força important per evitar l’acusació que es podria fer
a l’Església pensant que, amb documents com el que estem comentant, pretén recuperar una hegemonia perduda en el camp de la cultura.
1. La necessitat d’una “conversió ecològica”
Francesc en aquesta carta invita tots els homes i dones de bona voluntat a un canvi
d’actitud, col·locant cada persona davant de la seva responsabilitat a l’hora d’ocupar-se
de la “casa comú”, on Déu ha donat una responsabilitat a cada persona. El Sant Pare es
fa “portaveu” del sofriment dels pobres i de la naturalesa. Diu concretament: “Entre
els pobres més abandonats i maltractats, hi ha la nostra oprimida i devastada terra que
‘gemega i sofreix dolors de part’ (Rm 8,22)” (n.2).
Els pobres i la naturalesa, és a dir, la creació. ¿Per què uneix aquestes dues realitats?
Aquí l’encíclica ens manifesta una vegada més la preocupació social del Papa, posada
en relleu ben recentment amb els missatges en el viatge del passat mes de setembre
602

[28] octubre -BAB 155 (2015)

a Cuba i a Estats Units. Als seus ulls, no existeixen dues crisis separades, una medi-ambiental i una altra social. Entorn natural i entorn humà es degraden junts. La
salvaguarda de la Terra com a “casa comú” i l’amor als pobres es donen la mà. Això es
manifesta, per exemple, en el problema de l’aigua, que afecta a poblacions senceres,
i en especial als infants que emmalalteixen i moren per consumir aigua no potable
(Cf. nn. 27-31).
Un altre exemple d’aquesta relació íntima la trobem en la pèrdua de la biodiversitat i la
modificació dels ecosistemes i per tant de la vida (Cf. nn. 32-42) amb l’extinció d’espècies animals i vegetals, fets en els quals hi ha interessos econòmics internacionals que
dificulten posar-hi remei (n.38).
El Papa Francesc proclama així el crit dels més fràgils perquè el desafiament medi-ambiental, així com les seves arrels, afecten a la totalitat de la humanitat i interpel·len
cada persona en allò més fons de la seva humanitat. Per tal de superar junts, per mitjà
d’un diàleg multidisciplinar, aquest immens desafiament, primer de tot cal canviar
la mirada, i això comporta tenir el coratge d’obrir els ulls. L’encíclica ens diu que “en
les condicions actuals de la societat mundial, on hi ha tantes iniquitats i cada vegada
són més les persones ‘descartables’, privades de drets humans bàsics, el principi del bé
comú es converteix immediatament, com a lògica i ineludible conseqüència, en una
crida a la solidaritat i en una opció preferencial pels més pobres” (n. 158).
“Obrir els ulls”. Francesc no ignora ni els debats científics habituals, ni les divergències
d’opinió, ni les resistències a la “conversió ecològica”, fins i tot a l’interior del món catòlic. Les reaccions han confirmat les seves precaucions, fins al punt que no han faltat les
reaccions contràries i una prestigiosa revista internacional s’ha preguntat, amb grans
caràcters tipogràfics, i en la seva portada: “¿És catòlic el Papa?”
Aquest fet em recorda –i sens dubte els recordarà a vostès- que quan Lleó XIII publicà
l’encíclica Rerum Novarum, sobre la qüestió social i el problema obrer, a Espanya i en
ambients catòlics es van fer pregàries demanant la conversió del Papa. Tocar temes vius
té aquests riscs.
2. La defensa d’un progrés sostenible
“Canviar la mirada”? Certament, però també canviar l’estil de vida. “El ritme de consum, de malbaratament i d’alteració del medi ambient -diu Francesc- ha superat les
possibilitats del planeta, de tal manera que l’estil de vida actual, pel fet de ser insostenible, només pot acabar en catàstrofes, com de fet ja està succeint periòdicament en
diverses regions”. El Papa espera que cadascú pugui donar-se compte d’aquesta situació, i atrevir-se a convertir en sofriment personal i en compromís personal allò que li
passa al món.
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Canviar la mirada i canviar les actituds. Anar cap a un estil de vida més sobri. El Papa
posa exemples concrets. Tanmateix, Francesc col·loca el desafiament ecològic en un
nivell molt radical: el d’una conversió en la manera de copsar la vida i l’activitat humanes. Sense aquesta conversió totes les solucions –ja siguin tècniques, econòmiques o
jurídico-polítiques- seran insuficients i, en el millor dels casos, ajornaran un resultat
que s’anuncia catastròfic.
El papa Francesc ens fa aquesta pregunta que ens interpel·la a tots: “¿Quin tipus de
món desitgem transmetre als qui vindran després de nosaltres, als infants que estan
creixent?” (n.160). Però aquesta pregunta no contempla només el medi ambient isolat,
sinó que condueix a interrogar-nos sobre el sentit de l’existència i sobre els valors que
estan a la base de la nostra vida social: ¿Per quina finalitat hem vingut a aquesta Terra?
¿Per quin objectiu treballem i lluitem? ¿Per què aquesta Terra té necessitat de nosaltres? Aquests interrogants estan en el cor de la Laudato Si’.
La proposta de l’encíclica és el que s’ha anomenat una “ecologia integral”, que recorda
la coneguda obra del filòsof cristià Jacques Maritain “L’humanisme integral”. Francesc
ens proposa una “ecologia humana integral i ens recorda que hi ha una relació directa entre una ecologia integral i una antropologia autèntica. La “qüestió ecològica” és
també una qüestió essencialment moral. Davant de la natura visible del cosmos estem
sotmesos a lleis no solament biològiques, sinó també morals, la transgressió de les
quals no resta impune.
Antoni Gaudí era un gran ecologista, com a persona imbuïda d’un profund esperit franciscà. Ell creia que l’artista col·labora amb Déu en l’obra de la creació, i per això es diu que
és un “creador”. Ningú com Gaudí va fer del temple un verger, en el que el regne mineral,
vegetal, animal i finalment humà dóna lloança al Déu creador. El Papa no es queda en
els símptomes, sinó que va a les arrels de la situació actual, a les causes més profundes,
en diàleg amb la filosofia i les ciències humanes. Com escriu el cardenal Peter Turkson,
president del Pontifici Consell de Justícia i Pau, “l’objectiu de Francesc és el d’elaborar
una ecologia integral, que en les diverses dimensions, inclogui el lloc específic que l’ésser
humà ocupa en aquest món i les seves relacions amb la realitat que el circumda”.
L’encíclica fa referència a la Terra, la nostra casa comú, que és també com una germana,
amb la qual compartim l’existència, i com una mare bonica que ens acull amb els seus
braços (Cf. n.1). Tanmateix aquesta germana clama pel mal que li provoquem a causa
de l’ús irresponsable i de l’abús dels béns que Déu ha posat en ella” (n.2)
3. Vers un pacte entre la “ciència” i la “consciència”
El papa Francesc confia l’ecologia a la consciència moral de la humanitat, de la mateixa
manera que Joan XXIII hi confià el problema de la pau, com ja he dit. El canvi de visió
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del món que ens demana Francesc s’inscriu en la relació de l’home amb la tècnica moderna, el que ell anomena “la globalització del paradigma tecnocràtic” (nn. 106-114).
Aquesta col·loca avui la humanitat davant d’unes opcions veritablement abismals, donant als homes un enorme poder sobre si mateixos i sobre la Terra que alguns qualifiquen de desmesurat. Recordo –en aquest aspecte- el pensament del jesuïta Pierre Teilhard de Chardin (em sembla recordar que el papa el cita en la seva carta). La cita que
recordo és aquesta: “els grans cims també posen la humanitat davant de grans abismes”.
El cas és que els avenços de la ciència i de la tècnica no s’han vist acompanyats per un
progrés equivalent a nivell ètic i cultural. Avui és molt difícil discernir sobre els valors
i els contravalors del progrés tècnic i científic. No voldria de cap manera que aquesta
apreciació es veiés com una desautorització de la ciència i de la tècnica. La millor tradició catòlica –des de sant Albert Magne a Teilhard de Chardin- han tractat amb gran
respecte la ciència del seu temps.
Caldria, més aviat, un pacte entre Ciència i Consciència, entre Ciència i Saviesa, i en
això les diverses cultures i les religions tenen unes “reserves” humanes que no poden
ser menystingudes.
Poso un exemple que és molt present en la encíclica: l’estil de la nostra mirada i de la
nostra acció en la naturalesa. Si arribem a canviar la mirada sobre la naturalesa, si renunciem a considerar els altres éssers com a objectes sotmeses arbitràriament al nostre
ús i dominació, si arribem a sentir tot allò que ens uneix vitalment a tots els éssers de
l’univers, “la sobrietat i el respecte brollaran d’una manera espontània”.
En l’acceptació d’aquesta solidaritat amb tots els éssers de la creació, i en l’anàlisi de les
conseqüències de trencar-la, la ciència ens hi pot ajudar molt. Així es va dir –i em va
impressionar- en una sessió acadèmica que van organitzar les Facultats de Teologia, de
Filosofia i d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí. Diverses
intervencions varen insistir en què el problema ecològic només es podrà resoldre si hi ha
la implicació de tothom. Un “problema global” demana una “col·laboració global”.
4. Dialogar per tal de cercar solucions
Dialogar significa unir-se per tal de trobar solucions. Els problemes mediambientals i
socials són de tanta complexitat que cap disciplina científica, ni cap forma de saviesa
–incloent-hi la saviesa religiosa- poden ser menystingudes a l’hora d’aportar respostes
sostenibles.
El diàleg és un eix transversal de l’encíclica i és l’instrument per afrontar i resoldre
els problemes. El papa Francesc no proposa solucions sinó un mètode consistent en
el diàleg multicultural i multidisciplinar seriós i sense prejudicis entre totes les parts
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implicades en els problemes ecològics. Si dedica un capítol a “L’Evangeli de la creació”,
és perquè creu, amb el patriarca ecumènic de Contantinoble Bartomeu, en una nova
trobada fecunda entre ciència i religió, i perquè també vol mostrar que les creences de
la fe cristiana –com les d’altres religions i humanismes- ofereixen motivacions poderosos per tenir cura de la Terra.
Francesc ha volgut, per això, donar una perspectiva ecumènica –en el sentit més amplia
d’aquesta paraula- a la seva encíclica. També ecumènica en l’àmbit cristià. Un destacat
membre de l’Església oriental va formar part de la taula de presentació de l’encíclica. I
Francesc no ha dubtat en fer seva una iniciativa de les Esglésies ortodoxes orientals les
quals celebren cada primer de setembre una “Jornada Mundial de Pregària per a la Cura
de la Creació”. Es tracta de fer quelcom que les Esglésies ja fa temps que fan. Així ho diu
el Papa en la carta que comunica aquesta iniciativa en el marc de l’Església catòlica.
5. La crisi ecològica i els cristians
La carta que he citat està dirigida als cardenals Peter Turkson, president del Pontifici
Consell Justícia i Pau, i Kurt Koch, president del Pontifici Consell per a la Unitat dels
Cristians. El Papa reconeix que la nova Jornada catòlica fou una iniciativa que va fer,
en la presentació de l’encíclica, el representant del patriarca de Constantinoble, el metropolita Ioannis (Zizioulas) de Pèrgam, un acreditat teòleg.
Voldria fer una cita d’aquesta carta que em sembla que reflecteix la intenció de tota
l’encíclica: “Com a cristians –diu Francesc- volem oferir la nostra contribució per a
superar la crisi ecològica que està vivint la humanitat. Per això, abans que tot, hem
d’extreure del nostre ric patrimoni espiritual les motivacions que alimenten la passió
per a la cura de la creació, recordant sempre que, per als creients en Jesucrist, Verb de
Déu, fet home per nosaltres, ‘l’espiritualitat no està desconnectada del propi cos, ni de
la naturalesa o de les realitats d’aquest món, sinó que viu amb elles i en elles, en comunió amb tot allò que ens envolta’”.
“La crisi ecològica –escriu Francesc en l’encíclica- ens crida a una profunda conversió
espiritual i els cristians també estem cridats a una “conversió ecològica”, que implica
deixar brollar totes les conseqüències de la nostra trobada amb Jesucrist en les relacions amb el món que ens envolta” (n. 217). Per això, el Papa demana també la col·laboració del Consell Ecumènic de les Esglésies, que ha treballat, ja fa anys, el tema de la
cura de la creació.
Ja que han tingut la gentilesa de voler invitar a parlar en aquesta institució preuada, al
cardenal de Barcelona, em vulguin permetre acabar amb una referència a la qüestió
fonamental, que no és altra que l’acceptació o la no acceptació de Déu. “Els homes
no som Déu –ens diu el Papa- La millor manera de posar en el seu lloc l’ésser humà,
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i d’acabar amb la seva pretensió de ser un dominador absolut de la terra, és tornar a
proposar la figura d’un Pare creador i únic amo del món, perquè d’altra manera l’ésser
humà tindrà sempre una tendència a voler imposar a la realitat les seves pròpies lleis i
interessos”. L’encíclica se centra en recordar la gran responsabilitat de l’ésser humà pel
que fa a la creació, de la que no ha d’anar per explotar-la com vulgui, sinó que se n’ha
de sentir administrador davant la generació actual i també les futures.
La indiferència religiosa i l’allunyament de Déu també tenen molt a veure amb l’abús
de la natura i amb la seva utilització egoista. Quan escoltem la veu de Déu, descobrim
que no només estem cridats a tenir cura de la fragilitat dels germans, sinó també de la
fragilitat del món creat.
6. Una crida a l’esperança
Malgrat els molts problemes que el document planteja tanmateix, el Papa, inspirant-se
en la fe, tanmateix llença una crida a l’esperança dient que “els éssers humans, capaços
de degradar-se fins a l’extrem, també poden sobreposar-se, tornar a optar per al bé i
regenerar-se, més enllà de tots els condicionaments mentals i socials que els siguin imposats. No hi ha sistemes que anul·lin per complet l’obertura al bé, a la veritat i a la bellesa, ni la capacitat de reacció que Déu segueix inspirant en els cors humans” (n. 205).
La humanitat encara té capacitat de col·laborar per construir la nostra “casa comú”.
Voldria que guardéssim bé aquesta invitació a l’esperança. No tot està perdut. “Quan
som capaços de superar l’individualisme, realment es pot desenvolupar un estil de vida
alternatiu i esdevé possible un canvi important en la societat” (n. 208), impulsant la
moderació en el consum, per exemple en l’ús de l’aigua, en la separació dels residus,
en l’estalvi d’energia.
“La sobrietat que es viu amb llibertat i consciència és alliberadora” (n. 223), diu el
Papa. L’encíclica de Francesc –s’ha dit- és una mina d’or d’on, com fa un vell escrivà,
se’n poden treure joies modernes i antigues. La teologia de la creació que hi ha en el
fons del document s’inspira en el solc teològic més bell de la tradició cristiana, riu que
remunta a la teologia de Sant Agustí i Sant Bonaventura com a expressió de la via pulchritudinis, el “camí de la bellesa”, un camí en el que s’uneixen la veritat, la bondat i la
bellesa. És l’anomenada “Escola franciscana”. Admira també que el Papa citi Sant Joan
de la Creu i la petita Teresa de Lisieux, dos grans testimonis de l’esperança. I sobretot
admira que citi Sant Francesc d’Assís.
El primer Bisbe de Roma que porta el nom de Francesc, ens ha donat una encíclica
profundament franciscana. Acabo precisament amb un record de sant Francesc d’Assís, model d’actitud contemplativa, esperançada i agraïda davant de la creació i també
d’una actitud solidària amb la Terra i amb tots els éssers.
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En el seu “Càntic de les Creatures” o “Càntic del germà sol”, que ha inspirat el títol i
l’encapçalament de l’encíclica, sant Francesc prega així: “Lloat sigueu, Senyor meu, per
la germana nostra mare la terra, la qual ens sosté i governa i produeix fruits diversos
amb flors acolorides i herba”. I vegin aquesta altra pregària, també franciscana i un
punt més dramàtica, que el Papa Francesc posa al final de l’encíclica: “Toqueu els cors
dels qui busquen només beneficis a costa dels pobres i de la terra. Ensenyeu-nos a descobrir el valor de cada cosa, a contemplar admirats i reconèixer que estem units amb
totes les criatures en el nostre camí cap a la vostra llum infinita”.
Estem a molt poc de començar la Cimera del Canvi Climàtic a Paris. L’encíclica afirma que “les negociacions internacionals no poden avançar significativament per les
posicions dels països que privilegien els seus interessos nacionals per sobre del bé
comú global” (n.169). Tots desitgem que la cimera pugui servir superant aquests
interessos nacionals.
Que l’encíclica del papa Francesc, recolzada en l’admiració universal pel sant d’Assís,
pugui moure els homes i dones de bona voluntat a viure lloant el Creador i respectant
la creació.
Gràcies per la seva atenció.
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Vicariat general
Carta del Sr. Bisbe auxiliar i Vicari general
Barcelona, 19 de novembre de 2015
Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell
Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats
diocesanes
Benvolguts germans i germanes en Crist:
Després que el nostre Sant Pare Francesc ha acceptat la renúncia al govern de l’arxidiòcesi de Barcelona al nostre Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach i abans
de l’inici del ministeri pastoral del nou arquebisbe, em plau convidar-vos -en nom propi i del Consell Episcopal- el diumenge 13 de desembre a les 17 hores, a la Basílica de
la Sagrada Família per pregar junts en l’Eucaristia dominical com a família diocesana.
Ho farem donant gràcies al Senyor pel ministeri episcopal del nostre Sr. Cardenal Arquebisbe Lluís, qui al llarg de quasi dotze anys ha servit la nostra Església de Barcelona,
després d’haver-ho fet a les esglésies germanes de Tortosa i Tarragona, a més d’haver
exercit el ministeri sacerdotal i episcopal com a bisbe auxiliar a la nostra arxidiòcesi.
Per aquest motiu, serà bo que, tots els qui ho desitgeu i us sigui possible, us feu presents
aquest dia a la Sagrada Família representant les parròquies, comunitats i grups cristians per fer aquest signe de comunió i afecte envers qui ha estat el nostre pastor diocesà
i, entorn d’ell, viure i celebrar la nostra unió amb Crist, a qui ha representat com a cap
i pastor durant anys entre nosaltres, tot confirmant-nos en la fe catòlica i apostòlica.
Serà aquest un moment privilegiat per sentir-nos Església i animar-nos al seguiment
de Jesucrist, experimentar el goig de ser comunitat de germans i reafirmar-nos una vegada més en la nostra identitat de deixebles missioners que estan disposats a anunciar
el Senyor, vivint a fons l’Evangeli en el cor del nostre poble.
†Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona
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Secretaria general
Nomenaments parroquials
05.11.15 – Rvd. P. Domingo Lorenzo Mezquita, O de M, rector de la parròquia de Sant
Pere Nolasc, de Barcelona.
05.11.15 – Rvd. P. José Galve Ardid, O de M, vicari de la parròquia Verge de Natzaret,
de Barcelona
05.11.15 – Rvd. P. Joan Pi Siqués, SDB, vicari de la parròquia Sant Pere Ermengol, de
Barcelona.
24.11.15 – Rvd. Sr. David Álvarez Rodríguez, administrador parroquial de la parròquia de la Mare de Déu de la Salut, de Les Planes (Barcelona), per un any.

Nomenaments no parroquials
04.11.15 – Institució Cultural del CIC, fundació inscrita la registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya: Vist-i-plau a la composició del patronat, que queda com segueix:
Sr. Joaquim Triadú i Vila-Abadal, President;
Sr. Jordi Cortada i Passola, Secretari
Sra. Anna Bordes i Baliu, Vocal
Sr. Aleix Carrió i Millà, Vocal
Sr. Jordi Conejos i Sancho, Vocal
Sr. Ignasi García i Clavel, Vocal
Sr. Jordi Gual i Solé, Vocal
Sr. Enric Masllorens i Escubós, Vocal
Sra. Montserrat Oliveras i Bargués, Vocal
Sr. Xavier Queralt i Blanch, Vocal
Sr. Jordi Riera i Romaní, Vocal
Sr. Enric Roca i Casas, Vocal
Sr. Eduard Vallory i Subirà, Vocal
Sr. Pere Viñolas i Serra, Vocal
04.11.15 – Fundació Ajuda i Esperança. Aprovació com a membre del patronat, per
quatre anys, el vocal,
Sr. Ramon Tous Quintana
La composició del patronat queda constituïda com segueix:
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Sra. Mª Rosa Buxarrais Estrada, Presidenta
Rvd. Sr. Agustí Viñas Rexach, Vicepresident
Sr. Joan Terribas Sala, Tresorer
Sra. Marta Burguet Arfelis, Secretària
Sr. Pedro Barcelò Julià, Vocal
Sr. Joan Buscà Ambrós, Vocal
Sra. Rosa Navas Albareda, Vocal
Sr. Robert Rodergas Pagès, Vocal
Sr. Ramon Tous Quintana, Vocal
05.11.15 – Rvd. P. Ignacio Blasco Guillén, O de M, capellà del Centre Penitenciari
d’Homes “La Model”, de Barcelona.

Institucions d’ensenyament superior
02.11.15 - El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen,
a tenor de l’article 15 dels Estatuts de l’Ateneu Sant Pacià, i acomplerts els requisits
corresponents com a Gran Canceller, nomena VICERECTOR de l’Ateneu Sant Pacià el
Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas, per tres anys, amb la seguretat que exercirà aquesta
tasca com un eficaç servei a l’Església.
02.11.15 - El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen,a
tenor de l’article 15 dels Estatuts de l’Ateneu Sant Pacià, i acomplerts els requisits corresponents com a Gran Canceller, nomena VICERECTOR de l’Ateneu Sant Pacià el
Rvd. Dr. Ramon Corts Blay, per tres anys, amb la seguretat que exercirà aquesta tasca
com un eficaç servei a l’Església.
02.11.15 - El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen,
a tenor de l’article 15 dels Estatuts de l’Ateneu Sant Pacià, i acomplerts els requisits corresponents com a Gran Canceller, nomena SECRETARI GENERAL de l’Ateneu Sant
Pacià el Rvd. Llic. Sergi Gordo Rodríguez, per tres anys, amb la seguretat que exercirà
aquesta tasca com un eficaç servei a l’Església.

Cartes
Barcelona, 17 de novembre de 2015

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres
del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals,
escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes
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Benvolguts i benvolgudes: Déu vos guard,
El Sr. Cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, el proper dilluns, 23 de novembre, a les 19
hores, pronunciarà una conferència sobre la darrera carta encíclica del Papa Francesc,
inspirada en el Càntic de les criatures de Sant Francesc d’Assís, sobre la cura de la terra,
la casa de tots.
El Sr. Cardenal ens compartirà, doncs, la seva visió sobre Laudato si’ a la vigília de la
Cimera del Clima de París.
L’acte se celebrarà a la sala d’actes Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès (carrer Canuda, 6).
Esperant que pugueu participar-hi, rebeu la meva salutació cordial,
Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari General i Canceller
Barcelona, 19 de novembre de 2015
Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi

Celebració de l’Eucaristia d’acció de gràcies pel ministeri episcopal a
Barcelona del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach a la Basílica de
la Sagrada Família
(diumenge, 13 de desembre de 2015, a les 17 hores).
Benvolguts, Déu vos guard.
Per indicació del Sr. Bisbe Auxiliar i en referència a la celebració de l’Eucaristia d’acció
de gràcies pel ministeri episcopal a Barcelona del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, que tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Família el diumenge, 13 de desembre de
2015, a les 17 hores, els preveres i diaques que vulguin concelebrar han de recollir la
pertinent INVITACIÓ DE CONCELEBRANT al Seminari Conciliar de Barcelona
en els dies i horaris següents:

–Del dilluns 30 de novembre al divendres 4 de desembre de 2015 i del dimecres 9 de
desembre al divendres 11 de desembre de 2015.
–de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

Important a tenir en compte per a l’esmentada celebració:
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–Caldrà dur alba i estola morada.
–El lloc per revestir-se us serà indicat en accedir al temple per la façana de la Passió i
mostrar la corresponent invitació.
–Un cop allà, el servei d’ordre us mostrarà el lloc reservat per als concelebrants
Amb la meva salutació cordial,
Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

In pace Christi
Mn. Pere Grau Andreu
Reposà en la pau del Senyor a l’Hospital General de Catalunya el dia 4 de novembre
de 2015, a l’edat de 83 anys i 52 de vida sacerdotal. “El Sr. Cardenal Arquebisbe, el Sr.
Bisbe auxiliar, tot el presbiteri i els diaques ho fan saber als fidels de l’Església perquè
l’encomanin a la misericòrdia del Senyor”, deia l’esquela publicada a la premsa.
Nasqué a Pacs del Penedès el dia 13 d’abril de 1932. Va fer els estudis eclesiàstics als
Seminaris Menor i Major de la nostra arxidiòcesi i fou ordenat prevere el 29 de juny
de1963 a la parròquia de la Mare de Déu de Betlem, a Barcelona-ciutat.
El seu ministeri com a prevere es va desenvolupar com a vicari a la parròquia de Castelldefels (1963), a la parròquia de Sant Pere Armengol (1963) i a la parròquia de Nostra Senyora de Fàtima, a Barcelona, on animà una gran activitat de formació i de vida
cristiana entre els joves. L’any 1967 fou nomenat ecònom de la parròquia de la Mare
de la Salut de Les Planes de Vallvidrera, de recent creació i en fou el primer rector,
on realitzà una gran dedicació al servei de les necessitats socials, culturals i pastorals
d’aquesta barriada de Barcelona. A la vegada, va excel·lí en la pastoral dels malalts, primer a l’Hospital de Sant Pau i més tard a l’Hospital General de Catalunya i a la Clínica
Asepeyo, ministeri pel que era molt estimat per tothom.
La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar al santuari de la Mare de
Déu de la Salut, seu principal de la parròquia de la Mare de Déu de la Salut, el divendres dia 6 de novembre, a dos quarts d’onze del matí. Fou el dia que es va fer públic oficialment el nomenament del nou arquebisbe de Bsrcelona, Mons. Joan Josep Omella, i
per aquest motiu ni el Sr. Cardenal, ni el Sr. Bisbe auxiliar ni els Vicaris episcopals –que
varen celebrar Consell Episcopal aquell matí- no varen poder presidir la missa. La va
presidir Mn. Pere Montagut, arxiprest de Sarrià i rector de la parròquia de la Mare de
Déu del Remei de Barcelona.
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Amb ell varen concelebrar deu preveres, de l’arxiprestat de Sarrià –al qual pertany la parròquia de Les Planes- i de l’arxiprestat de Valldoreix, que pertany al bisbat de Terrassa.
Entre els concelebrants de la missa hi havia Mn. Josep M. Manresa, arxiprest de Valldoreix; Mn. Carles Sauró, president del Col·legi de Rectors de Barcelona; Mn. Blai Blanquer,
rector de Sant Cugat del Vallès, Mn. Joaquim Rovirosa, rector de Pacs, així com els rectors
de les parròquies veïnes de Les Planes i Mn. Jordi Piquer, vicari de la parròquia.
Mn. Pere Montagut, a l’homilia, comentà els textos bíblics llegits: Apocalipsi 21, 1-7 i
Salm 22 (El Senyor és el meu pastor), Evangeli de Sant Joan 17, 24-26. Va dir que els
bisbes de Barcelona i de Terrassa s’unien espiritualment a la celebració, pregant per
l’etern descans de Mn. Pere. També va fer referència als llargs anys de dedicació de
Mn. Pere Grau a la parròquia de Les Planes i a l’atenció religiosa dels malalts, sempre
amb una gran dedicació i generositat, fent present l’amor de nostre Senyor Jesucrist i
estimant tothom.
Mn. Pere va fer també un servei a la cultura amb l’edició d’uns volums de poesia religiosa, que publicava cada any i on recollia obres de poetes religiosos de tot el món.
Els fidels ompliren totalment el santuari de la Mare de Déu de la Salut, en el qual els
seus familiars varen ocupar els primers bancs. Al final de la missa varen recordar la
figura del mossèn diverses persones: un alumne del Col·legi parroquial, una poetessa
–que llegí una poesia en honor del mossèn i una poesia escrita pel mateix Mn. Pere- i
dos representants de l’entitat “Arca de Noé”, de la qual Mn. Pere en fou un membre molt
estimat durant molts anys. A més dels cants interpretats per tota l’assemblea, un cor
de la Mare de Déu del Rocío va cantar, al final de la cerimònia, la seva popular Salve
rociera, en homenatge al bon amic que era per a ells Mn. Pere. Uns forts aplaudiments
varen acompanyar la sortida del seu fèretre del santuari de la Mare de Déu de la Salut,
una advocació mariana pel ell tant estimada.
Al recordatori de la missa exequial s’hi va posar aquest text, que sintetitza la vida i el
testimoni sacerdotal de Mn. Pere Grau: “Estimar és tota la llei (Rm. 13, 8-10). Déu,
el seu guia únic. Estimar, la seva dèria contínua. Servir, sempre sense mida. Pastor
aimant de les seves ovelles. Mà generosa estesa sempre. Sembrador coratjós i pacient.
Tota la seva vida fou una donació complerta. Avui la glòria del Pare fa festa per la seva
arribada. Prega per tot el seu extens ramat que plora la seva marxa terrenal.” Al cel sia!

Religioses difuntes
Gna. Dolors Canal
Religiosa de l’Institució Xaveriana, va morir el 5 de novembre de 2015, als 82 anys
d’edat i 55 anys de vida religiosa. Nascuda a S. Privat de Bas (Girona) el 2 d’octubre de
1933, en una família numerosa d’agricultors va dedicar tota la seva vida, des de ben
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jove, a l’ensenyament, primer com a mestre a Olot, i posteriorment va ingressar a la
Institució Xaveriana, l’any 1959.
El seu primer destí va ser Barcelona, on es va incorporar al “Instituto Social de la Mujer”, l’any 1962. I des de llavors hi desenvolupa tota la seva tasca educativa. Destinà tota
la seva vida i esforços a l’educació de la dona, els exclosos i sobretot, els joves, pilar en
què va fonamentar el seu recorregut vital.
L’Any 1974 es converteix en la directora de l’Institut i a partir d’aquell moment també
ha d’acceptar el repte de modernitzar la institució per l’efecte del Concili Vaticà II,
aplicant el que es la nova Formació Professional a les tasques educatives del jovent.
Deu anys més tard, aquesta institució es fa mixta, i passa a anomenar-se “Escola Tècnico-professional Xavier”, amb tota la transformació que això va suposar i amb l’activitat
ininterrompuda com a escola fins a l’actualitat.
La seva tasca com a docent es compaginava amb la de la direcció de l’escola i la de la
comunitat de Germanes, a més de col·laborar molt activament en el desenvolupament
de l’estructura educativa catalana i en el FECC.
La seva vida professional es manté activa fins a l’any 2009 quan decideix retirar-se
de les funcions de la direcció de l’escola. Però no deixa mai d’estar present en el cor
de la institució Xaveriana on continua impulsant les seves màximes: “El primer és la
persona” “Entre tots ho farem tot” “Aquests són els nostres” referint-se a aquells joves
o no tan joves amb dificultats que s’apropen a l’escola per rebre una educació i un acolliment, tot amb un compromís cristià.
Per aquesta tasca l’any 2012 va rebre la medalla de la Creu de Sant Jordi a una vida
dedicada a l’educació i els seus valors cristians.
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Arxiprestos i delegats diocesans
Crònica de la reunió d’arxiprestos, delegats diocesans i responsables
de secretariats i de comissions diocesanes (12/11/2015)
El dijous 12 de novembre de 2015, es reuneixen els arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats i de comissions diocesanes a la Sala Sant Jordi del Seminari
Conciliar de Barcelona a les 10.30 h. Presideix el Sr. Cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach,
acompanyat de Mn. Joan Galtés, Vicari Episcopal, que actua com a moderador de la
reunió, i de Mn. Sergi Gordo, Secretari general i Canceller, que actua com a secretari.
1. Pregària inicial i salutació del Sr. Cardenal
S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. El Sr. Cardenal exposa que el passat 6 de
novembre el Papa Francesc va acceptar la seva renúncia, que havia presentat feia més
de tres anys. Li agraeix que hagi “prorrogat” el seu pontificat en el sentit que ha pogut
fer un servei a l’arxidiòcesi. Comunica que ha estat nomenat com a nou Arquebisbe
Mons. Joan Josep Omella, que va ser Bisbe Auxiliar de Saragossa, Bisbe de Barbastre-Monzó, Administrador Apostòlic d’Osca i Jaca, i Bisbe de Calahorra-La Calçada-Logronyo. Prendrà possessió el 26 de desembre.
Segons el Sr. Cardenal, davant el relleu, l’arxidiòcesi no s’aturarà, tots estem al servei de
l’Església diocesana per fer una Església samaritana, que sigui servidora, que sobretot
estigui al servei dels més necessitats, que acompanyi les famílies, etc.
El Sr. Cardenal comunica que viurà a la Residència Sacerdotal, i que continuarà com a
Cardenal al servei de quatre dicasteris de la Santa Seu i també treballarà a la Fundació
Antoni Gaudí per a les grans ciutats i estarà al servei de l’arxidiòcesi en tot el que el
nou Arquebisbe li demani.
Segons el Sr. Cardenal, estem en l’any dedicat al Jubileu de la Misericòrdia. Tenim un
Pla Pastoral Diocesà titulat “Misericordiosos com el Bon Pastor”. Obrirem la Porta de
la Misericòrdia a la Catedral el diumenge tercer d’Advent, 13 de desembre, al matí. A la
tarda d’aquell mateix diumenge se celebrarà una eucaristia, a les 17 h., a la Basílica de
la Sagrada Família, per donar gràcies a Déu pel seu ministeri episcopal que ha exercit
a l’arxidiòcesi durant tots aquests anys, des del 2004.
2. Aplicació del Pla Pastoral Diocesà 2015-2016, Misericordiosos com el Bon Pastor
2.1. Intervenció del Sr. Cardenal
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El Sr. Cardenal presenta el Pla Pastoral Diocesà Misericordiosos com el Bon Pastor (del
08/09/2015), amb els seus tres objectius i les accions proposades per a cada un dels objectius.
2.2. Intervencions dels arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats i comissions diocesanes
A continuació, s’obre un torn d’intervencions en què s’escolten una vintena d’intervencions. Entre les moltes iniciatives que es presenten per a l’aplicació del Pla Pastoral en
destaquem algunes:
–Els arxiprestats, de forma general, han centrat el curs pastoral en l’estudi de l’esperit i les accions de l’Any Sant de la Misericòrdia: sessions de formació, conferències, jornades, assemblees parroquials (per exemple a Trinitat-Roquetes), o especialment sobre la butlla del Papa El rostre de la misericòrdia (per ex. Provençals).
–Algun arxiprestat farà un “estudi d’Evangeli” sobre la mirada misericordiosa
del Bon Pastor i treballarà en la formació dels voluntaris (Cornellà).
–La Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar ha centrat tot el curs en el tema de
la misericòrdia.
–La Delegació Diocesana de Pastoral Familiar va editar i enviar les catequesis sobre
la família com a preparació a la trobada mundial de les famílies a Philadelphia
(EEUU); ara espera la publicació de l’exhortació postsinodal del Papa; es vol fer
una setmana sobre “família i misericòrdia” en les diòcesis amb seu a Catalunya.
–Diversos arxiprestats -com Badalona Sud, Gràcia, etc.- han centrat el curs pastoral
en la misericòrdia i en les accions suggerides, per exemple, en l’àmbit laboral o de les
presons, els malalts, fent unes jornades sobre la misericòrdia per a joves confrares...
–En alguns arxiprestats es treballa el tema de la família, i s’ha demanat una conferència
al Sr. Cardenal sobre el darrer Sínode dels Bisbes (arxiprestat de la Sagrada Família).
–La Delegació Diocesana de Germandats i Confraries treballarà la relació entre
Càritas i les Confraries i Germandats.
–Es prepara un pla de “parròquies obertes” amb hores d’acolliment, de confessions, amb algunes conferències en llocs no religiosos durant l’Advent o la Quaresma (Badalona Nord), els cursos Alpha...
–Mn. Antoni Matabosch, Director de l’ISCREB, ofereix a les parròquies i arxiprestats professors d’aquesta institució preparats per fer conferències sobre la misericòrdia a la Bíblia.
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–Mn. Josep M. Jubany, Delegat Diocesà de Pastoral Social, ofereix a les comunitats
cristianes un treball sobre les obres de misericòrdia espirituals i corporals i també
materials de reflexió i pregària sobre l’acolliment dels refugiats.
–Algun arxiprestat -Sant Josep Oriol- prepara un tríptic sobre les obres de misericòrdia, o es treballa sobre la realització d’aquestes “obres de misericòrdia” en la pastoral
ordinària (Delegació Diocesana de Joventut, Servei Diocesà per al Catecumenat, etc.).
–Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut proposa coordinar millor la Delegació
amb l’atenció als malalts a les parròquies. Algun arxiprestat centra el seu treball en
la pastoral dels malalts (La Cisa).
–Algun arxiprestat (Sant Andreu) es proposa potenciar la relació amb Càritas Diocesana, entre d’altres propostes.
2.3. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe
El Sr. Cardenal manifesta que es nota que el Jubileu i el Pla Pastoral Diocesà ajuden a
programar el curs i suggereix que l’Arquebisbat ajudi a potenciar la difusió d’algunes propostes, com la difusió dels horaris de confessions a la Catedral i en altres temples, perquè
hi ha persones que cerquen l’anonimat quan es confessen...
3. Any Sant Jubilar Extraordinari de la Misericòrdia
Mn. Sergi Gordo, Secretari General i Canceller, en nom del Consell Episcopal, informa
de les diverses iniciatives que s’han preparat o que s’estan preparant de cara a viure l’Any
Sant de la Misericòrdia:
–Carta pastoral del Sr. Cardenal Sigueu misericordiosos (08/09/2015, edició bilingüe català-castellà).
–Pla Pastoral Diocesà Misericordiosos com el Bon Pastor (08/09/2015).
–Butlla Misericordiae Vultus (11/04/2015), del Papa Francesc, que ha inspirat tot
l’actual curs pastoral.
–Calendari dels grans esdeveniments a Roma, pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització.
–Preparació de diverses publicacions: BAC, CPL, etc.
–Amb el Capítol de la Catedral es prepara l’obertura de la Porta de la Miseri618
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còrdia (3r. Diumenge d’Advent, el 13 de desembre de 2015, a les 10:30 h.). Es
donarà informació per preparar els pelegrinatges dels fidels a la nostra seu i
sobre els altres temples jubilars (Basílica de la Mercè, Basílica del Sagrat Cor del
Tibidabo, i Basílica de Santa Maria de Mataró).
–Foment i difusió de temples i horaris per a la recepció del sagrament de la Reconciliació.
–Temes de les reunions de formació permanent de preveres i diaques, preparats
pel Dr. Gaspar Mora (en premsa).
–Edició d’un tríptic sobre el do de la indulgència i sobre la pregària oficial de
l’Any de la Misericòrdia.
–I les propostes sobre “possibles accions”, del Pla Pastoral Diocesà Misericordiosos com el Bon Pastor (del 8/09/2015).
4. Informacions diocesanes
4.1. Intervenció del Sr. Cardenal
El Sr. Cardenal informa sobre:
–La XIV Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre “La vocació
i la missió de la família a l’Església i al món contemporani” (del 4 al 25 d’octubre
de 2015). El Sr. Cardenal resumeix la seva conferència pronunciada al Seminari
Conciliar el dimarts 3 de novembre de 2015.
–La Missa presidida pel Sr. Cardenal en el cinquè aniversari de la Dedicació de
la Basílica de la Sagrada Família i benedicció de la nova sagristia (diumenge, 8
de novembre de 2015).
–L’Eucaristia presidida pel Sr. Cardenal amb les Confraries i Germandats a la
Basílica de la Sagrada Família (diumenge, 15 de novembre de 2015, 17h.).
–La Beatificació de màrtirs caputxins a la Catedral de Barcelona (dissabte, 21 de
novembre de 2015, 11.30h.). Presidirà la cerimònia el Cardenal Angelo Amato,
Prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants.
–L’Ingrés del Sr. Cardenal com a membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (10 de novembre de 2015). Ja ho varen ser el Cardenal
Jubany i el Cardenal Carles. Tema del seu discurs d’ingrés: “Estat laic i societat
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plurireligiosa” (editat per l’Acadèmia i en una edició especial feta per l’Arquebisbat de Barcelona).
–Recessos d’Advent per als preveres i diaques a les 6 zones pastorals.
–Eucaristia en acció de gràcies pel ministeri episcopal del Sr. Cardenal durant tot
el seu pontificat a l’arxidiòcesi de Barcelona, a la Basílica de la Sagrada Família
(diumenge, 13 de desembre de 2015, 17h.).
–Entrada i presa de possessió de Mons. Joan Josep Omella, nou Arquebisbe Metropolità de Barcelona, a la Catedral de Barcelona (matí del dissabte 26 de desembre).
El Sr. Cardenal informa també sobre les principals realitzacions dels seus 12 anys de
pontificat, “caminant junts” i com a treball conjunt: s’ha fet un gran esforç d’evangelització, de fer conèixer Jesús i el seu Evangeli; s’han preparat per a tota l’arxidiòcesi quatre plans pastorals amb finalitat evangelitzadora com a missió específica de l’Església;
s’ha impulsat el treball dels moviments laïcals, de les parròquies i els arxiprestats i el
testimoni de tants fidels; s’ha intensificat la solidaritat de les persones i les institucions
cristianes, en especial el treball de Càritas, en especial de cara als refugiats; es va iniciar
el programa d’ajut per als “Joves a l’atur”, amb motiu de les noces d’or sacerdotals del Sr.
Cardenal arquebisbe; s’han creat menjadors socials a diverses parròquies; s’ha intensificat la formació a través de l’ISCREB, les tres facultats eclesiàstiques i amb la creació
de l’Ateneu Universitari Sant Pacià; s’ha treballat amb les altres dues diòcesis de la
província eclesiàstica, cosa que ha suposat un treball intens i generós per part de tots;
s’ha intensificat la pastoral vocacional (11 nous seminaristes l’any passat, 7 aquest any),
s’ha fet un treball de pacificació i de comunió. També s’ha treballat en el pla director
de rehabilitació de la seu de l’arquebisbat (fonaments, teulades, s’han recuperat 900 m2
que no eren utilitzats). S’han ubicat els organismes i delegacions en haver de procedir a
la rehabilitació de l’edifici del carrer Rivadeneyra, i tot això s’ha fet sense provocar cap
dèficit econòmic, gràcies als criteris d’austeritat i bona administració.
El Sr. Cardenal comunica que no s’acomiada perquè es queda a l’Arxidiòcesi —a la Residència Sacerdotal de Les Corts— i demana a tots que continuïn servint l’arxidiòcesi
amb fidelitat.
5. Precs i preguntes
Es planteja l’acolliment dels refugiats i es recorda que cal canalitzar-ho a través de Càritas Diocesana, i que les propostes passin pel Vicari General, pel Consell Episcopal, pel Vicari Episcopal respectiu per fer-ho de la millor manera possible. Cal fer el bé amb el cor i amb el cap...
Es clou la reunió amb la pregària de l’Angelus, dirigida pel Sr. Cardenal.
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Conferència Episcopal
Tarraconense
Comunicat de la reunió n. 216
Els dies 5 i 6 de novembre de 2015 ha tingut lloc la reunió n. 216 de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), a la casa d’espiritualitat Maria Immaculada de
Tiana (Barcelona). La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells,
arquebisbe de Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.
En el decurs de la reunió, els bisbes han tingut coneixement que el sant Pare
Francesc ha acceptat la renúncia al govern pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona
de l’Emm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach i ha nomenat el seu successor en
la persona de Mons. Juan José Omella Omella, fins ara bisbe de Calahorra y La
Calzada-Logroño.
Els bisbes donen la benvinguda al nou Arquebisbe metropolità de Barcelona i
preguen pels fruits pastorals del seu ministeri episcopal, tot desitjant que, amb
l’ajuda de Déu, aportarà la seva llarga experiència al treball sinodal de totes les
Diòcesis amb seu a Catalunya.
Els Bisbes de Catalunya agraeixen la llarga entrega pastoral del Sr. Cardenal Lluís
Martínez Sistach a les diverses Diòcesis on ha servit (Tortosa, Tarragona i Barcelona), així com de cara al conjunt de la Conferència Episcopal Tarraconense i a
l’Església universal.
1. Els bisbes han elegit Mons. Jaume Pujol i Balcells com a Vicecanceller de
l’Ateneu Universitari Sant Pacià que ha estat recentment erigit per la Congregació per a l’Educació Catòlica. També han designat Mons. Salvador Giménez
Valls, bisbe de Lleida, com a nou president del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS).
2. Els bisbes han rebut els delegats de Pastoral de la Salut de Barcelona, Girona
i Tortosa, Sra. María José Martínez, Mn. Sebastià Aupí i Mn. Juan Bajo, respectivament, que els han exposat la situació actual de l’atenció religiosa als malalts
en l’àmbit hospitalari, així com també el treball de les diverses delegacions de
pastoral de la salut per tal d’oferir una adequada atenció religiosa catòlica als
malalts, als familiars, i altres persones que treballen als hospitals i centres sociosanitaris.
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3. Els bisbes han reflexionat sobre l’Any Sant de la Misericòrdia que s’iniciarà
a Roma el proper 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció, i a les
diòcesis el diumenge 13 de desembre. Han presentat el primer dels vuits subsidis
pastorals preparats pel Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització que el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) ha publicat en català. Han compartit les prioritats de cada bisbat per fer viure aquest any jubilar com un moment
extraordinari de gràcia i renovació espiritual de tot el poble de Déu. I han estudiat
les celebracions que es portaran a terme, així com també l’encàrrec que portaran
a terme els «missioners de la misericòrdia» que el papa enviarà per la Quaresma.
4. El Cardenal Martínez Sistach ha donat una àmplia informació als bisbes sobre
l’Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes que s’ha celebrat del 4 al
25 d’octubre sobre «La vocació i la missió de la família en l’Església i en el món
contemporani», en la qual ell ha participat com a membre designat pel Sant Pare.
5. L’aplicació a les diòcesis de la reforma del procés canònic per a les causes de
declaració de nul·litat del matrimoni en el Codi de Dret Canònic ha estat objecte d’estudi dels bisbes amb l’ajut de les aportacions del Sr. Cardenal Martinez
Sistach i del vicari judicial de l’arquebisbat de Barcelona, Dr. Santiago Bueno.
6. El Cardenal Martínez Sistach, responsable de Càritas Catalunya, ha explicat
en quin moment es troba la situació de l’acolliment dels refugiats a la Unió
Europea, els esforços que s’està fent a nivell de les diòcesis, i les perspectives
del millor acolliment als refugiats, sempre en estreta col·laboració amb les Administracions públiques.
7. Els bisbes han convocat una Jornada Presbiteral a Vic el proper 11 d’abril de
2016 en ocasió del centenari de la mort del Venerable Josep Torras i Bages, bisbe
de Vic. El Cardenal Beniamino Stella, prefecte de la Congregació per al Clergat,
participarà en la jornada i presidirà l’Eucaristia.
Tiana, 6 de novembre de 2015
“Una Església i milers d’històries gràcies a tu” - Diumenge, 15 de novembre,
diada de Germanor.
Com cada any per aquestes dates, l’Església, al nostre país, dedica un dia a fer una
col·lecta extraordinària per a cadascuna de les Esglésies locals diocesanes. Aquest
any el lema de la “Diada de Germanor” és “Una Església i milers d’històries gràcies
a tu” i vol conscienciar tots els fidels de la necessitat d’ajudar l’Església perquè
serveixi millor i més adequadament en tots els camps en què treballa a favor de la
societat (Càritas, serveis d’acollida, formació i catequesi, Seminaris, conservació
622

[48] octubre -BAB 155 (2015)

i construcció de temples, celebracions sacramentals, pastoral de joventut, esplais
i colònies d’estiu, pastoral familiar, pastoral de la salut, atenció pastoral en els
centres penitenciaris, mitjans de comunicació social, moviments laïcals, atenció a
la gent gran, missions i ajuda al tercer món, i altres).
Cadascuna de les deu diòcesis catalanes, i també les altres diòcesis espanyoles,
informen aquests dies dels comptes i despeses de l’any 2014 i de les previsions pel
present any 2015. Adjuntem les dades estadístiques de les deu diòcesis amb seu a
Catalunya, agrupades en les Províncies Eclesiàstiques de Tarragona (Tarragona,
Girona, Lleida, Solsona, Tortosa, Urgell i Vic) i de Barcelona (Barcelona, Sant
Feliu de Llobregat i Terrassa), i també el moviment econòmic global ordinari i
extraordinari de la seva acció pastoral.
Barcelona, 12 de novembre de 2015
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Organismes diocesans
Resum del programa per al present curs de les Delegacions, Secretariats i Comissions (I)
Servei Diocesà per al catecumenat
1. Objectius del present curs
Aprofundir, en el procés catecumenal, l’etapa del pre-catecumenat com a temps
necessari per discernir en la fe inicial, necessària per acompanyar el futur catecumen cap a la vida cristiana.
2. Mitjans.
–Continuar les relacions de col·laboració amb les parròquies, delegacions, moviments i altres realitats eclesials.
–Mantenir els canals de comunicació, ja consolidats, per afavorir l’estimació de
la institució del catecumenat-baptismal com a realitat intrínsecament diocesana.
Delegació Diocesana d’Ensenyament
A. Objectius
1. La funció de la Delegació és vetllar per l’ensenyament religiós dels centres educatius de Primària i de Secundària i de les escoles de formació del professorat.
2. L’objectiu prioritari és el seguiment, acompanyament espiritual i professional
als mestres i professors.
3. També l’acompanyament a través de circulars de contingut tècnic i pastoral, i
de trobades periòdiques amb aquest col·lectiu i atenció personalitzada.
4. L’altre objectiu és el de la formació del professorat de Primària i de Secundària en forma de cursets i sessions de reflexió que miren tant a la formació més
general com a la pedagogia de la matèria de religió.
B. Activitats
La Delegació organitzarà les següents activitats tenint en compte les directrius del Pla
Pastoral Diocesà:
–Trobades de formació per als mestres i professors nous i seguiment personal.
–Cursos de formació: octubre 2015, Les intel·ligències múltiples aplicades a la
Religió (5 sessions). Gener-febrer, Educació per al diàleg interreligiós i inter624
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cultural (6 sessions). Febrer-març, Aprendre amb l’enfocament dialògic, interreligiós i intercultural (6 sessions).
–Celebració de Nadal: 16 de desembre de 2015 (18.30h), eucaristia a la cripta
de Santa Eulàlia de la catedral.
–Reunions-trobades. D’arxiprestats: trobades de sensibilització per a l’ensenyament de la Religió a diversos arxiprestats.
–Del SIERC: delegats d’Ensenyament a Madrid, reunió amb la Universitat, representació del Sr. Cardenal en diversos actes.
–Campanya de sensibilització per a la preinscripció a les escoles.
–X Jornada de Mestres i Professors de Religió Catòlica de les diòcesis de Catalunya (9 abril 2016).
–El Delegat assisteix a diversos actes relacionats amb l’ensenyament de la Religió organitzats per diferents institucions.
–Trobades amb l’Administració, Delegat i col·laboradors.
Delegació de Missions
A. Objectius
–Fer prendre consciència als laics i sacerdots de la necessitat de compromís
eclesial en la “missio ad gentes”.
–Ressaltar la dimensió missionera de les eucaristies dominicals, especialment
les que corresponen a les campanyes anuals de les Obres Missionals Pontifícies
(OMP).
–Col·laborar amb les parròquies perquè hi convoquin i hi treballin animadors
missioners.
–Enviar material informatiu de les missions a col·legis, institucions religioses,
parròquies, per tal que es difongui en les classes de Religió, en la pastoral educativa i en els grups de catequesi i serveixi om a eina de treball als professors
i als catequistes.
–Inspirar-nos especialment aquest curs en la carta pastoral del Sr. Cardenal “Sigueu misericordiosos”, en especial el n. 5 “Església en sortida”, i en les accions
recollides en el Pla Pastoral Diocesà.
B. Activitats
–Octubre, dia 18, Jornada del DOMUND, “Missioners de la misericòrdia”.
–Novembre, dia 10: reunió de delegats i directors OMP de Catalunya.
–Desembre, dies 19-20, IV diumenge d’Advent, felicitar el Nadal amb les estrelletes.
–Gener, dia 6, Jornada d’Àfrica i catequistes de les missions. Dia 24, Jornada
de la Infància Missionera (OOMMPP). Dies 25-26, jornada de formació missionera a Tarragona, delegacions de missions dels bisbats amb seu a Catalunya
i OMP.
–Març, dia 6, Jornada d’Hispanoamèrica i OCSHA.
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–Abril, dia 17, Jornada missionera de les vocacions natives-OMP.
–Juny, dies 6,7 i 8, Assemblea espanyola de delegats de missions i OMP.
–Juliol, dia 16, Trobada de missioners de la PEB, familiars i amics a Sant Feliu
de Llobregat.
–Agost/setembre, dies 30,31 i 1, Formació missionera de les Delegacions de
missions-OMP de Catalunya i Andorra. Al bisbat de Terrassa.
Delegació de Pastoral Social (Secretariat Diocesà pels Marginats i Pastoral dels
Migrants).
A. Objectius
–L’objectiu final és l’evangelització entesa com a alliberament total de la persona.
–Si hi ha marginats és perquè hi ha una societat que margina. Per això, l’acció
de l’Església ha de preparar la persona del marginat per incorporar-se a una
comunitat humana i atacar les causes de la marginació amb un esperit servicial,
solidari i crític, sempre en proximitat, sintonia i comunió amb les persones en
situació de marginació.
–Conscients de la gravetat que avui té el problema de la marginació, el Secretariat procurarà suscitar vocacions tant entre els laics com entre els religiosos per
atendre aquest camp.
B. Activitats
–Secretariat de marginació:
–Publicació mensual de la revista “Aixeca’t”. S’envia a unes 1800 persones.
–Trobades trimestrals del Secretariat d’entitats compromeses amb el món de la
marginació. 22 de novembre, 17 de gener, 21 de març i 16 de maig. Tema: “la
misericòrdia envers els més pobres”.
–Publicació i difusió de la col·lecció “Testimonis entre els pobres”. S’han publicat cinc volums. El sisè estarà dedicat a la germana Genoveva Massip.
–Trobada de tots els voluntaris en el camp de l’exclusió social (dissabte 5 de març).
–Grup de reflexió teològica des del Quart Món. Activitats de presència directa
en el Quart Món.
–Grup de reflexió “Evangelitzar els pobres”, cristians presents en el món dels
exclosos. Reunió mensual.
–Es publicarà un llibre, “Torneu Jesús als pobres”, amb reflexions i qüestionaris
per a grups de voluntaris en el Quart Món.
–Presència i seguiment dels actes que organitzen diferents entitats que treballen
en el món de la marginació.
–Col·laboració en les pregàries que organitza Cristianisme i Justícia.
–Participació en diferents iniciatives d’entitats cristianes amb la marginació.
–Publicació mensual de la revista “Eines”, que s’envia a 250 persones.
–Pastoral de migrants:
–Participació a la Plataforma d’entitats cristianes amb la marginació. Cada mes.
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–Participació a les trobades del Grup de Treball Estable de Religions (GTER).
–Organització i assistència a la trobada del CCIT de migracions a les grans ciutats europees (el Delegat forma part del secretariat).
–Assistència a les reunions del Consejo Asesor de Migraciones de la CEE i a la
trobada de delegats d’Espanya.
–Trobades periòdiques amb el Departament d’Immigració de Càritas.
–Grup de treball per seguir la pastoral amb migrants, format per Mn. Josep M.
Jubany, delegat, Joan Cabot, Xavier Torrents i Juana Martín (Càritas). Es gestiona la participació d’un membre de les comunitats de migrants.
–Organització de la trobada amb motiu del Dia del migrant i refugiat i publicació de materials de difusió.
–Trobada periòdica amb representants de diferentes comunitats cristianes de migrants. Grup “Caminem junts en la diversitat”.
–Trobada periòdica amb preveres que tenen cura de comunitats de migrants.
–Organització de tres trobades (trimestrals) amb diferents comunitats de migrants.
–Sortida al final de curs amb la participació de comunitats de migrants (hi participen unes 300 persones).
–Visites i assistència religiosa als centres d’internament d’estrangers (CIES).
–Seguiment juntament amb Càritas Diocesana del procés d’acollida d’asilats i
refugiats i elaboració de recursos per a les parròquies.
–Delegació de Pastoral Social en general:
–Seguiment dels fets que l’afecten i presència en les parròquies o comunitats
que ho demanen.
–Participació als actes organitzats per SEPAP, Pastoral gitana, Apostolat del
Mar, OBINSO, Mans Unides i altres entitats dedicades al món de la marginació.
–Trobada de voluntaris que treballen en el Quart Món.
–Participació en les reunions del Grup d’entitats socials de l’Església. El Delegat forma part de la comissió permanent i assessora el treball que realitza la
Universitat Rovira i Virgili.
–Participació en les reunions del col·lectiu “Rosalia Rendhu” i en el plenari del
Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona.
Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada
A. Objectius
–L’objectiu general és fer present la sol·licitud del bisbe envers les diferents
formes de vida consagrada a l’arxidiòcesi, segons les directrius de la Santa Seu
i del Sr. Arquebisbe.
–La dimensió profètica inherent a la vida consagrada la porta a inserir-se en les
perifèries existencials com a repte i missió constants.
–L’atenció material i espiritual als pobres, tercer objectiu del Pla Pastoral, té el
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seu programa concret en la pràctica de les obres de misericòrdia corporals i
espirituals.
B. Activitats
–Establir lligams de comunió entre les diferents comunitats de consagrats.
–Celebrar a l’Arxidiòcesi la Jornada Mundial de la Vida Consagrada i la Jornada
pro Orantibus.
–Visita pastoral i/o canònica a comunitats religioses i monestirs.
–Presidir els capítols d’eleccions als monestirs i congregacions religioses.
–Coordinació amb els delegats de Vida Consagrada de la PEB i de la província eclesiàstica de Tarragona.
–Participació a les reunions del Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes
i Religiosos (SIRBIR).
–En el marc de la Visita Pastoral, trobada amb les comunitats religioses dels
arxiprestats visitats.
–Participació a la Comissió de Monestirs de la PEB.
–Assistència del Delegat a les celebracions o reunions que commemoren
esdeveniments de les ordes i congregacions, sempre que les comunitats ho
demanin.
–Acompanyament de l’Orde de les Verges.
Secretariat de Pastoral Gitana
A. Objectius
–Enfortir la pastoral de carrer i d’estar amb i entre els gitanos, fent un acolliment amarat de misericòrdia, segons la Carta pastoral “Sigueu misericordiosos” i el Pla Pastoral Diocesà.
–Sortir a trobar els creients gitanos i no gitanos treballant en favor d’una
Església de comunió i participació, seguint les indicacions del document
“L’Església i els gitanos”, de la CEE per tal d’apropar l’Evangeli i l’Església a la realitat gitana. “Cal sortir de les esglésies i anar allà on es troba la
gent per anunciar Jesucrist” (Paraules del cardenal Lluís Martínez Sistach).
–Sortir a l’encontre del poble gitano vencent prejudicis, amb una actitud
d’acolliment, compassió i acompanyament.
–Donar suport a l’acció pastoral de les parròquies en les trobades entre membres de les comunitats cristianes i els gitanos.
–Acollir tots els gitanos, sigui quina sigui la seva situació social i religiosa,
obrint processos de respecte i comunió en tot el que afecti l’evangelització,
des de la llibertat, la igualtat i l’amor.
–Volem que el poble gitano trobi en la nostra Església una mare que l’acull i
que li transmet i l’enforteix en la fe.
–Promoure el desenvolupament de la comunitat gitana des de la maduració
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de la fe, en el respecte dels seus valors culturals i morals i mitjançant el
diàleg intercultural i interreligiós.
B. Activitats
–Elaborar un diagnòstic de la realitat pastoral de les parròquies de població gitana.
–Sensibilitzar les institucions cristianes a fi que superin els prejudicis i els
estereotips envers els gitanos.
–Col·laboració amb les iniciatives de pastoral amb gitanos d’altres diòcesis.
–Acompanyar les comunitats gitanes en les seves expressions de fe i vida
(Nadal, Sant Joan, casaments, difunts, etc.).
–Visitar els gitanos malalts als hospitals i presons, apropant-los als sagraments de l’Església.
–Participació a les reunions de delegats de pastoral gitana a Madrid.
–Participació a les Jornades Nacionals de Patoral Gitana (Pozuelo de Alarcón).
–Preparar per al 4 de maig la festa del Beat Ceferino amb algun material per
a la seva utilització a les parròquies.
–Formació d’agents de pastoral gitana.
–Donar suport als catequistes i professors de religió catòlics a donar a conèixer la pastoral gitana i el beat Ceferino.
– Preparar una romeria internacional a Barbastre per peregrinar al lloc del
martiri del beat Ceferino.
Comissió per al Diaconat permanent i els Ministeris laïcals
A. Objectius
–La promoció del diaconat permanent i els ministeris laïcals en la nostra
arxidiòcesi seguint les indicacions de l’Església i del Sr. Arquebisbe.
–Garantir la deguda formació prèvia i permanent i tenir cura de l’espiritual
de les persones cridades a l’orde del diaconat i als ministeris laïcals.
B. Activitats
–Dues trobades de recés de tot el dia per a tots els candidats i aspirants al
diaconat permanent.
–Trobades dels dissabtes, de les 10 a les 13h. que, si no es diu el contrari,
es faran al Seminari de Barcelona (c. Diputació, 231), segons el següent
calendari:
–Trobada n. 1, 19 de setembre.
–Trobada n. 2, 17 d’octubre.
–Trobada n. 3, 14 de novembre.
–Trobada n. 4, 12 de desembre.
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–Trobada n. 5, 16 de gener.
–Trobada n. 6, 21 de gener. Sants Fructuós, Auguri i Eulogi (festa dels diaques).
–Trobada n. 7, 20 de febrer, recés tot el dia.
–Trobada n. 8, 12 de març.
–Trobada n. 9, 9 d’abril.
–Trobada n. 10, 21 de maig.
–Trobada n. 11, 18 de juny, trobada de final de curs.
–12 hores de classe extra per explicar els Rituals de Baptisme, Matrimoni,
Exèquies cristianes, portar la comunió als malalts, celebracions dominicals
amb absència de prevere, missió del diaca en la celebració de l’eucaristia,
per als candidats propers a la seva ordenació diaconal.
–Sortida festiva dels candidats i aspirants amb les seves famílies (a final de curs).
–Sis reunions dels membre de la comissió per al Diaconat.
–Participació de la comissió —dues persones— a la Delegació de la CEE
per al Diaconat.
–Visites, entrevistes i seguiment durant el curs a tots els candidats i aspirants
al diaconat i als rectors de les parròquies on col·laboren (dos cops a l’any).
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Crònica
L’esperit cartoixà, més viu que mai
El Cardenal Lluís Martínez Sistach va inaugurar el 34 Congrés sobre la Cartoixa de
Montalegre, un Orde monàstic fundat el 1084 per Bru de Colònia i sis companys
La Cartoixa de Montalegre celebra enguany el sisè centenari de la seva fundació. Per
aquest motiu, del 29 d’octubre al primer de novembre —de dijous a diumenge— al
Seminari Conciliar de Barcelona es va celebrar el 34è Congrés Internacional sobre la
Cartoixa. “Aquest Congrés té molts anys d’història. Hi ha tot un moviment d’estudiosos de les cartoixes en l’àmbit mundial i a Espanya no en falten, tot el contrari. Hi ha
gent molt especialitzada que sempre presenta unes ponències amb una gran investigació al darrere”, apunta Raquel Lacuesta, coordinadora del Congrés.
La província Cartoixana de Catalunya presentà durant els dies del Congrés dues exposicions: una sobre arquitectura cartoixana, organitzada per l’Escola d’Arquitectura
de La Salle, i l’altra sobre llibres històrics cartoixans de les biblioteques de la Cartoixa
de Montalegre i del Seminari Conciliar de Barcelona, organitzada per la Biblioteca del
Seminari. Adreçat a especialistes i a la societat en general, l’objectiu del congrés fou el
de conèixer una mica millor el llegat de l’Orde Cartoixà. “Mantenir viu l’esperit de la
Cartoixa. Foren moltes les que es varen tancar l’any 1835 a causa de l’aplicació de les
lleis de desamortització del segle XIX”, va afegir Raquel Lacuesta.
Paraules del Cardenal Martínez Sistach
El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, va inaugura el Congrés d’aquesta Orde dedicada a la vida contemplativa segons la Regla de Sant Bru,
que sintetitza i uneix la vida eremítica i la vida contemplativa. Va tenir unes paraules
d’agraïment cap a una iniciativa que ajuda a tenir un coneixement molt més aproximat
de la rellevància d’aquest Orde i va destacar les relacions profundes que uneixen l’Arxidiòcesi de Barcelona i la Cartoixa de Montalegre, en terrenys de la qual es va construir
l’edifici del que fou durant molts anys el Seminari Menor de la diòcesi, ara traslladat
a l’edifici del Seminari Major, al carrer de la Diputació, 231, de la ciutat de Barcelona.
L’Orde de la Cartoixa és un orde monàstic fundat el 1084 per Bru de Colònia i sis companys. Els monjos que en formen part, anomenats cartoixans, posposen al seu nom les
sigles O. C. o O. Cart. Els cartoixans professen una austeritat extrema en la pràctica i
durant tota la seva existència han continuat en aquesta pobresa i sense caure en luxes.
És l’únic dels ordes antics que no ha necessitat mai una reforma observant.
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L’objectiu d’un cartoixà és la contemplació, en una vida monàstica de pregària pura
i continuada. Té un caràcter mig eremític i mig comunitari, ja que els monjos viuen
en comunitat, però passen moltes hores cada dia com a ermitans en les seves cel·les
individuals.
Programa del Congrés
Durant els quatre dies de congrés es varen presentar una trentena llarga de ponències
dedicades a tres temes fonamentals: l’Orde Cartoixà. lla seva organització, espiritualitat i carisma; la Província Cartoixana de Catalunya, les cartoixes de Catalunya (Escaladei, Montalegre, Sant Pol de Mar i Vallparadís de Terrassa); i, finalment, la Cartoixa
de Montalegre, història i patrimoni cultural (arquitectura, art, arxiu, biblioteca, conservació i restauració del patrimoni).
Es varen celebrar una sèrie de sessions científiques sobre el carisma i l’organització de
l’Ordre Cartoixà, i es varen presentar els darrers estudis sobre la Província Cartoixana
de Catalunya (1393-1835), en especial els treballs històrics dedicats a les Cartoixes de
Sant Jaume de Vallparadís (Terrassa) i de Sant Pol de Mar, dues cartoixes que van donar lloc a la fundació de la Cartoixa de Montalegre.
El programa del Congrés també va incloure la visita comentada a les cartoixes de Montalegre i d’Escaladei.
Realitat actual de les Cartoixes
Avui arreu del món hi ha 24 Cartoixes, gairebé totes a Europa. La majoria, 19, són
comunitats masculines, amb un total de 370 cartoixans, mentre que les femenines són
5, i acullen unes 75 cartoixanes.
A les diòcesis catalanes hi ha dues comunitats cartoixanes, la de Montalegre, de 13
cartoixans, i la de Benifassà, de mitja dotzena de cartoixanes. En una societat marcada
per la immediatesa, el soroll i la superficialitat, la vida cartoixana podria semblar anacrònica. Res més lluny de la realitat: és precisament en una època com aquesta quan
l’espiritualitat humil de Sant Bru brilla com un referent humil, però ferm, un autèntic
far de llum divina en una nit fosca.
L’Associació Amics de la Cartoixa de Montalegre, que fou una de les entitats promotores del Congrés, és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat l’estudi i la difusió del ric llegat històric, cultural i espiritual de la Cartoixa de Montalegre, així com la
promoció d’accions adients per tal de mantenir aquest patrimoni cultural en correcte
estat de conservació i per això dóna suport a la comunitat cartoixana de Montalegre en
aquells aspectes que ho necessiti.
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Celebració del 25è aniversari del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona (MPCB)
El dissabte 7 de novembre de 2015 a la tarda va tenir lloc al Seminari Conciliar de Barcelona la celebració del 25è aniversari de la fundació del Moviment de Professionals
Catòlics de Barcelona (MPCB), amb l’assistència del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez
Sistach, que va participar en tots els actes.
També hi van assistir representants de moviments d’altres diòcesis, responsables d’altres
moviments i institucions de l’arxidiòcesi; el consiliari mundial de Pax Romana-MIIC, Luís
María Goicoechea, federació internacional a la qual està afiliat el MPCB, i el director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell, que va estar vinculat
al MUEC. No hi va faltar —i fou molt valorada— la presència del consiliari diocesà del
Moviment dels Graduats d’Acció Catòlica, ja que —com es diu de forma col·loquial— “el
MPCB són com els néts del moviment dels Graduats”, la història del qual ha publicat el Dr.
Xavier Bastida en el llibre “La Unió de Graduats Catòlics” (Ed. Claret, Barcelona, 2013).
Després de l’acolliment dels membres del Moviment i dels invitats a la trobada, a les
18.30h, a l’aula magna del Seminari hi hagué una conferència debat a càrrec del Dr.
Alphonse Borras, Vicari General de la diòcesi de Lieja (Bèlgica), en diàleg amb la periodista Eulàlia Tort sobre “El paper dels laics en l’evangelització de les grans ciutats”.
L’acte es va obrir amb el cant “L’Esperit del Senyor vindrà a vosaltres”. Seguidament va
adreçar una salutació inicial la presidenta del MPCB, Noemí Ubach. A continuació
va intervenir-hi el Dr. Borras, d’ascendència catalana, que és ben conegut a Barcelona
perquè sovint ha vingut per donar conferències i fou també un dels ponents en la primera fase del Congrés Internacional sobre la Pastoral de les Grans Ciutats, celebrat a la
nostra arxidiòcesi l’any 2014 per iniciativa del Sr. Cardenal.
Ponència del Dr. Alphonse Borras
Donem l’esquema de la dissertació del Dr. Borras, que dóna una idea general de l’itinerari seguit en la seva exposició:
1. Qui evangelitza? L’Església!
2. Un poble nombrós, amb moltes vocacions i carismes.
3. Caminar i comunicar junts l’Evangeli.
4. Evangelitzar mitjançant una experiència personal.
5. Compartir una experiència en el teixit social, de forma capil·lar.
6. En una Església “en sortida” (Papa Francesc).
7. Amb el repte de la comunicació de l’Evangeli a amplis sectors de la societat (Val més
parlar de Jesús i de l’Evangeli que de l’evangelització).
8. Gràcies a una metodologia pròpia, caminant amb els altres com a Església pelegrina.
9. Un moviment eminentment urbà.
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10. Promoure i consolidar una presència que sigui a la vegada plural, acollidora, solidària
i humil. Aquest darrer punt fou especialment desenvolupat ja pel Dr. Borràs en el Congrés citat i va fer que la seva exposició fos molt il·luminadora per als membres del MPCB.
Eucaristia presidida pel Sr. Cardenal i sopar festiu
A les 20 hores, a la capella del Seminari, es va celebrar una eucaristia molt ben preparada pels militants del MPCB i que va presidir el Sr. Cardenal Martínez Sistach, el qual
va concelebrar amb el consiliari diocesà del Moviment, Mn. Sergi Gordo, Secretari
general i Canceller de l’arxidiòcesi, i amb altres preveres que són consiliaris dels grups
de Revisió de Vida integrats en el Moviment.
A l’homilia el Sr. Cardenal recordà el sentit evangelitzador en què s’insereix el MPCB
i els animà a treballar amb esperança per la presència evangelitzadora de l’Església en
la nostra societat. Va recordar que “els laics i laiques us heu de comprometre perquè
l’especificitat vostra és estar en el món” i va dir als membres del Moviment: “No us
desentengueu del món”. Així mateix, a partir de la lectura de l’Evangeli, va recordar
la importància de ser sal de la terra: “la sal, encara que sigui poca, es nota”. També va
posar com a centre de l’espiritualitat i de l’evangelització el seguiment de Jesucrist i va
convidar a transmetre la fe, “sempre amb respecte a la llibertat personal, però confiant
que la gràcia de Déu doni el do de la fe a les persones amb les quals parlem”. En el moment de l’ofertori es va fer una col·lecta destinada a ajudar els refugiats, que posava en
relleu el lema de tota la trobada que era aquest: “25 anys de fets!”.
Després de la missa es va compartir un sopar festiu al menjador del Seminari. Al final
del sopar es va projectar un vídeo amb el testimoni dels diversos grups del MPCB.
També va ser el moment de l’agraïment als diversos consiliaris que han acompanyat
durant aquests 25 anys el Moviment i a les persones que han format part de les diverses
comissions diocesanes encarregades del seu funcionament.
“Des del MPCB —deia el programa de la trobada— desitgem que aquesta celebració
doni un nou impuls al Moviment, el nodreixi i l’esperoni per tal que pugui servir millor
l’Església i la societat. Que aquests primers vint-i-cinc n’impulsin vint-i-cinc més i tots
els anys més que puguin venir!”
Manifest dels 25 anys del MPCB
En la trobada commemorativa dels 25 anys, es va presentar un manifest que diu: “Creiem fermament que la proposta cristiana és plenament vigent, en un moment d’afebliment de la cultura religiosa en la nostra societat”. Això es concreta en el compromís de
continuar “exercint la nostra professió de manera honesta i compromesa” i participant
“en entitats i organismes que treballen per la cohesió, l’educació, la solidaritat, la cultura”. També es referma el sentit de la proposta del Moviment a través de “petits grups
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que en ajuden a valorar la pròpia vida; grups oberts on compartir la fe per créixer
humanament i espiritualment, grups on sentir-se escoltat, acollit, consolat davant les
pèrdues i valorat més enllà dels criteris d’èxit professional, econòmic o social”. Un treball que es concreta dins de l’Església treballant en xarxa amb altres realitats eclesials.
També s’aposta per una vida en família que permeti “a cadascú créixer i esdevenir qui
vulgui ser, en llibertat, amb respecte i amb estimació”.
Dades bàsiques del Moviment
El Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona (MPCB) és un moviment especialitzat d’Acció Catòlica diocesà que es va fundar el novembre de 1990 a partir d’un conjunt de grups de Revisió de Vida majoritàriament provinents del MUEC de Barcelona.
Tot i que es tracta d’un moviment de l’arxidiòcesi de Barcelona, durant aquests 25 anys
ha mantingut i manté relació amb moviments d’altres diòcesis de Catalunya, les Illes
Balears, Euskadi i la resta d’Espanya, així com també amb el moviment internacional
MIIC-Pax Romana, del qual en forma part.
Actualment, el Moviment aplega tretze grups de Revisió de Vida que es reuneixen amb
periodicitat quinzenal o mensual. El Moviment compta aproximadament amb uns 130
membres i vuit consiliaris. Els grups i la Revisió de Vida són la base del Moviment, que
té la seva seu al carrer València, 244, 3er. 08007 Barcelona. mpcb@professinals-cristians.cat i www.professionals-cristians.cat.
La Comissió Diocesana (CD) és l’òrgan executiu del Moviment i està formada per Noemí
Ubach, presidenta; Mn. Sergi Gordo, consiliari diocesà; Elisabet Rosell, secretària executiva; Eva Sánchez, tresorera; i Núria Iceta, Jaume Artés, Anna Vilà i Suso Mon, vocals.

El Cardenal Martínez Sistach ingressa com Acadèmic
de Número a l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
En la sessió pública i solemne de la inauguració del curs acadèmic 2015-2016 de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, que tingué lloc el dimarts 10 de
novembre, a les 19 hores, a la sala d’actes del Col·legi d’Advocats de Barcelona (c. Mallorca, 283), el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, va fer
l’ingrés com a acadèmic de número de dita Acadèmia.
Durant l’ acte d’ingrés, obert a tothom, en primer lloc, el secretari de l’acadèmia, Lluís
Pou Mirabent, va llegir la memòria anual. A continuació, el Sr. Cardenal va fer la seva
entrada a la sala, acompanyat dels seus dos padrins, els acadèmics Agustí Bassols i
Eugeni Gay. Invitat pel president a ocupar la càtedra, pronuncià el discurs de recepció
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titulat “Estat laic i societat plurireligiosa”, en el qual es feia ressò de diversos problemes
plantejats en la nostra societat. Per aquesta raó n’oferim seguidament un ampli resum.
“Les meves primeres paraules són d’agraïment a les persones que han volgut que hi
tingués un lloc com a acadèmic en aquesta prestigiosa Acadèmia de Jurisprudència
i Legislació de Catalunya. Us puc confessar que mai vaig pensar poder formar part
d’aquesta docta corporació enriquida per una llarga llista d’eminents juristes del nostre
país, especialistes de renom en les diverses especialitzacions del dret.”
“A molts d’aquests juristes per la diferència d’edat els he conegut pels seus escrits i
d’altres els he conegut i els conec personalment i m’omple de goig poder formar part
de la nostra estimada Acadèmia. Com es comprendrà, em plau moltíssim succeir el
Cardenal Ricard M. Carles i Gordó, el meu estimat antecessor en aquesta Església de
Barcelona, i a l’estimat Cardenal Narcís Jubany i Arnau que també fou pastor d’aquesta
Església barcelonina. Del primer en faré un elogi més ampli, com és tradició en aquesta institució respecte de l’acadèmic que m’ha precedit en l’ús de la medalla. Del segon
sintèticament desitjo dir que fou un gran pastor i jurista, posant en relleu l’aspecte pastoral del dret i que per la diferència d’edat fou per a mi un mestre en els meus treballs
jurídics i un mentor en l’aplicació pastoral del dret de l’Església. Aquesta Acadèmia
pot estar orgullosa d’haver tingut aquest eminent acadèmic que molt poc abans de
promulgar-se el Codi de Dret Canònic per a tota l’Església llatina, el Papa Joan Pau II,
l’any 1983, va dedicar uns dies a fer una revisió de l’últim projecte amb la col·laboració
de molts pocs canonistes, entre els quals el Cardenal Jubany.”
A continuació el Dr. Martínez Sistach va fer una síntesi biogràfica del cardenal Carles,
recordant que el va precedir en la seu episcopal de Tortosa i en la seu arxiepiscopal de
Barcelona i que durant 35 anys varen treballar junts en el si de la Conferència Episcopal
Tarraconense, al principi essent el Dr. Martínez Sistach sacerdot secretari d’aquesta institució. Recordà que el seu discurs d’ingrés com a acadèmic de número d’aquesta institució,
pronunciat el 5 de juny de 2003, portava aquest títol: “Epieikeia aristotèlica-escolàstica,
aequitas romana i misericòrdia cristiana, catalitzadores del dret” i va afegir que “si és veritat que l’equitat és important en la tradició jurídica catalana, no ho és menys en el govern
pastoral de l’Església. El Cardenal Carles fou cridat a desenvolupar l’equitat en la seva vida
episcopal, aplicant els cànons amb una equitat amarada de benevolència evangèlica”.
La diferència entre laïcitat i laïcisme
Entrant en el tema del seu discurs d’ingrés, el Cardenal Martínez Sistach va dir que
laïcitat i laïcisme són dos conceptes que signifiquen realitats molts diferents. “En el
nostre ambient va creixent una tendència cultural i política a parlar de l’Estat laic i
també de la societat laica. Si bé la primera expressió configura un Estat aconfessional i
respectuós envers el fenomen religiós, la societat no és ni pot ser laica, perquè la soci636
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etat està formada per persones creients i no creients, d’alguna religió o de cap religió.
La societat és plurireligiosa.”
“El tema de la llibertat religiosa és molt actual, encara que no sempre apareixen aquests
termes genèrics en els mitjans de comunicació. A més de tan esmentada possible reforma de la Llei de Llibertat Religiosa i del reirat anunci de la revisió o denúncia dels
Acords entre Església i Estat espanyol, hi ha un debat a Espanya i en altres països de la
Unió Europea sobre la laïcitat, sobre l’ús dels símbols religiosos en els espais i institucions públiques i sobre la presència de càrrecs públics en les celebracions religioses en
un clima cultural i polític de tendència laïcista.”
“En el fons d’aquests debats hi ha la presència pública de la religió en la societat, defensada per uns —entre els quals, com és obvi, em situo— i atacada per altres. I que es
reivindiqui aquesta presència és completament lògic, ja que la convivència de les persones en la societat és quelcom connatural a la persona humana pel fet de ser sociable,
i la presència de la religió és també una realitat que no pot ser viscuda, ni individualment ni col·lectivament, fora de la convivència social. És normal que la religió tingui
una presència pública en la societat.”
Debat actual sobre la laïcitat
El Cardenal es va referir a una “sana laïcitat de l’Estat, en virtut de la qual les realitats
temporals es governen segons les normes que li són pròpies, sense excloure tanmateix les
referències ètiques que troben el seu fonament últim en la religió” (Benet XVI). “La convivència de les persones en la societat és quelcom connatural a l’ésser humà i la presència
del fenomen religiós és també una realitat que no pot ser viscuda, ni individualment ni
col·lectivament, fora de la societat. Per això, és normal que ens preguntem per què quelcom que hauria de ser natural ha de plantejar-se en termes de conflicte i enfrontaments
quan volem parlar de les relacions entre Estat i Església i de laïcitat de l’Estat.”
Després el Cardenal va fer referència als 1700 anys de l’Edicte de Milà, que marcà la
libertatis initium del món modern, l’acte de naixement de la llibertat religiosa, tant en
el pla personal com en el social. També va fer referència a la declaració sobre la llibertat
religiosa del Concili Vaticà II, que passà de la noció de veritat a la dels drets de la persona humana. Malgrat això, encara avui, 350 milions de cristians pateixen persecució
o discriminació religiosa en el món.
El Cardenal Martínez Sistach va analitzar la font evangèlica de l’Edicte de Milà: “Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu”, que constitueix el fonament
antropològic de l’Edicte de Milà, comentant els ensenyaments sobre llibertat religiosa
del Concili Vaticà II per passar a afirmar que “l’Església necessita i demana un règim
polític d’autèntica llibertat religiosa”.
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La laïcitat positiva de l’Estat espanyol
El Cardenal Martínez Sistach va passar a l’anàlisi dels Acords entre la Santa Seu i l’Estat
espanyol i de les novetats que varen comportar, en especial en quant a la confessionalitat o aconfessionalitat de l’Estat: ni una Espanya catòlica ni tampoc una Espanya
laïcista: s’optà per una postura intermèdia i s’establí la aconfessionalitat de l’Estat: “Cap
confessió no tindrà caràcter estatal” (Art 16,1 de la Constitució).
“Si ens fixem en la laïcitat constitucional del nostre país, hem d’afirmar que es tracta
d’una laïcitat positiva i oberta. És positiva perquè passa de la neutralitat radical negativa a la col·laboració. I és oberta perquè es descarrega del sentit hostil i excloent de la
religió i s’obre cap al valor religiós sense discriminació i àdhuc cap a la seva promoció.”
Seguidament el Cardenal analitzà algunes de les conseqüències del principi de laïcitat,
remarcant especialment la mútua independència entre l’Església i la comunitat política, seguint en especial el document del Vaticà II Gaudium et spes i el principi de la
cooperació de l’Estat amb l’Església catòlica i les altres confessions.
La laïcitat és molt diferent del laïcisme
“La religió és present en la societat, i l’Estat no pot ignorar-la. Pretendre que l’Estat laïc
hagi d’actuar com si aquest fet religiós, àdhuc com a cos social organitzat, no existíds,
equival a situar-se al marge de la realitat. El problema fonamental del laïcisme, que exclou de l’àmbit públic de la societat la dimensió religiosa, consisteix en el fet que pensa
i vol organitzar una societat que no existeix, que no és la societat real. La creença i la
increença són objecte d’una opció que els ciutadans han de realitzar en la societat, i
això configura una societat pluralista des del punt de vista religiós.”
“La mútua independència i autonomia de l’Església i la comunitat política —va dir el
Dr. Martínez Sistach més endavant de la seva exposició— no significa pas una laïcitat o
aconfessionalitat de l’Estat que pretengui reduir la religió a l’esfera purament individual
i privada, desposseint-la de tot influx o rellevància social. No seria un Estat laic, sinó un
Estat laïcista. L’Estat ha de promoure un clima social serè i una legislació adequada que
permeti a cada persona i a cada religió viure lliurament la seva fe, expressant-la en els
àmbits de la vida pública i disposar dels espais i mitjans suficients per a poder aportar a
la convivència social les seves riqueses espirituals, morals i cíviques. La laïcitat significa
l’actuació estatal de reconeixement, garantia i promoció jurídica del factor religiós.”
La religió present en la societat i el seu inestimable servei
“És molt necessari distingir el que és la laïcitat de l’Estat i el que és una societat laica.
No es pot ignorar que la laïcitat de l’Estat està al servei d’una societat plural en l’àmbit
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religiós. Per contra, una societat laica implicaria la negació social del fet religiós o,
almenys el dret a viure la fe en les seves dimensions públiques, la qual cosa seria precisament contrària a la laïcitat de l’Estat”.
“L’Església no pot pretendre imposar a altres la seva pròpia veritat. La rellevància social i pública de la fe cristiana ha d’evitar una pretensió d’hegemonia cultural que es
donaria si no es reconegués que la veritat es proposa i no s’imposa, com recordava
Joan Pau II. Però això no significa que l’Església no hagi d’oferir-la a la societat, en la
totalitat del que significa ser l’anunci de l’Evangeli.”
“El servei que l’Església presta a la societat —en l’ordre pre-polític de les idees i valors morals, de les imatges globals de l’home i de la vida— és de molta magnitud i
molt important. L’estimat Cardenal Narcís Jubany, que va ser pastor d’aquesta Església
de Barcelona i acadèmic d’aquesta Acadèmia, parlà de la important funció ‘nutrícia’
de l’Església en la societat. Les societats democràtiques tenen el risc de buidar-se èticament, de perdre la força indispensable d’unes concepcions sobre la vida humana i
d’uns valors morals que inspirin, dinamitzin i enforteixin la seva vida i els seus impulsos cap endavant.”
“En el recent Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats de Barcelona,
s’afirmà que es constata l’augment de les persones que es declaren religioses en el món,
en termes tant absoluts com relatius. El percentatge de persones religioses en el total
de la població mundial s’incrementà des del 83% l’any 1980 fins el 89% l’any 2010. (...)
Això posa en evidencia l’aportació positiva de la religió a la societat. La presència de
l’Església en la societat i les relacions de la jerarquia amb les autoritats civils han de ser
de diàleg lleial i de col·laboració constructiva des de la pròpia identitat.”
Ser cristians en una societat pluralista
El Cardenal va continuar dient que la laïcitat de l’Estat demana als cristians i a l’Església
trobar el propi “lloc” en la nova situació sòciocultural en què vivim, sense que comporti
la pèrdua de la pròpia identitat cristiana i de la seva actuació com a tal. Per a trobar el
propi lloc, cal considerar la dimensió exterior, que seria la que fa referència a la societat,
als valors que ella assumeix, als objectius perseguits, als mecanismes i institucions operatius, a les mateixes lleis. L’altra dimensió és la interior, que fa referència a la vida mateixa dels cristians, individual i comunitària. “La manera d’estar del creient en la societat
comporta també una manera d’actuar, inspirada per la seva fe, ordenada a influir sobre
la societat per a una millor consecució del bé comú, coherent amb els valors humans
inherents a la fe cristiana. És a dir la veritat, la justícia, la llibertat i, sobretot, l’amor.”
El Cardenal també va dir que “cal que l’Església sigui cada vegada més sensible a cercar
i possibilitar camins adequats de presència comunitària que acompanyin els cristians
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d’aquesta societat pluralista, en la qual cada vegada és més difícil ser creient en solitari.
L’Església ha de ser una Església de comunió que es realitza en comunitats concretes,
de dimensions humanes, en les quals sigui possible la veritable fraternitat cristiana.
El Cardenal, en la seva exposició, manifestà que l’Estat laïc no impedeix que les autoritats públiques creients o no creients puguin assistir a celebracions religioses i patronals, perquè constitueix una presència solidària, concretament amb els catòlics del lloc
i és una expressió del respecte que aquestes autoritats tenen als ciutadans que celebren
la seva festa i un reconeixement de la seva aportació al bé comú.
També va parlar de les relacions entre la llibertat religiosa i la pau social, perquè “diversos estudis realitzats han demostrat que entre llibertat religiosa i pau social hi ha
una correlació molt estreta. S’ha demostrat que com més l’Estat imposa restriccions en
l’exercici de la llibertat religiosa, més augmenten els conflictes de contingut religiós”.
I alertà sobre el perill, plantejat pel Cardenal Scola, que sovint l’Estat, sota la idea de
“neutralitat” davant el fet religiós, el que fa és promoure la seva cultura secularista.
Arrels cristianes de la nostra identitat
La darrera part del discurs del Sr. Cardenal va estar dedicada a les arrels cristianes de
la nostra identitat. “És absolutament necessari —va dir— tenir un coneixement adequat dels continguts del cristianisme que han impregnat la nostra cultura i la nostra
identitat. Aquesta és una raó, a més d’altres també molt importants, que demana que
els alumnes rebin classe de religió catòlica. (...) Si hom no coneix ni valora qui és ell
mateix, no pot acollir ni dialogar amb un altre que sap molt bé qui és. Com és obvi,
això té avui conseqüències molt importants a causa de la realitat sempre creixent de
l’emigració, de la immigració i de la mobilitat humana.”
Citant el Cardenal Joseph Razinger, el Dr. Martínez Sistach va recordar les arrels cristianes d’Europa i va dir que “l’absoluta profanitat —o absència de Déu— que s’ha construït a Occident és profundíssimament aliena a les cultures del món. Aquestes cultures
es fonamenten en la convicció que un món sense Déu no té futur”.
Va subratllar que la presència pública de l’Església en la societat és per a evangelitzar i
per a exercir la caritat envers els més febles de la societat i cità el testimoni, en aquest
sentit, de l’emperador Julià, l’Apòstata, que va voler restaurar el paganisme i també reformar-lo i que, en una de les seves cartes, deia que l’únic aspecte que l’impressionava
del cristianisme era l’activitat caritativa de l’Església. “L’Església continua oferint a la
societat, amb generositat i constància, el testimoni de la caritat, i el compromís pel bé
comú, quan està inspirat en la caritat, té un valor superior al compromís merament
secular i polític.”
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El cardenal va concloure el seu discurs amb aquestes paraules referint-se a la llibertat religiosa, tema molt present en tota la seva dissertació: “La llibertat religiosa va començar amb
aquelles lapidàries paraules de Jesús per donar al Cèsar el que és del Cèsar i donar a Déu el
que és de Déu. Continuà amb l’Edicte de Milà, fa més de 1700 anys. Ara més que mai, la llibertat religiosa representa la prova de foc més sensible del grau de civilització de les nostres
societats plurals. La llibertat religiosa apareix avui com l’índex d’un desafiament molt més
gran: el de l’elaboració i de la pràctica, a nivell local i universal, de les noves bases antropològiques, socials i cosmològiques de la convivència pròpia de les societats civils d’aquest tercer
mil·leni que configura la laïcitat de l’Estat i la plurirreligiositat de la societat. Moltes gràcies!”.
Contestà el discurs del Sr. Cardenal l’Acadèmic de número Josep-Joan Pintó Ruiz, destacant la importància del magisteri jurídic del Dr. Lluís Martínez Sistach i el sentit profundament humà de la seva trajectòria, i del qual va fer molts elogis. Va cloure l’acte,
l’Hble. Sr. Josep-D. Guàrdia Canela, president de l’Acadèmia. A l’acabament de l’acte es
va lliurar als assistents un exemplar del discurs d’ingrés del nostre Cardenal.

Beatificació a Barcelona dels Caputxins fra Frederic
de Berga i vint-i-cinc companys
“Perdó i fe” foren l’eix d’una cerimònia solemne, però austera i amb un marcat to de
recolliment, que es va celebrar el dissabte 21 de novembre de 2015, a les 11.30 hores, a
catedral de Barcelona i en la qual foren beatificats els caputxins màrtirs fra Frederic de
Berga i vint-i-cinc companys, que varen donar la seva vida en testimoni de Crist durant la persecució religiosa dels anys 1936 i 1937. Presidí l’eucaristia de la beatificació
el cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, amb
el que varen concelebrar els següents prelats:
–Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach;
–Mons. Renzo Fratini, Nunci de Sa Santedat:
–Mons. Jaume Pujol, Arquebisbe de Tarragona;
–Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-bisbe d’Urgell;
–Mons. Pablo Smith, caputxí, bisbe del Vicariat Apostòlic de Bluefields (Nicaragua);
–Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona;
–Mons. Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa;
–Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic;
–Mons. Enric Benavent, Bisbe de Tortosa;
–Mons. Agustí Cortés, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat;
–Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar de Barcelona;
–Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar de Terrassa;
–Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona.
BAB 155 (2015) - octubre [67]

641

–Mn. Joan Francesc Casals, Vicari general de Solsona, en representació del seu bisbe, i
altres Vicaris generals i Vicaris episcopals de les diòcesis catalanes i de les Illes Balears.
També varen concelebrar el P. Mauro Jöhri, ministre general dels Caputxins; el P. Hugo
Mejía, conseller general; el P. Gil Parés, ministre provincial de Catalunya; el P. Carlo
Calloni, postulador general i el P. Pere Cardona, vicepostulador de la causa dels màrtirs que foren beatificats, així com 60 preveres més, alguns d’ells eren familiars o rectors
dels pobles on varen néixer els caputxins elevats als altars.
A l’acte també hi assistiren la consellera de Governació, Meritxell Borràs; el conseller de
Justícia, Germà Gordó; el subinspector general de l’Exèrcit, Tinent general Ricardo Álvarez-Espejo García, i el director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell. Nombrosos
fidels i membres de la gran família franciscana —entre els quals hi havia nombrosos familiars dels beatificats— varen omplir la catedral, on es varen col·locar cadires per acollir
tothom. L’Arquebisbat de Barcelona i la Província de Framenors Caputxins de Catalunya
i Balears varen editar un opuscle de 50 pàgines, que recollia la biografia dels beatificats i
els cants i els textos de la celebració. Actuà com a mestre de cerimònies Mn. Joan Obach,
delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del nostre Arquebisbat.
El dia anterior, el divendres 20 de novembre de 2015, a les 19.30 hores, es varen celebrar unes Vespres solemnes a l’església del convent dels Caputxins de Sarrià (cardenal
Vives i Tutó, 16).
Els 26 Caputxins beatificats
Aquesta és la llista dels beatificats:
–P. Frederic de Berga (Martí Tarrés Puigpelat),
–P. Modest de Mieres (Joan Bover Teixidó),
–P. Zacaríes de Llorenç del Penedès (Sebastià Sonet Romeu),
–P. Remigi de Papiol (Esteve Santacana Armengol),
–P. Anselm d’Olot (Laurentí Basil Matas),
–P. Benigne de Canet de Mar (Miquel Sagré Fornaguera),
–P. Josep de Calella de la Costa (Joan Vila Colomé),
–P. Martí de Barcelona (Jaume Boguñà Casanova),
–P. Rafael Maria de Mataró (Francesc de Paula Soteras Culla),
–P. Agustí de Montclar de Donzell (Josep Alsina Casas),
–P. Doroteu de Vilalba dels Arcs (Jordi Sampé Tarragó),
–P. Alexandre de Barcelona (Jaume Nájera Gherna),
–P. Tarsici de Miralcamp (Josep Vilalta Saumell),
–P. Vicenç de Besalú (Julià Gebrat Marcé),
–P. Timoteu de Palafrugell (Jesús Miquel Girbau),
–Fr. Miquel de Bianya (Palai Ayats Vergés),
–Fr. Jordi de santa Pau (Manuel Collellmir Senties),
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–Fr. Bonaventura de Arroyo Cerezo (Tomás Díaz Díaz),
–Fr. Marçal del Penedès (Carles Canyes Santacana),
–Fr. Eudald d’Igualada (Lluís Estruch Vives),
–Fr. Pacià Maria de Barcelona (Francesc Maria Colomer Presas),
–Fr. Àngel de Ferreries (Josep Coll Martí),
–Fr. Cebrià de Terrassa (Ramon Gros Ballbé),
–Fr. Eloi de Bianya (Joan Ayats Plantalech),
–Fr. Prudenci de Pomar de Cinca (Gregori Charlez Ribera),
–Fr. Feliu de Tortosa (Joan Bonavida Dellà).
Ritus de la beatificació
La celebració s’inicià amb el cant de l’Himne de les Creatures, lletra de sant Francesc
d’Assís i música i adaptació de fra Mateu Sancliments. Després de la saluació i de l’acte
penitencial, el Cardenal Martínez Sistach, acompanyat del postulador de la causa, fra
Carlo Calloni, s’adreçà al cardenal Angelo Amato dient. “Eminència: En nom de l’Arquebisbat de Barcelona, demanem humilment a Sa Santedat el Papa Francesc que es
digni inscriure en el nombre dels beats els servents de Déu Frederic de Berga i vint-icinc companys, màrtirs, de l’Orde de Framenors Caputxins”. Després, fra Pere Cardona, vicepostulador de la causa, presentà breument els nous beats.
A continuació, un diaca anuncià que per manament del Papa Francesc, el seu representant en aquesta celebració, el cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació
per a les Causes dels Sants, donaria lectura a la Carta Apostòlica en què Sa Santedat
inscriu en el llibre dels beats els venerables servents de Déu que van donar la vida per
la fe. Aquesta és la traducció de la carta que el cardenal Amato llegí en llatí, i que tots
els presents escoltaren posant-se drets:
“Nos, atenent el desig del nostre germà Lluís Cardenal de la Santa Església Romana
Martínez Sistach, Arquebisbe Metropolità de Barcelona, i de tots els altres germans en
l’Episcopat i de molts fidels en Crist, havent consultat la Congregació per a les Causes dels Sants, en virtut de la nostra Autoritat Apostòlica, donem facultat `perquè els
Venerables Servents de Déu Frederic de Berga (en el segle: Martí Tarrés Puigpelat) i
vint-i-cinc companys de l’Orde de Frares Menors Caputxins, preveres i germans laics,
màrtirs, testimonis heroics del Senyor Jesús fins a vessar la sang, d’ara endavant sigui
anomenats Beats i pugui ser celebrada la seva festa cada any en el lloc i segons la manera establerta pel dret el dia 6 de novembre. En nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.
Amén. Donat a Roma, prop de Sant Pere, el dia onze de novembre de l’any del Senyor
de dos mil quinze, tercer del nostre Pontificat. Francesc.”
Tot seguit es vas descobrir un gran mural, situat al fons del presbiteri en el que apareixien els 26 frares màrtirs envoltant una imatge del Crist de Sant Damià, una imatge
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d’inspiració romànica que era obra de Laura Alberich. Tota l’assemblea cantà “Christus
vincit, Christus regnat, Christus Christus imperat” i, i mentre es portava al presbiteri
l’urna amb les relíquies dels nous beats, que fou un sagrari durant els anys de la guerra civil, es varen cantar els goigs composat en la seva llaor, la tornada dels quals diu:
“Deu-nos vostra fe valenta, germans màrtirs caputxins”.
Després que el cardenal Amato venerés encensant-les les relíquies, el nostre Cardenal
li va dirigir aquestes paraules: “Eminència: L’Església de Déu que peregrina a l’Arquebisbat de Barcelona i l’Orde de Framenors Caputxins donem gràcies al Successor
de l’Apòstol Pere, Sa Santedat el Papa Francesc, per la beatificació d’aquests vint-i-sis
màrtirs que vessaren la sang en defensa de la fe.”
Homilia del Cardenal Amato
Acabat el ritus de la beatificació, seguí la missa amb el Glòria i l’oració col·lecta. Es
feren aquestes tres lectures: Apocalipsi 12, 10-12a; Salm responsorial 33; Hebreus 10,
32-36; Evangeli de Lluc 9,23-26.
El Cardenal Amato, representant del Sant Pare, va fer l’homilia, molt espiritual i molt
centrada en el testimoniatge fins al martiri dels beatificats, de qui va dir que “només
tenien com a objectiu proclamar el missatge evangèlic franciscà de pau i bé”, perquè
els màrtirs “no eren revolucionaris ni pertanyien a cap partit”. Insistí en què “l’Església
perdona” i que amb el perdó que van oferir als botxins “els màrtirs deixen un missatge
de reconciliació i de pau. Tots som cridats a respondre a la banalitat del mal amb el
perdó. Els màrtirs són els vencedors de la mort”.
Alhora, el cardenal Amato va recordar que la persecució religiosa no és només un fet
històric del passat. “Els cristians són el grup religiós més perseguit i també més oblidat
pels mitjans de comunicació” i “avui almenys hi ha 22 països on els cristians són perseguits, expulsats o assassinats”.
Es va fer la professió de fe amb el cant del popular “Crec en un Déu”, música de Mn.
Lluís Romeu. Durant tota la celebració es va utilitzar preferentment el català, seguit
del llatí i el castellà.
Després de la pregària de postcomunió, el Cardenal Martínez Sistach pronuncià unes
paraules d’agraïment al Sant Pare, al Cardenal Amato i a l’Orde dels Caputxins. Va dir
dels nous màrtirs que foren uns “bons testimonis de Jesucrist”, va posar l’accent sobre
el valor del testimoniatge cristià, que té la màxima expressió en el martiri, i va afegir
que aquesta celebració era una expressió dels ensenyaments del Concili Vaticà II sobre
la crida de tots els cristians a la santedat, “que no consisteix en altra cosa que en la
perfecció de la caritat”.
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Després del nostre Cardenal, fou el Ministre general dels Caputxins, fra Mauro Jöhri,
qui va pronuncià un breu parlament i, citant l’homilia del cardenal Amato, recordà
alguns països on els cristians avui són perseguits: “Síria, on els germans han hagut de
fugir”, tot i que no van abandonar el convent fins que havia marxat tota la comunitat
cristiana”, i esmentà “els frares que acullen refugiats cristians i també musulmans” a
països com Jordània i el Líban, el que és una presència franciscana i una mostra més
“d’una tradició de generositat en nom de Crist Ressuscitat”. Tant les paraules del nostre
Cardenal com les del Ministre general dels Caputxins foren rebudes amb uns forts
aplaudiments, que foren els primers de tota la celebració. que es desenvolupà en un
clima molt auster i espiritual i que es va cloure amb el cant del Virolai a la Mare de Déu
de Montserrat “Rosa d’abril”.
El Sant Pare recordà a Roma la beatificació
El Papa Francesc, a l’hora de l’angelus del diumenge 22 de novembre, va dir als fidels
reunits a aquella hora a la Plaça de Sant Pere: “Ayer, en Barcelona, han sido proclamados Beatos Federico de Berga y veinticinco compañeros mártires, asesinados en
España durante la feroz persecución contra la Iglesia en el siglo pasado. Se trata de
sacerdotes, jóvenes profesos en espera de la ordenación y hermanos laicos pertenecientes al Orden de los Frailes Menores Capuchinos. Encomendemos a su intercesión a
todos nuestros hermanos y hermanas que lamentablemente también hoy, en diferentes
países del mundo, son perseguidos a causa de la fe en Cristo.”

Presa de possessió de dos nous canonges de la catedral
Són Mn. Robert Baró Cabrera i Mn. Alfred Sabaté Botet
El dissabte dia 28 de novembre de 2015, a les 11.15h, a la catedral de Barcelona va tenir
lloc l’acte de presa de possessió dels nous canonges Mn. Robert Baró Cabrera i Mn.
Alfred Sabaté Botet. A l’acte hi varen assistir els familiars i amics dels nous canonges í
un nombrós grup de fidels.
En primer lloc, a la Sala Capitular, es va celebrar una sessió extraordinària i a porta
tancada del Capítol, presidida pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, amb l’assistència del degà, Dr. Joan Guiteras i dels capitulars. Acabada aquesta sessió, varen entrar
els nous canonges a la sala, els quals varen fer la professió de fe, resant el Credo, i el
jurament prescrit.
Paraules del Dr. Joan Guiteras, en agraïment i elogi del Sr. Cardenal
El Degà, Dr. Joan Guiteras, pronuncià aquest parlament, que fou seguit a través de la
megafonia de la catedral per tots els presents a l’acte de presa de possessió.
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“En l’inici d’aquest acte entranyable, em plau saludar-vos, Eminentíssim Sr., i saludar
tots els amics capitulars.
Dono gràcies a la vostra Eminència, Sr. Cardenal, pel nomenament d’aquests dos preveres que avui s’incorporen al capítol de la catedral metropolitana de l’arxidiòcesi de
Barcelona. Aquest nomenament honora el capítol catedralici. Avui significa la marxa
de l’Església que fa camí a través de diverses generacions. La joventut d’aquests dos
preveres i el seu bon fer apostòlic són una suma notable per als ministeris que atén
la nostra catedral. Un signe de la vitalitat de l’Església que és sempre viva i que té la
missió d’anunciar l’Evangeli a totes les diverses generacions i a totes les èpoques. Amb
una urgència especial en els nostres dies, tal com ens exhorta el Papa Francesc i tal com
Vós, Sr. Cardenal, ens heu urgit tantes vegades en el vostre magisteri i en els diversos
plans pastorals. Les catedrals han de ser un indret important en el camí de la nova
evangelització. Val a dir que la de Barcelona té un enorme interès en ser una veu que
prepari els camins del Senyor.
És de justícia afectuosa recordar la tasca de tots i cadascun dels canonges en l’actuació
de la catedral. Són molts els fidels que hi concorren i que reben acolliment. La catedral
de Barcelona desborda una gran vitalitat. Molts hi vénen a les celebracions eucarístiques tant dominicals com diàries. Molts hi vénen a rebre el sagrament de la penitència
o confessió. Molts hi vénen per la devoció als sants. I altres hi vénen com a visitants
d’un monument que, després de les grans obres que hem hagut de fer, algunes de les
quals prossegueixen, llueix amb un gran esplendor.
El capítol ha dignificat el culte d’una manera especial. Les celebracions de la missa conventual dels diumenges compta també amb el cor de cambra Francesc Valls, cor que
s’ha de qualificar de primera categoria. Això suposa que el culte a Déu té la primacia
en aquesta basílica catedral. A la vegada comporta un esforç econòmic que no exclou,
ans al contrari, que el capítol tingui present l’ajut als necessitats.
Podem, doncs, dir que la nostra catedral ha assolit una obertura a tothom i que està
realitzant un bon servei a la diòcesi sencera. No oblidem la representació anyal de la
vida de la jove màrtir Santa Eulàlia, ni el concert mensual d’orgue que ofereix el capítol.
Un element de gran importància cultural és l’arxiu de la catedral, molt concorregut. Un
arxiu de primera categoria, del qual cal tenir una cura especial.
Al darrere del que apareix hi ha la tasca dels canonges. Són persones competents en moltes matèries de la ciència i que duen tasques notables a la nostra arxidiòcesi. Cal donar
les gràcies a tots els canonges, tot i que saben que no tenen cap privilegi en el fet de ser
capitulars, sinó que consideren la seva tasca com un servei evangèlic. Fan, amb paraules
de l’Evangeli, el que els criats han de fer al seu senyor. Que consti una acció de gràcies a
tots i cadascun dels senyors canonges que no escatimen temps a la seva tasca sacerdotal.
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Una realitat que la catedral vol mantenir sempre és l’acolliment de tots els que s’hi
acosten. La primera pedra de l’evangelització és l’acolliment. Sense ell es barra el camí
de l’evangelització. Tingueu-ho present els canonges que avui preneu possessió. L’acolliment, tampoc no ho podem oblidar, requereix la virtut de la paciència, una virtut
molt sacerdotal. No oblideu tampoc que un Capítol requereix lligams d’objectius, de
comunió, de respecte... Aquesta és una realitat que procurem exercir a través de les
trobades a Sant Sever i a les sessions capitulars. Vull notar una cosa interessant: cada
diumenge, a l’hora de la missa conventual, regne un veritable goig de trobar-nos. I això
també és sacerdotal.
En aquesta ocasió, Sr. Cardenal, us donem les gràcies per la vostra bonhomia envers el
capítol. De cor us agraïm la vostra presència, tan continuada a la seu, tot i que heu hagut d’atendre aquest camp tan gran de l’arxidiòcesi de Barcelona i atendre també molts
afers de l’Església universal a prop del Sant Pare. Que el Senyor us recompensi per la
dedicació amb la qual heu tingut cura de la diòcesi! Us ho dic cordialment. Deixeu
fetes una colla d’iniciatives que, sens dubte, estan cridades a donar molt de fruit. Heu
dut, a les vostres espatlles, la responsabilitat del Bon Pastor. El Crist, el gran Pastor,
us recompensarà el vostre afany apostòlic. I, per altra banda, restarà sempre la nostra
amistat envers la vostra persona. He dit.”
Pregàries al cor i al presbiteri de la catedral
Mentre tocava la Tomasa, la campana principal de la catedral, el Sr. Cardenal i tots els canonges es varen traslladar en processó a la propera capella del Santíssim Sagrament, per
fer uns moments de pregària, mentre el cor Francesc Valls cantava l’Ave verum. Seguidament, tots varen anar cap al cor de la catedral, on es va resar l’hora litúrgica de Sexta.
Acabada aquesta, el Sr. Cardenal i tots els canonges, amb els dos nous membres, varen
anar cap a l’altar major de la catedral. Allí el cor Francesc Valls cantà les antífones de
la Santa Creu i de Santa Eulàlia, i el Sr. Cardenal resà les oracions corresponents. A
continuació, els nous capitulars varen rebre l’abraçada del Sr. Cardenal i dels seus nous
companys, mentre el cor cantava Da pacem Domini.
Seguidament varen pronunciar unes paraules els dos nous canonges. Mn. Robert Baró
va donar les gràcies, “en primer lloc, Déu, que ens ha estimat i ens ha cridat a ser per
als altres i pels ministeris i serveis que ens dóna l’alegria de poder exercir al servei dels
altres. Gràcies al Sr. Cardenal per moltes coses, moltíssimes, que he pogut compartir,
aprendre i gaudir; gràcies als germans canonges, als que conec de fa anys i als que
conec de fa poc, però ja tinc amb ells una bona amistat. Ser prevere diocesà i membre
d’un col·legi de preveres és tot un luxe, és una alegria. Espero poder servir les comunitats de la diòcesi de Barcelona i les moltes persones que vénen aquí a la catedral a
estimar nostre Senyor i també a admirar la bellesa d’aquesta construcció”.
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També va donar les gràcies a la família i a les comunitats a les que havia servit, especialment a la comunitat catòlica francesa de Barcelona, a la qual es dirigí parlant en
francès. “Gràcies també als qui m’han acompanyat intel·lectualment, especialment a la
UAB, a la URL, a la Facultat Antoni Gaudí i a l’Ateneu Sant Pacià. La catedral és servei
pastoral, és servei litúrgic, és servei als més pobres, però també és servei a la intel·lectualitat, a la cultura. Gràcies per tot, i que l’alegria cada dia ens acompanyi”.
Mn. Alfred Sabaté, també va expressar el seu agraïment al Sr. Cardenal i als membres
del Capítol, i va afegir: “En aquests moments es manifesta més vivament la gratuïtat
d’aquest nou servei que és una nova ocasió per estimar i servir la voluntat de Déu. Tots
desitgem poder ser admesos a prop de Déu, i és aquest el veritable premi i fi de la nostra vida; la resta de responsabilitats i ocupacions haurien de ser solament un mitjà per
aquest fi. La nostra catedral és testimoni de l’herència de molta vida santa i de molts
bisbes, sacerdots i fidels que en aquest lloc han alimentat la seva vida cristiana en els
sagraments, les pregàries i els consells. La nostra catedral és per a tots els barcelonins
un punt de referència important per a la nostra vida”.
“Tant de bo —va afegir— que el testimoni i el servei que estem cridats a realitzar puguin ser en bé i santificació del Poble de Déu que s’aplega en aquesta catedral i sempre
per a lloança i major glòria de Déu, sobretot durant el ja imminent Any Sant de la Misericòrdia proclamat pel Papa Francesc. Que ens ajudi la vostra pregària i la intercessió
de la Mare de Déu, de Santa Eulàlia i tots els sants. Que així sigui”.
Paraules del Sr. Cardenal
Hem celebrat un acte eclesial i pastoral: han iniciat el seu servei com a canonges
d’aquesta estimada Basílica Catedral Metropolitana de Barcelona, els sacerdots Mn.
Robert Baró Cabrera i Mn. Alfred Sabaté i Botet.
Avui han començat a formar part del nostre Capítol de canonges per tal de col·laborar
en la funció eclesial que té aquesta institució. A aquest col·legi de sacerdots li correspon la celebració de les funcions litúrgiques més solemnes a l’església Catedral i
aquelles tasques que el dret o el Bisbe diocesà li encomanen.
L’església catedral és la mare de totes les esglésies de l’arxidiòcesi de Barcelona, és
l’església del Bisbe diocesà, del pastor de tota la porció del poble de Déu que peregrina aquí. Les celebracions litúrgiques de la Catedral han de ser un model per a les altres
esglésies de l’arxidiòcesi per la seva preparació, realització i participació dels fidels,
tal com ens demana la constitució del Concili Vaticà II Sacrosanctum Concilium. Em
plau agrair el treball molt ben fet del Capítol per tal d’assolir unes celebracions molt
reeixides i també la col·laboració del Cor de Cambra Francesc Valls.
És molt important que totes les persones que visitin la nostra Catedral se sentin sempre
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molt ben acollides. Una característica de les grans ciutats, com la nostra, és la soledat,
l’aïllament i l’individualisme. L’Església i totes les realitats eclesials, com el nostre
Capítol Catedral, han de tenir una actitud constant d’acolliment de tota persona que
necessita ser acollida. Sabem que hi ha una munió de persones que entren i surten de
la nostra Catedral. En aquest Any Sant de la Misericòrdia divina, l’acolliment ha d’estar amarat de misericòrdia, com assenyala el primer objectiu del Pla Pastoral diocesà.
La celebració del sagrament de la reconciliació és una manifestació palesa de la misericòrdia de Déu que perdona els nostres pecats. El Papa Francesc, en la Butlla de l’Any
Sant —Misericoria Vultus— ens diu “novament posem al centre amb convenciment el
sagrament de la reconciliació, perquè ens permet experimentar en carn pròpia la grandesa de la misericòrdia. Serà per a cada penitent font de veritable pau interior”. (N.17).
En la nostra Catedral hi ha moltes persones que vénen per celebrar aquest sagrament del
perdó. Amb la incorporació dels dos nous canonges potenciarem també aquest ministeri,
aquest servei als homes i dones, als joves i als ancians que cerquen la joia del perdó.
Penso que aquest és un servei que hem de prestar i hem de potenciar, tot procurant
que se celebri aquest sagrament del perdó amb les actituds que assenyala el Papa
Francesc en la Butlla El rostre de la Misericòrdia, de l’Any Sant extraordinari sobre
la Misericòrdia divina.
En aquest document el Papa ens diu que “moltes persones estant tornant a apropar-se
al sagrament de la Reconciliació, entre les quals molts joves, que en una experiència
així solen retrobar el camí per tornar al Senyor, per viure un moment d’intensa pregària i redescobrir el sentit de la pròpia vida” (N.17)
Mn. Robert i Mn. Alfred són dos sacerdots que m’han ajudat en el meu ministeri de
pastor diocesà amb el seu lliurament generós i fidel. Podran prestar un bon servei a
les funcions del Capítol Catedral, tant en l’aspecte del patrimoni arqueològic, arquitectònic, cultural i artístic d’aquesta històrica i bellíssima Catedral, com en l’aspecte
de la música i del cant, qualitats i competència que un i l’altre tenen respectivament.
Ells han acceptat aquest encàrrec com un servei a l’Església diocesana, no pas com
un honor, perquè són molt conscients que tots, però principalment els sacerdots, hem
d’imitar el Bon Pastor, que no va venir —com Jesús mateix ens ha dit— a ser servit,
sinó a servir i a donar la seva vida. Vénen, doncs, a servir i lliurar-se generosament al
servei que la nostra Catedral realitza i ha de realitzar als diocesans i a tots els qui la
visiten per pregar, per celebrar la fe i per gaudir de la seva bellesa.
Que el Senyor, la Mare de Déu, Santa Eulàlia i els sants us ajudin en la realització
d’aquest servei eclesial que avui us confio.
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Les paraules del Sr. Cardenal i les dels nous canonges foren rebudes amb aplaudiments
dels presents. L’acte es va cloure amb el cant del “Rosa d’abril”.
Biografia dels nous canonges
Mn. Robert Baró Cabrera nasqué a Sabadell el 25 de gener de 1971. Va fer els estudis eclesiàstics a la Facultat de Teologia de Catalunya i és llicenciat en Teologia. És
també llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fou
ordenat prevere a la catedral de Barcelona el 4 de juny de l’any 2000. Ha col·laborat
en la pastoral de diverses parròquies; Santa Cecília, Santa Eulàlia de Vilapicina, Sant
Vicenç de Sarrià i Santa Maria del Taulat. Ha estat secretari particular del Sr. Cardenal
Arquebisbe de Barcelona i és consiliari de diverses associacions laïcals. Especialitzat
en Arqueologia i Art Sagrat, és sotsdelegat de la Delegació Diocesana del Patrimoni
Cultural del nostre Arquebisbat.
Mn. Alfred Sabaté Botet va néixer a Barcelona el 9 de juny de 1974. Va fer els estudis
a la Facultat de Teologia de Catalunya. A Roma va ampliar estudis de Mariologia a la
Pontifícia Facultat Teològica Marianum. Ha publicat recentment dos estudis a la revista “Estudios Marianos” titulats “Maria y el sacerdote, alianza de Dios con la humanidad” y “Aparición, tradición y devoción en las advocaciones de la Virgen de la Merced
y de Montserrat”. Ha col·laborat en la pastoral de diverses parròquies i actualment ja
col·laborava en la pastoral de la catedral de Barcelona. Des del dia 1 de setembre de
2008 és secretari particular del Cardenal Lluís Martínez Sistach.
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Informació
Rovira Belloso en essència
Mn. Josep M. Rovira Belloso, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, ha
publicat el llibre Déu és feliç donant-se. Esbós d’una teologia espiritual (Editorial Herder).
Publiquem seguidament el text de l’article que sobre aquest llibre ha publicat al setmanari
Catalunya Cristiana (1/XI/2015, pag. 12- el Dr. Francesc Torralba, professor de Blanquerna-Universitat Ramon Llull i consultor del Pontifici Consell de la Cultura.
“Josep Maria Rovira Belloso, conegut en el món eclesial barceloní com a mossèn Rovira, ens
ha regalat aquest darrer llibre seu, un llibre breu, sintètic, que recull, en poc espai, el recorregut d’una vida dedicada a la teologia i a la pastoral. L’ha escrit a redós del Tibidabo, des de la
residència on passa aquesta darrera etapa de la seva vida.
En aquesta fase de la vida, el vell professor atén amics que el van a veure, deixebles que anem
a escoltar-lo i visites de tota mena que volen el seu consell. La darrera vegada que el vaig
saludar vam gaudir molt. Rovira no s’està per preàmbuls protocol·laris; ni per circumloquis
estèrils; va directament a l’os. Al cap de poc més de dos minuts de cortesia, ens vam endinsar
en un intens diàleg teològic i espiritual. Amb la pau i la calma de qui té la consciència que ha
fet els deures, Rovira deixa el to professoral i acadèmic i la seva conversa trasllueix espontàniament l’Evangeli, però un Evangeli entrellaçat amb la vida i amb hores de pregària silent.
El llibre que presento ens mostra el Rovira en essència. Estic convençut que la vellesa depura
i permet filar prim. El vell professor fa referència als seus llibres gruixuts i a hores i hores de
docència a la Facultat de Teologia de Catalunya, però ara, en aquest llibre, ens regala petites
màximes, breus i condensades frases que sintetitzen aprenentatges fets dins i fora de l’aula,
en el treball pastoral, i que són, a la vegada una petita caixa de ressonància de les lectures que
l’han acompanyat al llarg de la vida.
Hi ha els místics, sant Joan de la Creu, santa Teresa d’Àvila, hi ha els seus teòlegs de referència, hi ha els salms i, sobretot, l’Evangeli passa pel sedàs d’una vida intel·lectualment
curiosa que mai no ha quedat closa en la petita esfera eclesiàstica, sinó que ha sortit fora i ha
peregrinat pels cimals de la cultura moderna i contemporània, sempre amb respecte, amb
voluntat d’entendre. És un esbós de teologia espiritual i, com a tal, ha de ser llegit en clau
interior, lentament, gairebé com un llibre de meditació. Com en la conversa, Rovira aporta
idees lluminoses, introdueix afirmacions que no pretén ja enraonar, ni justificar. Parla en
primera persona del singular sense necessitat de justificar els seus pensaments, sense haver
de citar les fonts. S’ha desempallegat dels tics acadèmics i ens parla amb el cor a la mà, sense
embuts. La lentitud dels seus moviments i la fragilitat del seu cos contrasta amb una prosa
àgil i directa, lluny del barroquisme teològic i dels meandres conceptuals.”
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