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Celebració Diocesana de l’Any de la Fe i del 
segon Aniversari de la Dedicació de la basílica 

de la Sagrada Família pel Papa Benet XVI 

1. Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la missa
de commemoració del segon aniversari de la dedicació de la Basílica de la Sa-
grada Família i de la celebració de l’Any de la Fe. Barcelona, 11 de novembre
de 2012

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 segon
aniversari de la seva dedicació aquell històric 7 de novembre de 2010, presidits pel
nostre estimat Papa Benet XVI, i per unir-nos a tota l’Església en la celebració de l’Any
de la Fe. I unim també a aquesta celebració, l’acció de gràcies a Déu pel Sínode de Bis -
bes dedicat a la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. Tot això,
juntament amb el 50è aniversari de l’inici del Concili Vaticà II i el 20è aniversari del
Ca tecisme de l’Església Catòlica, ens porta a viure intensament amb la lletra i l’espe -
rit del nostre Pla Pastoral la nova evangelització per anunciar als homes i dones d’a vui
Jesucrist i el seu Evangeli. 

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 tor -
res, 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 vi-
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da 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.

Benet XVI, en la seva homilia de la inauguració de l’Any de la Fe, pensant en els 50
anys de post Concili Vaticà II, ens digué que Pau VI i Joan Pau II van convergir «en
posar Crist com a centre del cosmos i de la història, i en l’anhel apostòlic d’anunciar-
lo al món». Certament, Jesús és el centre de la fe cristiana. Els cristians creiem en Déu
per mitjà de Jesucrist que ha revelat el seu rostre. Ell és el qui inicià i completa la
nostra fe.

Per a la vida cristiana és absolutament necessari l’encontre personal amb Jesús, com
va tenir Zaqueu. La curiositat d’aquest home el portà a esforçar-se per poder veure
Jesús que passava per aquell indret. Tanmateix, el Senyor va premiar aquell esforç en
convidar-se a casa seva i la vida de Zaqueu va canviar, perquè s’esdevé cristià per un
encontre personal amb una Persona que és Jesús. La nova evangelització consisteix
fonamentalment en propiciar als homes i dones d’avui un encontre personal amb
Jesús.

En aquest Any de la Fe, hem de viure més intensament la fe que hem rebut de Déu,
gratuïtament, i li hem d’agrair aquest do. Com ens diu el Papa en la seva carta «Por-
ta de la fe», «avui és necessari un compromís eclesial més convençut a favor d’una
nova evangelització per redescobrir l’alegria de creure i tornar a trobar l’entusiasme
de comunicar la fe». La nostra fe, benvolguts germans i germanes, ha de ser comuni -
cativa. Jesucrist va enviar als apòstols a evangelitzar i tots els batejats hem rebut aquest
encàrrec del Senyor: «Com el Pare m’ha enviat, així també jo us envio a vosaltres»
(Jn 20,21). Evangelitzar és la missió essencial de l’Església i aquesta existeix per a
evangelitzar. I tots nosaltres i les nostres parròquies i comunitats, com Església que
som, hem de treballar en la nova evangelització.

Molts dels qui participem en aquesta Eucaristia varem viure la celebració del Conci-
li Vaticà II, els anys 1962-1965. El Concili desitjà fer resplendir la veritat i la bellesa
de la fe en el nostre temps. En la fe ressona el present etern de Déu que transcendeix
el temps i que només pot ser acollit per nosaltres en l’avui irrepetible.

Els bisbes presents en el Sínode érem de cadascun dels països del món. En les seves
intervencions vaig escoltar el batec del cor de l’Església i vaig poder prendre el pols
de l’Església estesa d’Orient a Occident i es coincidia arreu en el desig d’evange lit-
zar els homes i les dones d’avui immersos en la seva pròpia cultura i sovint en un am-
bient sociocultural poc adient per anunciar Jesucrist.

Podríem dir que el gran símbol síntesi del Sínode dels Bisbes que hem celebrat és
la narració evangèlica de l’encontre de Jesús amb la samaritana en el pou de Sicar.
Aquesta escena bíblica ha orientat el missatge del Sínode al Poble de Déu. «Avui
no hi ha home o dona que en la seva vida, com la dona samaritana, no es trobi al cos-
tat d’un pou amb una gerra buida, amb l’esperança de sadollar el desig més profund
del cor, aquell que només pot donar significat ple a l’existència». Com Jesús, al pou
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de Sicar, també l’Església sent el deure de seure al costat dels homes i dones del nos-
tre temps, per fer present el Senyor en les seves vides. Només Jesús és capaç de lle-
gir fins al fons del cor i desvelar la nostra veritat: «M’ha dit tot el que he fet», expli -
ca la samaritana als seus veïns.

L’Església és l’espai ofert per Crist en la història per poder-lo trobar, perquè Ell li ha
lliurat la seva Paraula, el baptisme que ens fa fills de Déu, el seu Cos i la seva Sang,
la gràcia del perdó del pecat. Com diu el missatge del Sínode, «hem de constituir co-
munitats acollidores, en les quals tots els marginats es trobin com a casa, amb expe -
riències concretes de comunió que, amb la força ardent de l’amor, atreguin la mirada
desencantada de la humanitat contemporània. És la nostra tasca avui el fer accessi-
ble aquesta experiència d’Església i multiplicar, per tant, els pous als quals convidar
els homes i dones assedegats i possibilitar la seva trobada amb Jesús, oferir oasi en els
deserts de la vida» (N. 3).

El mensaje del Sínodo a los distintos agentes de evangelización en nuestro mundo, en
el que crecen los pobres, afirma que «la presencia de los pobres en nuestras comuni-
dades es misteriosamente potente: cambia a las personas más que un discurso, ense -
ña fidelidad, hace entender la fragilidad de la vida, exige oración, en definitiva, con -
duce a Cristo» (N. 12).

En el Sínodo de los Obispos celebrado el mes de octubre se puso de relieve la importan -
cia de la familia cristiana para la transmisión de la fe. Nos duele muchísimo la recien -
te decisión del Tribunal Constitucional respecto la legislación sobre la unión de per -
sonas del mismo sexo calificada como matrimonio.

Este templo se construyó para exaltar la fe, dar fervor a la caridad y porque el Se-
ñor tenga piedad de nuestro país a fin que valore las virtudes, las predique y las prac-
tique.

Todos somos conscientes de que para anunciar a Jesús con nuestras palabras hemos
de conocerle más, como también hemos de conocer mejor los contenidos de la fe
cristiana. El Papa nos dice que «el Año de la Fe deberá expresar un compromiso uná-
nime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe sintetizados
en el Catecismo de la Iglesia Católica... A través de sus páginas se descubre que todo
lo que se presenta no es una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la
Iglesia» (Puerta de la fe, 11).

Como os decía en mi Carta Pastoral «Hombres y mujeres de fe», este año de gracia
pretende que nuestra fe sea expresada y propuesta a los que no conocen a Jesucristo
y tienen necesidad del primer anuncio de la Buena Nueva, lo que armoniza plena-
mente con el primer objetivo de nuestro Plan Pastoral. Este año ha de ayudar a los
creyentes en Cristo a hacer que su adhesión a Él sea más consciente y vigorosa, y es-
to es lo que pretende el segundo objetivo del Plan Pastoral para ayudar a los creyen -
tes en su iniciación cristiana, la cual no siempre ha sido alcanzada debidamente. Y el
Año de la Fe ha de ser, también, una buena oportunidad para intensificar el testimo-
nio de la caridad, tal como pide el tercer objetivo del Plan Pastoral, para todos los
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momentos, pero especialmente en estos tiempos que estamos viviendo una grave cri-
sis económica, con un 25% de paro y un 53% de paro entre los jóvenes. Pedimos que
se acuerde el cesar los desahucios a las familias necesitadas y que no falten las ayudas
necesarias de asistencia social.

Pongamos en las manos de Nuestra Señora de la Merced, patrona de nuestra archidió -
cesis, los trabajos pastorales de este Año de la Fe, ella que es modelo de creyente, y
que fue proclamada bienaventurada porque ha creído, ya que «por la fe acogió la pa-
labra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la Madre de Dios».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

2. Crònica de la celebració

Diverses commemoracions varen confluir en la missa celebrada a la basílica de la Sa-
grada Família el diumenge 11 de novembre de 2012, a les 17 hores: la nostra arxidiò -
ce si celebrada l’Any de la Fe, en els seus inicis, proclamat per Benet XVI amb motiu
del 50è aniversari de l’inici del Concili Vaticà II i del 20è aniversari de la publica ció
del Catecisme de l’Església Catòlica.

També es commemorava el segon aniversari de la dedicació de la basílica pel Sant Pa -
re el 7 de novembre de 2010. Aquest esdeveniment va ser recordat amb molta emo-
ció i de forma simbòlica tant en les paraules del Sr. Cardenal en la seva homilia, que
es publica al davant d’aquesta crònica, com en fet simbòlic que una petita llàntia bri-
llava en cadascuna de les columnes de la basílica que havien estat ungides pels bis-
bes de Catalunya el dia de la dedicació.

També, com en aquella ocasió, la missa la missa del diumenge 11 de novembre va
comp tar amb la participació de més de cinc-cents cantors de la Federació Catalana
d’Entitats Corals i dels Pueri Cantores de Catalunya. L’Arquebisbat edità un cartell
que reproduïa la nau central de la basílica en el dia de la seva dedicació i que porta-
va al peu els escuts de l’Arquebisbat i de l’Any de la Fe i aquesta inscripció: «Any de
la Fe. Arxidiòcesi de Barcelona, 2012-2013.» 

Va presidir la missa el nostre Cardenal Arquebisbe, pràcticament acabat d’arribar
de la XIII Assemblea ordinària del Sínode dels Bisbes, en la que va participar per no-
menament del Sant Pare. Varen concelebrar el Sr. Bisbe Auxiliar, els Vicaris Episco -
pals, el Secretari general i Canceller de l’arxidiòcesi i nombrosos preveres, amb la par -
ticipació també d’un grup de diaques.

Abans de l’inici de la missa es va projectar un vídeo dedicat als actes que se celebra-
ran a l’arxidiòcesi amb motiu de l’Any de la Fe. Totes les delegacions i institucions
de l’Arquebisbat s’han posat en marxa per fer d’aquest Any de la Fe una gran opor-
tunitat evangelitzadora i pastoral en la mateixa línia del Pla Pastoral Diocesà 2011-
2015.
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En sintonia amb l’Any de la Fe, en el moment de la professió de fe, el Sr. Cardenal
va lliurar el Credo a un grup de fidels, com a signe visible de la proclamació de la fe,
demanant-los que el fessin arribar a persones del seu entorn.

El textos eucològics de la celebració foren els de l’aniversari de la dedicació d’una es -
glésia. I la pregària dels fidels es va centrar en les intencions de l’evangelitzadores de
l’Església actual.

En el moment de l’ofertori dues persones de cada una de les sis zones pastorals de l’Ar -
quebisbat varen presentar el pa i el vi de l’eucaristia. La basílica era totalment ple-
na de diocesans que havien recollit l’entrada que es distribuí gratuïtament durant la
setmana anterior al Seminari Conciliar, de dilluns a divendres de les 10 a les 14 h i
de les 16 a les 20 h.

L’import de la col·lecta de la missa es va destinar al projecte «Joves a l’atur», impul-
sat pel Sr. Cardenal Arquebisbe amb motiu de les seves noces d’or sacerdotals (1961-
2011) i gestionat per Càritas Diocesana.

La missa va ser retransmesa en directe per Ràdio Estel, amb comentaris de Mn. Xa-
vier Moretó, que va llegir amplis extractes del Missatge final del Sínode sobre l’evan -
gelització.

Al final de la missa, el Sr. Cardenal donà les gràcies a tots els presents i als oients de
Rà dio Estel per la seva unió amb la celebració i de manera especial va tenir parau-
les d’agraïment per als voluntaris i per a totes les persones que havien col·laborat en
la preparació i el bon desenvolupament de la celebració.
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Santa Seu

Carta del Sant Pare al Sr. Cardenal Arquebisbe
amb motiu dels 25 anys 

de la seva ordenació episcopal
Al Venerable Germà Nostre

LLUÍS, Cardenal de la Santa Església Romana, MARTÍNEZ SISTACH
Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Sens dubte que és per a tu, Venerable Germà Nostre, un do extraordinari i un privile -
gi el que ben aviat et concedirà el Redemptor, en la seva gran benignitat i gràcies als
savis designis de la seva providència, atès que és evident que el dia vint-i-set del vi -
nent mes de desembre d’aquest any commemoraràs el vint-i-cinquè aniversari del teu
episcopat, mentre encara és viva la joia festiva de la Nativitat del Senyor. El teu llarg
ministeri és, doncs, tant per a Nós com per a la teva Església, un immens motiu per
agrair-te de manera adient tot el curs apostòlic que al llarg de tant de temps has des-
tinat amb encert en benefici dels fidels.

Hi hagué un temps en què la mateixa ciutat que et va veure néixer, d’il·lustre antigui-
tat i vivament radiant pels seus exemples de pietat, et va ajudar a créixer i va posar al
teu abast la formació i els coneixements cristians, i el seu Seminari va propiciar que
fessis els primers passos que calia realitzar pel que fa als cursos dels estudis eclesiàs-
tics. Un cop ja enriquit per l’orde sagrat i amarat, en aquesta ciutat eterna, d’una doc-
trina superior, especialment pel que fa als temes jurídics, vas exercir, per al bé de la
teva comunitat eclesial, molts i diversos càrrecs presbiterals, tant en relació al camp
de la pastoral com en el del dret.

Finalment, el beat Joan Pau II et va confiar el grau que té més amplitud, destinant-te
com a Bisbe Auxiliar de la mateixa Seu, havent-te donat el títol de les Illes Verdes, a
fi que amb esforços duplicats realitzessis una obra més eficaç i, al mateix temps, dis-
posessis d’aquells ajuts que són els més fecunds de la religió. 

El mateix Predecessor nostre et va voler per Bisbe de Tortosa, després Arquebisbe
Metropolità de Tarragona, i després, finalment, et va traslladar a la Seu de Barcelo-
na. I encara, Nós, perquè la teva dignitat fos la que calia, i havent-ho consultat pròvi -
dament, et vaig fer formar part del Col·legi de Pares Cardenals. Nosaltres mateixos,
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mirant vers aquests temps passats, recordant la nostra visita per dedicar aquella
Basílica, vam repetir el que ja havíem dit, per tal que la comunitat dels fidels, els
ministres sagrats, les famílies cristianes, avancin sense destorbs pels camins de l’E-
vangeli.

Així doncs, moguts per aquest singular record del teu episcopat, desitgem de tot cor
fer-te arribar el nostre agraïment. Preguem, en aquesta ocasió, al Senyor, en la seva
benignitat,  que sigui un generós remunerador dels teus mèrits, que et sostingui en to -
ta ocasió i que et faci present tothora el seu consol. Que la Mare celestial, Reina dels Apòs -
tols, et doni sempre el seu ajut. Finalment, Venerable Germà Nostre, et donem, a tu per -
sonalment, la nostra Benedicció Apostòlica, que fem extensiva al Bisbe Auxiliar i a
la qual afegim cordialment tota la teva comunitat eclesial.

Des de les Estances Vaticanes, el dia 12 del mes de novembre, de l’any 2012, vuitè del
nostre Pontificat.

Signat: Benet, pp. XVI 

Carta de resposta del Sr. Cardenal Arquebisbe 
al Sant Pare

SANTO PADRE

Le agradezco muchísimo su carta con motivo del 25 aniversario de mi ordenación
episcopal, expresión de su afecto paternal hacia sus hermanos obispos. Gracias, San-
to Padre, por el afectuoso contenido de su carta, por sus oraciones y por su Bendi-
ción Apostólica para un servidor, el Obispo Auxiliar y la Iglesia de Barcelona que ten -
go confiada.

Celebro este jubileo en el contexto del Año de la Fe que Su Santidad ha propuesto a
toda la Iglesia y de la nueva evangelización para la transmisión de la fe que tratamos
en el Sínodo. Adjunto a estas letras la carta pastoral «Hombres y mujeres de fe»
que he escrito con motivo del Año de la Fe y que vivimos en la archidiócesis junto
con los objetivos del Plan Pastoral que iniciamos el curso pasado y durará tres años
más, centrado plenamente en la nueva evangelización.

Santo Padre, en nombre propio y de toda la Iglesia de Barcelona, le deseo una santa
y gozosa Navidad. Muchísimas gracias por habernos ofrecido este maravilloso pre-
sente de Navidad, su libro «La infancia de Jesús» que nos ayuda a los pastores y
fie les con la riqueza teológica y espiritual comentando el nacimiento del Niño Dios
en Belén para nuestra salvación.
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Con la expresión de mis mejores sentimientos de devoción y afecto, pido a Su Santi -
dad la Bendición Apostólica para esta Archidiócesis que le tiene muy presente en sus
oraciones, especialmente desde su visita apostólica por la dedicación de la Basílica
de la Sagrada Familia.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Barcelona, 11 de diciembre de 2013
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Prelat

Decrets

DECRET 30/12.—Barcelona, 13 de novembre de 2012

Acceptada la instància presentada pels membres de la Junta de Govern de la Herman-
dad Nuestra Señora del Rocío «Rocieros de Carmona» de l’Hospitalet de Llobre-
gat, en què sol·licita l’erecció de l’associació i la concessió de personalitat jurídica
pública;

Examinats els estatuts pels quals l’associació es regirà, en què se’n determina l’objec tiu
social i la resta de continguts preceptuats pel Codi de Dret Canònic;

Atès que l’associació compleix els requisits establerts en la disciplina vigent de l’Es-
glésia per a ser erigida en associació pública;

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 301 i 313 del Codi de Dret Canònic, eri -
gim la HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO «ROCIEROS DE CARMONA», de l’Hos -
pitalet de Llobregat la qual queda constituïda en associació pública de fidels en aques -
ta Arxidiòcesi i li concedim personalitat jurídica pública. Així mateix, aprovem els
Estatuts fundacionals pels quals haurà de regir-se.

Ho decreta i firma l’Excm. 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 31/12.—Barcelona, 13 de novembre de 2012

Acceptada la instància presentada per la Superiora Provincial de la Congregació
del Sagrat Cor de Jesús, Província d’España Nord, en què sol·licita que sigui erigi-
da una comunitat de l’esmentada Congregació al carrer Ballester 61, Esc. E, 2n 1a,
08023 de Barcelona;
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PEL PRESENT decret erigim aquesta comunitat en el lloc indicat.

Disposem, també, que ens sigui comunicada la data en la qual la comunitat ha que-
dat establerta definitivament a l’Arxidiòcesi de Barcelona, i el nombre de residents.

Ho decreta i firma l’Excm. 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

DECRETO 32/12.— Barcelona, 26 de noviembre de 2012

Recibido el Exhorto del Arzobispado de La Plata (Buenos Aires, Argentina), de fe-
cha 26 de octubre de 2012, por el que se solicita tomar declaración al testigo, P. Jor -
di Cassà i Vallés, C.R. en el proceso de Canonización del Siervo de Dios Rvdo. P. An -
tonio Sagrera Gayá, C.R.; para cumplimentar el referido exhorto.

POR EL PRESENTE decretamos, designamos y nombramos como Juez Delegado al
Muy Ilustre Lic. Joan Benito Tolsau, Vicario Judicial; como Promotor de Justicia,
al Dr. Vicente Benedito Morant, OP y como Notaria actuaria a la Lic. Chiara Rostagno.

Lo decreta y firma el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Cardenal Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller

Cartes

Carta sobre el Sínode dels Bisbes

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pas-
toral 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, 

Em plau molt lliurar-vos aquestes lletres en tornar de Roma amb motiu de les tres
setmanes de treball en el Sínode dels Bisbes sobre el tema de «La nova evangelitza-
ció per a la transmissió de la fe». Durant aquestes setmanes us he tingut a tots molt
presents i pendent del treball que estem fent de la nova evangelització en les parrò-
quies, comunitats, moviments, associacions, fundacions i altres realitats eclesials.
Moltes de les coses que deien els pares sinodals coincidien plenament amb el que dic
en les reunions.

Agraeixo de nou el Sant Pare que em nomenés membre del Sínode perquè ha estat
una experiència molt enriquidora. Tots els països del món tenien, com a mínim, un
bisbe en el Sínode. Les intervencions dels pares sinodals han anat presentant les rea -
litats, les dificultats, les il·lusions, les esperances, les experiències de l’Església que
viu i actua en cadascun d’aquests indrets del món. A través de les intervencions es
constatava el batec de l’Església i es podia prendre el pols de l’Església estesa d’Orient
a Occident.

El Sant Pare Benet XVI ha participat en gairebé totes les Congregacions Generals
d’aquestes setmanes, amb una actitud d’escoltar amb atenció i interès. Entranyable
fou, també, la commemoració dels 50 anys de l’inici del Concili Vaticà II convocat
pel Papa Beat Joan XXIII, recordant la meva presència a la plaça de Sant Pere aquell
dia 11 d’octubre de 1962.

El treball realitzat pels pares sinodals, els auditors i els experts ha donat el seu fruit: el
missatge del Sínode i les 58 proposicions que s’han lliurat al Sant Pare per si consi-
dera pertinent preparar un document postsinodal sobre la transmissió de la fe.

Us adjunto el text del missatge del Sínode. És un text que fou aprovat per unanimitat
i parteix del diàleg de Jesús amb la Samaritana en el pou de Jacob, per donar l’enfo -
cament del que ha de fer l’Església i les parròquies, les comunitats religioses, els mo-
viments, els bisbes, els sacerdots, els diaques, els religiosos i religioses, els laics i lai-
ques: acostar-se com Jesús a les persones, parlar i escoltar-les per poder oferir-los-hi
Jesús i el seu Evangeli.

El contingut del Missatge, engrescador malgrat les dificultats, ple de confiança en
el Senyor, encaixa plenament amb les finalitats de l’Any de la Fe i amb els objectius
del nostre Pla Pastoral. Us prego que el llegiu i el comenteu amb els vostres col·labo -
radors i fidels.

Esperant, doncs, compartir la fe en la celebració de l’Eucaristia a la Basílica de la Sa-
grada Família amb motiu de l’Any de la Fe i del segon aniversari de la dedicació de
la Basílica el diumenge 11 de novembre, a les 17 hores, us saludo i us beneeixo molt
cordialment,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 5 de novembre de 2012
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Missatge final del Sínode

Germans i germanes:

«Gràcia a vosaltres de part de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor» (Rm 1,7).
Bisbes de tot el món, convidats pel Bisbe de Roma, el Papa Benet XVI, ens hem reu-
nit per a reflexionar junts sobre «la nova evangelització per a la transmissió de la fe
cristiana» i, abans de tornar a les nostres Esglésies particulars, volem dirigir-nos a
tots vosaltres, per animar i orientar el servei a l’Evangeli en els diversos contextos en
els quals estem cridats a donar avui testimoni.

1. Com la samaritana al pou

Ens deixem il·luminar per una pàgina de l’Evangeli: la trobada de Jesús amb la do-
na samaritana (cf. Jn 4,5-42). No hi ha home o dona que en la seva vida, com la dona
de Samaria, no es trobi al costat d’un pou amb un càntir buit, amb l’esperança de sa-
ciar el desig més profund del cor, aquell que només pot donar ple significat a l’exis -
tència. Avui són molts els pous que s’ofereixen a la set de l’home, però convé discer-
nir per a evitar aigües contaminades. És urgent orientar bé la recerca, per a no caure
en desil·lusions que poden ser ruïnoses.

Com Jesús, al pou de Sicar, també l’Església sent el deure de seure al costat dels ho -
mes i dones del nostre temps, per a fer present el Senyor en les seves vides, de mane -
ra que el puguin trobar, perquè només ell és l’aigua que dóna la vida veritable i eter -
na. Només Jesús és capaç de llegir fins al fons del cor i desvelar la nostra veritat:
«M’ha dit tot el que he fet», explica la dona als seus veïns. Aquesta paraula d’anun-
ci —a la qual s’uneix la pregunta que obre a la fe: «Serà Ell el Crist?»— mostra que
qui ha rebut la vida nova de la trobada amb Jesús, al seu torn no pot fer menys que es -
devenir anunciador de veritat i d’esperança envers els altres. La pecadora convertida
es converteix en missatgera de salvació i condueix tota la ciutat cap a Jesús. De l’a-
collida del testimoni la gent passarà després a l’experiència directa de la trobada: «Ja
no creiem pel que tu has dit. Nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem que aquest és
realment el Salvador del món.»

2. Una nova evangelització

Conduir els homes i les dones del nostre temps cap a Jesús, a la trobada amb Ell, és
una urgència que apareix en totes les regions, tant les d’antiga com les de recent evan-
gelització. En tots els llocs se sent la necessitat de revifar una fe que corre el risc d’a-
pagar-se en contextos culturals que obstaculitzen el seu arrelament personal, la seva
presència social, la claredat dels seus continguts i els seus fruits coherents. No es trac-
ta de començar-ho tot de nou, sinó —amb l’ànim apostòlic de Pau, el qual afirma:
«Ai de mi si no anunciés l’Evangeli!» (1Co 9,16)— d’inserir-se en el llarg camí de
proclamació de l’Evangeli que, des dels primers segles de l’era cristiana fins ara, ha
recorregut la història i ha edificat comunitats de creients per tota la terra. Per petites

630 [12] novembre - BAB 152 (2012)



o grans que siguin, són el fruit de l’entrega de tants missioners i de no pocs màrtirs,
de generacions de testimonis de Jesús, dels quals guardem una memòria agraïda.

Els canvis socials, culturals, econòmics, polítics i religiosos ens criden, però, a quel-
com nou: a viure d’una manera renovada la nostra experiència comunitària de fe i l’a-
nunci, mitjançant una evangelització «nova en el seu ardor, en els seus mètodes, en
les seves expressions» (Discurs a la XIX Assemblea del CELAM, Port-au-Prince, 9
març 1983, n. 3), com va dir Joan Pau II. Una evangelització dirigida, com ens ha re-
cordat Benet XVI, «principalment a les persones que, havent rebut el baptisme, s’han
allunyat de l’Església i viuen sense cap referència a la vida cristiana [...], per afa-
vorir en aquestes persones una nova trobada amb el Senyor, l’únic que omple de sig-
nificat profund i de pau la nostra existència; per afavorir el redescobriment de la fe,
font de gràcia que comporta alegria i esperança per a la vida personal, familiar i so-
cial». (Benet XVI, Homilia en la celebració eucarística per a la solemne inaugura-
ció de la XIII Assemblea general ordinària del Sínode dels Bisbes, Roma, 7 d’octu-
bre de 2012).

3. La trobada personal amb Jesucrist en l’Església

Abans d’entrar en la qüestió sobre la forma que ha d’adoptar aquesta nova evangelit -
zació, sentim l’exigència de dir-vos, amb profunda convicció, que la fe es decideix,
sobretot, en la relació que establim amb la persona de Jesús, que surt al nostre encon-
tre. L’obra de la nova evangelització consisteix en proposar de nou al cor i a la ment,
sovint distrets i confosos, dels homes i dones del nostre temps i, sobretot a nosaltres
mateixos, la bellesa i la novetat perenne de la trobada amb Crist. Us convidem a tots
a contemplar el rostre del Senyor Jesucrist, a entrar en el misteri de la seva existèn-
cia, entregada per nosaltres fins a la creu, ratificada com a do del Pare per la seva
resurrecció d’entre els morts i comunicada a nosaltres mitjançant l’Esperit. En la per-
sona de Jesús es revela el misteri d’amor de Déu Pare per a tota la família humana.
Ell no ha volgut deixar-la a la deriva de la seva impossible autonomia, sinó que l’ha
unida a si mateix per mitjà d’una renovada aliança d’amor.

L’Església és l’espai ofert per Crist en la història per a poder-lo trobar, perquè Ell li
ha lliurat la seva Paraula, el baptisme que ens fa fills de Déu, el seu Cos i la seva Sang,
la gràcia del perdó del pecat, sobretot en el sagrament de la Reconciliació, l’expe-
riència d’una comunió, que és reflex del misteri de la Santíssima Trinitat i la força de
l’Esperit que ens mou a la caritat vers els altres.

Hem de constituir comunitats acollidores, en les quals tots els marginats es trobin
com a casa, amb experiències concretes de comunió que, amb la força ardent de l’a -
mor, —«Mireu com s’estimen» (Tertulià, Apologètic, 39,7)— atreguin la mirada des-
encantada de la humanitat contemporània. La bellesa de la fe ha de resplendir, en par-
ticular, en la sagrada litúrgia, sobretot en l’Eucaristia dominical. Just a les celebra cions
litúrgiques l’Església mostra el seu rostre d’obra de Déu i fa visible, en les pa rau les i
en els gestos, el significat de l’Evangeli.

BAB 152 (2012) - novembre [13]  631



És la nostra tasca avui fer accessible aquesta experiència d’Església i multiplicar, per
tant, els pous als quals convidar els homes i dones assedegats i possibilitar la seva
trobada amb Jesús, oferir oasis en els deserts de la vida. Són responsables d’això
les comunitats cristianes i, en elles, cada deixeble del Senyor. Cadascú ha de donar
un testimoni insubstituïble perquè l’Evangeli pugui creuar-se amb l’existència de tan-
tes persones. Per això, se’ns exigeix la santedat de vida.

4. Les ocasions de la trobada amb Jesús i l’escolta de l’Escriptura

Alguns preguntaran com es pot dur a terme tot això. No es tracta d’inventar noves es-
tratègies, gairebé com si l‘Evangeli fos un producte per a posar al mercat de les re-
ligions, sinó descobrir les maneres mitjançant les quals, davant la trobada amb Jesús,
les persones s’han acostat a Ell i per Ell s’han sentit cridades i adaptar aquestes ma-
neres a les condicions del nostre temps.

Recordem, per exemple, com Pere, Andreu, Jaume i Joan han estat cridats per Jesús
en el context del seu treball, com Zaqueu ha pogut passar de la simple curiositat al
caliu de la taula compartida amb el Mestre, com el centurió demana la intervenció
del Senyor davant la malaltia d’una persona propera, com el cec de naixement l’ha
invocat com alliberador de la seva pròpia marginació, com Marta i Maria han vist re-
compensada la seva hospitalitat amb la seva pròpia presència. Podem continuar en-
cara recorrent les pàgines dels Evangelis i trobar tantes i tantes maneres en què la vi-
da de les persones s’ha obert, des de diverses condicions, a la presència de Crist.
I el mateix podem fer amb tot el que l’Escriptura ens diu de l’experiència missione-
ra dels apòstols en l’Església naixent.

La lectura freqüent de la Sagrada Escriptura, il·luminada per la Tradició de l’Església
que ens la lliura i la interpreta autènticament, no només és un pas obligat per a conèi -
xer el contingut mateix de l’Evangeli, és a dir, la persona de Jesús en el context de la
història de la salvació, sinó que, a més, ens ajuda a trobar espais nous de trobada amb
Ell, noves formes d’acció veritablement evangèliques, arrelades en les dimensions
fonamentals de la vida humana: la família, el treball, l’amistat, la pobresa i les pro-
ves de la vida, etc.

5. Evangelitzar-nos a nosaltres mateixos i disposar-nos a la conversió

Volem ressaltar que la nova evangelització es refereix, en primer lloc, a nosaltres ma-
teixos. En aquests dies, molts bisbes ens han recordat que, per a poder evangelitzar
el món, l’Església ha de posar-se, sobretot, a l’escolta de la Paraula. La invitació a
evangelitzar es tradueix en una crida a la conversió.

Sentim sincerament el deure de convertir-nos a la potència de Crist, que és capaç de
fer totes les coses noves, sobretot les nostres pobres persones. Hem de reconèixer
amb humilitat que la misèria, les debilitats dels deixebles de Jesús, especialment dels
seus ministres, afecten a la credibilitat de la missió. Som plenament conscients, nos -
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altres els bisbes els primers, de no poder estar mai a l’alçada de la crida del Senyor
i de l’Evangeli que ens ha entregat pel seu anunci a la gent. Sabem que hem de reco-
nèixer humilment la nostra debilitat davant les ferides de la història i no deixem de
reconèixer els nostres pecats personals. Estem, a més, convençuts que la força de l’Es -
perit del Senyor pot renovar la seva Església i fer-la de nou esplendorosa, si ens dei -
xem transformar per Ell. Ho demostra la vida dels sants, la memòria i relat de vida
dels quals són instruments privilegiats de la nova evangelització.

Si aquesta renovació fos confiada a les nostres forces, hi hauria seriosos motius de
dubte, però en l’Església la conversió i l’evangelització no ens tenen com a primers
actors a nosaltres, pobres homes, sinó al mateix Esperit del Senyor. Aquí rau la nos-
tra força i la nostra certesa, que el mal no tindrà mai l’última paraula, ni en l’Esglé-
sia ni en la història: «Que els vostres cors s’asserenin i no temin» (Jn 14,27), ha dit
Jesús als seus deixebles.

La tasca de la nova evangelització descansa sobre aquesta serena certesa. Nosaltres con-
fiem en la inspiració i en la força de l’Esperit, que ens ensenyarà el que hem de dir i el
que hem de fer, fins i tot en les circumstàncies més difícils. És el nostre deure, per ai-
xò, vèncer la por amb la fe, el cansament amb l’esperança, la indiferència amb l’amor.

6. Reconèixer en el món d’avui noves oportunitats d’evangelització

Aquest serè coratge sosté també la nostra mirada sobre el món contemporani. No ens
sentim atemorits per les condicions del temps en què vivim. El nostre món està ple de
contradiccions i de desafiaments, però continua essent creació de Déu, i, encara que
ferit pel mal, sempre és objecte del seu amor i és el seu terreny, en el qual es pot tor-
nar a sembrar la llavor de la Paraula perquè torni a donar fruit.

No hi ha lloc per al pessimisme en les ments i en els cors d’aquells que saben que
el Senyor ha vençut la mort i que l’Esperit actua amb força en la història. Amb humi -
litat, però també amb decisió —aquella que ve de la certesa que la veritat sempre
venç—, ens acostem a aquest món i volem veure-hi una invitació del Ressuscitat a
ser testimonis del seu nom. La nostra Església és viva i afronta els reptes de la histò-
ria amb la fortalesa de la fe i del testimoni de tants fills seus.

Sabem que en el món hem d’afrontar una batalla contra «els Principats i les Potèn-
cies» i «els esperits malignes» (Ef 6,12). No ocultem els problemes que aquests des-
afiaments suposen, però no ens atemoreixen. Això ho assenyalem especialment da-
vant els fenòmens de globalització, que han de ser per a nosaltres oportunitat per a
estendre la presència de l’Evangeli. També les migracions —encara amb el pes del
sofriment que comporten, i amb les quals volem estar sincerament propers, amb
l’acollida pròpia dels germans— són ocasions, com ha succeït en el passat, de difu-
sió de la fe i de comunió en totes les seves formes. La secularització i la crisi del pri-
mat de la política i de l’Estat demanen a l’Església repensar la pròpia presència en la
societat, sense renunciar-hi. Les moltes i sempre noves formes de pobresa obren es-
pais inèdits al servei de la caritat: la proclamació de l’Evangeli compromet l’Esglé-
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sia a estar al costat dels pobres i compartir amb ells els seus sofriments, com ho feia
Jesús. També en les formes més aspres d’ateisme i agnosticisme podem reconèixer,
fins i tot de maneres contradictòries, no un buit, sinó una nostàlgia, una espera que
requereix una resposta adequada.

Davant dels interrogants que les cultures dominants plantegen a la fe i a l’Església,
renovem la nostra fe en el Senyor, amb la certesa que també en aquests contextos l’E-
vangeli és portador de llum i capaç de curar la debilitat de l’home. No som nosal-
tres qui per a conduir l’obra de l’evangelització, sinó Déu. Com ens ha recordat el
Papa: «La primera paraula, la iniciativa veritable, l’activitat veritable ve de Déu i
només introduint-nos en aquesta iniciativa divina, només implorant aquesta inicia-
tiva divina, podem nosaltres també arribar a ser —amb ell i en ell— evangelitzadors».
(Benet XVI, Meditació de la primera congregació general de la XIII Assemblea ge-
neral ordinària del Sínode dels Bisbes, Roma 8 d’octubre de 2012).

7. Evangelització, família i vida consagrada

Des de la primera evangelització la transmissió de la fe, en el transcurs de les genera -
cions, ha trobat un lloc natural en la família. En ella —amb un rol molt significatiu
desenvolupat per les dones, sense que amb això vulguem disminuir la figura pater-
na i la seva responsabilitat—, els signes de la fe, la comunicació de les primeres veri -
tats, l’educació en l’oració, el testimoni dels fruits de l’amor, han estat infosos en la
vida dels infants i adolescents, en el context de la cura que tota família reserva al crei-
xement dels seus petits. Malgrat la diversitat de les situacions geogràfiques, culturals
i socials, tots els bisbes del Sínode han confirmat aquest paper essencial de la famí-
lia en la transmissió de la fe. No es pot pensar en una nova evangelització sense sen -
tir-nos responsables de l’anunci de l’Evangeli a les famílies i sense ajudar-les en la
tasca educativa.

No amaguem el fet que avui la família, que es constitueix amb el matrimoni d’un ho-
me i una dona que els fa «una sola carn» (Mt 19,6), oberta a la vida, està travessa-
da per tot arreu per factors de crisi, envoltada de models de vida que la penalitzen,
oblidada de les polítiques de la societat, de la qual és cèl·lula fonamental, no sem-
pre respectada en els seus ritmes ni sostinguda en els seus esforços per les pròpies co -
munitats eclesials. Precisament per això, ens veiem impulsats a afirmar que hem de
desenvolupar una especial atenció per la família i per la seva missió en la societat i
en l’Església, creant itineraris específics d’acompanyament abans i després del matri -
moni. Volem expressar la nostra gratitud a tants esposos i famílies cristianes que amb
el seu testimoni continuen mostrant al món una experiència de comunió i de servei,
que és llavor d’una societat més fraterna i pacífica.

La nostra reflexió s’ha dirigit també a les situacions familiars i de convivència en què
no es mostra la imatge d’unitat i d’amor per a tota la vida que el Senyor ens ha ense -
nyat. Hi ha parelles que conviuen sense el vincle sacramental del matrimoni; s’estenen
situacions familiars irregulars construïdes sobre el fracàs de matrimonis anteriors:
esdeveniments dolorosos que repercuteixen fins i tot sobre l’educació en la fe dels
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fills. A tots ells els volem dir que l’amor de Déu no abandona ningú, que l’Església
els estima i és una casa acollidora amb tots, que continuen essent membres de l’Es-
glésia, encara que no puguin rebre l’absolució sacramental ni l’Eucaristia. Que les
comunitats catòliques estiguin obertes a acompanyar tots els qui viuen aquestes situa -
cions i afavoreixin camins de conversió i de reconciliació.

La vida familiar és el primer lloc en el qual l’Evangeli es troba amb la vida ordinà-
ria i mostra la seva capacitat de transformar les condicions fonamentals de l’existèn-
cia en l’horitzó de l’amor. Però no és menys important, pel testimoni de l’Església,
mostrar com aquesta vida en el temps s’obre a una plenitud que va més enllà de la
història dels homes i que condueix a la comunió eterna amb Déu. Jesús no es presen-
ta a la dona samaritana simplement com aquell que dóna la vida, sinó com el que dó-
na la «vida eterna» (Jn 4,14). El do de Déu que la fe fa present no és simplement la
promesa d’unes millors condicions de vida en aquest món, sinó l’anunci que el sen-
tit últim de la nostra vida va més enllà d’aquest món i es troba en aquella comunió
plena amb Déu que esperem al final dels temps.

D’aquest sentit de la vida humana més enllà del que és terrenal són particulars testi -
monis en l’Església i en el món els qui el Senyor ha cridat a la vida consagrada, una
vida que, precisament perquè està dedicada totalment a ell, en l’exercici de la pobre-
sa, la castedat i l’obediència, és el signe d’un món futur, que relativitza qualsevol bé
d’aquest món. Que de l’Assemblea del Sínode dels Bisbes arribi a aquests germans
i germanes nostres la gratitud per la seva fidelitat a la crida del Senyor i per la contri -
bució que han fet i fan a la missió de l’Església, l’exhortació a l’esperança en situa-
cions gens fàcils per a ells en aquests temps de canvi i la invitació a reafirmar-se com
a testimonis i promotors de nova evangelització en els diversos àmbits de la vida en
què els carismes de cada institut els situa.

8. La comunitat eclesial i els diversos agents de l’evangelització

L’obra de l’evangelització no és una tasca exclusiva d’algú a l’Església sinó del con-
junt de les comunitats eclesials, on es té accés a la plenitud dels instruments de la tro-
bada amb Jesús: la Paraula, els sagraments, la comunió fraterna, el servei de la cari-
tat, la missió.

En aquesta perspectiva emergeix sobretot el paper de la parròquia, com a presència
de l’Església en el territori en el qual viuen els homes, «font de la vila», com li agra-
dava anomenar-la a Joan XXIII, on tothom pot beure trobant la frescor de l’Evange-
li. La seva funció roman imprescindible, encara que les condicions particulars poden
requerir una articulació en petites comunitats o vincles de col·laboració en contex tos
més amplis. Sentim, ara, el deure d’exhortar les nostres parròquies a unir a la tradicio-
nal atenció pastoral del Poble de Déu les noves formes de missió que requereix la no-
va evangelització. Aquestes han d’assolir també les variades formes de pietat popular.

A la parròquia continua essent decisiu el ministeri del sacerdot, pare i pastor del seu
poble. A tots els preveres, els bisbes d’aquesta Assemblea sinodal expressen gratitud
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i proximitat fraterna per la seva no fàcil tasca i els convidem a unir-se cada vegada
més al presbiteri diocesà, a una vida espiritual cada vegada més intensa i a una forma -
ció permanent que els faci capaços d’afrontar els canvis socials.

Al costat dels sacerdots reconeixem la presència dels diaques, així com l’acció pas-
toral dels catequistes i de tantes figures ministerials i d’animació en el camp de l’a-
nunci i de la catequesi, de la vida litúrgica, del servei caritatiu, així com les diver-
ses formes de participació i de corresponsabilitat de part dels fidels, homes i dones,
la dedicació dels quals en els diversos serveis de les nostres comunitats no serà mai
prou reconeguda. També a tots ells els demanem que orientin la seva presència i el
seu servei a l’Església en l’òptica de la nova evangelització, cuidant la pròpia forma-
ció humana i cristiana, el coneixement de la fe i la sensibilitat als fenòmens culturals
actuals.

Mirant els laics, una paraula específica es dirigeix a les diverses formes d’associació,
antigues i noves, juntament amb els moviments eclesials i les noves comunitats.
Totes elles són expressions de la riquesa dels dons que l’Esperit lliura a l’Església.
També a aquestes formes de vida i compromís en l’Església expressem la nostra gra-
titud, exhortant-los a la fidelitat al propi carisma i a la plena comunió eclesial, de ma-
nera especial en l’àmbit de les Esglésies particulars.

Donar testimoni de l’Evangeli no és privilegi exclusiu de ningú. Reconeixem amb
goig la presència de tants homes i dones que amb la seva vida són signes de l’Evange -
li enmig del món. Ho reconeixem també en tants dels nostres germans i germanes
cristians amb els quals la unitat no és encara perfecta, encara que han estat marcats
amb el baptisme del Senyor i són els seus anunciadors. En aquests dies ens ha com-
mogut l’experiència d’escoltar les veus de tants responsables d’Esglésies i comuni-
tats eclesials que ens han donat testimoni de la seva set de Crist i de la seva dedi ca-
ció a l’anunci de l’Evangeli, convençuts també ells que el món té necessitat d’una
nova evangelització. Estem agraïts al Senyor per aquesta unitat en l’exigència de la
missió.

9. Perquè els joves puguin trobar-se amb Crist

Ens sentim propers als joves d’una manera molt especial, perquè són part rellevant
del present i del futur de la humanitat i de l’Església. La mirada dels bisbes cap a ells
és tot menys pessimista. Preocupada, sí, però no pessimista. Preocupada perquè
just sobre ells vénen a confluir les envestides més agressives d’aquests temps; no pes-
simista, però, sobretot perquè, ho ressaltem, l’amor de Crist és qui mou allò profund
de la història i a més, perquè descobrim en els nostres joves aspiracions profundes
d’autenticitat, de veritat, de llibertat, de generositat, de les quals estem convençuts
que només Crist pot ser la resposta capaç de saciar-los.

Volem ajudar-los en la seva recerca i convidem les nostres comunitats que, sense re -
serves, entrin en una dinàmica d’escolta, de diàleg i de propostes valentes davant la
difícil condició juvenil. Per aprofitar i no apagar la potència del seu entusiasme. I per
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a sostenir en favor seu la justa batalla contra els llocs comuns i les especulacions in -
teressades de les forces d’aquest món, esforçades en dissipar les seves energies i es-
gotar-les en el seu propi interès, suprimint en ells qualsevol memòria agraïda pel pas-
sat i qualsevol plantejament seriós pel futur.

La nova evangelització té un camp particularment ardu, però alhora apassionant, en
el món dels joves, com mostren no poques experiències, des de les més multitudinà -
ries, com les Jornades Mundials de la Joventut, a aquelles més amagades però no
menys importants, com les nombroses i diverses experiències d’espiritualitat, ser-
vei i missió. Als joves els reconeixem un rol actiu en l’obra de l’evangelització, so-
bretot en els seus ambients.

10. L’Evangeli en diàleg amb la cultura i l’experiència humana 
i amb les religions

La nova evangelització té el seu centre en Crist i en l’atenció a la persona humana,
per a fer possible la trobada amb ell. Però el seu horitzó és tan ample com el món i
no es tanca a cap experiència de l’home. Això significa que conrea, amb particular
atenció, el diàleg amb les cultures, amb la confiança de poder trobar-hi les «llavors
del Verb», de les quals parlaven els Sants Pares. En particular, la nova evangelització
té necessitat d’una renovada aliança entre fe i raó, amb la convicció que la fe té re-
cursos suficients per acollir els fruits d’una sana raó oberta a la transcendència i té,
alhora, la força de curar els límits i les contradiccions en les quals la raó pot enso-
pegar. La fe no deixa de contemplar els punyents interrogants que suposa la presèn-
cia del mal en la vida i la història dels homes, trobant la llum de la seva esperança en
la Pasqua de Crist.

La trobada entre fe i raó nodreix l’esforç de la comunitat cristiana en el món de l’e-
ducació i la cultura. Un lloc especial en aquest camp és ocupat per les institucions
educatives i d’investigació: escoles i universitats. On es desenvolupa el coneixement
sobre l’home i es dóna una acció educativa, l’Església es veu impulsada a testimo-
niar la seva pròpia experiència i a contribuir a una formació integral de la persona.
En aquest àmbit mereixen una atenció especial les escoles i universitats catòliques,
en les quals l’obertura a la transcendència, pròpia de tot itinerari cultural sincer i edu-
catiu, s’ha de completar amb camins de trobada amb la persona de Jesucrist i de la
seva Església. Sigui la gratitud dels bisbes a tots els que, en condicions moltes vega-
des difícils, exerceixen aquesta tasca.

L’evangelització exigeix que es presti gran atenció al món de les comunicacions so-
cials, que són un camí, especialment en el cas dels nous mitjans, on es creuen tan-
tes vides, tants interrogants i tantes expectatives. Són el lloc on en moltes ocasions
es formen les consciències i es mostren els fets de la pròpia vida i han de ser una
oportunitat nova per arribar al cor dels homes.

Un particular àmbit de trobada entre fe i raó es dóna avui en el diàleg amb el conei-
xement científic. Aquest, d’altra banda, no es troba lluny de la fe, essent manifesta-
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ció d’aquell principi espiritual que Déu ha posat en les seves criatures i que els per-
met comprendre les estructures racionals que es troben en la base de la creació. Quan
la ciència i la tècnica no presumeixen de tancar la concepció de l’home i del món
en un àrid materialisme es converteixen, aleshores, en un preciós aliat pel desenvo-
lupament de la humanització de la vida. També als responsables d’aquesta delicada
tasca es dirigeix el nostre agraïment.

Volem, a més, agrair el seu esforç als homes i dones que es dediquen a una altra ex-
pressió del geni humà: l’art en les seves diverses formes, des de les més antigues a
les més recents. En les seves obres, quan tendeixen a donar forma a la tensió de l’ho-
me cap a la bellesa, reconeixem una manera particularment significativa d’expressió
de l’espiritualitat. Estem especialment agraïts quan les seves belles creacions ens aju-
den a fer evident la bellesa del rostre de Déu i de les seves criatures. La via de la
bellesa és un camí particularment eficaç de la nova evangelització.

Més enllà de l’art, tota obra de l’home és un espai on, mitjançant el treball, ell es fa
cooperador de la creació divina. Al món de l’economia i del treball volem recordar
com de la llum de l’Evangeli sorgeixen algunes crides urgents: alliberar el treball d’a-
quelles condicions que no poques vegades el transformen en un pes insuportable amb
una perspectiva incerta, amenaçada per la desocupació, especialment entre els joves,
posar la persona humana al centre del desenvolupament econòmic i pensar aquest
mateix desenvolupament com una ocasió de creixement de la humanitat en justícia
i unitat. L’home, a través del treball amb el que transforma el món, està cridat a sal-
vaguardar el rostre que Déu ha volgut donar a la seva creació, també per responsabi-
litat cap a les generacions futures.

L’Evangeli il·lumina també les situacions de patiment en la malaltia. En elles, els
cristians estan cridats a mostrar la proximitat de l’Església envers els malalts i
disca pacitats i amb els que, amb professionalitat i humanitat, treballen per la seva
salut.

Un àmbit en el qual la llum d’Evangeli pot i ha d’il·luminar els passos de la humani-
tat és el de la vida política, a la qual se li demana un compromís de dedicació desinte -
ressada i transparent pel bé comú, des del respecte total a la dignitat de la persona hu-
mana, des de la seva concepció fins a la seva fi natural, de la família fonamentada sobre
el matrimoni d’un home i una dona, de la llibertat educativa, en la promoció de la lli-
bertat religiosa, en l’eliminació de les injustícies, les desigualtats, les discriminacions,
la violència, el racisme, la fam i la guerra. Als polítics cristians que viuen el precep -
te de la caritat se’ls demana un testimoni clar i transparent en l’exercici de les seves res -
 ponsabilitats.

El diàleg de l’Església té el seu natural destinatari, finalment, en els seguidors de
les religions. Si evangelitzem és perquè estem convençuts de la veritat de Crist, i no
perquè estiguem contra ningú. L’Evangeli de Jesús és pau i alegria i els seus deixebles
s’alegren de reconèixer quant de bo i veritable l’esperit religiós humà ha sabut des-
cobrir en el món creat per Déu i ha expressat en les diferents religions.
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El diàleg amb els creients de les diverses religions vol ser una contribució a la pau,
rebutja tot fonamentalisme i denuncia qualsevol violència que es produeix contra els
creients i les greus violacions dels drets humans. Les Esglésies de tot el món són pro-
peres des de l’oració i la fraternitat als germans que pateixen i demanen als qui tenen
a les seves mans els destins dels pobles que salvaguardin el dret de tots a la lliure elec -
ció, confessió i testimoni de la pròpia fe.

11. En l’Any de la fe, la memòria del Concili Vaticà II i la referència 
al Catecisme de l’Església Catòlica

En el camí obert per la nova evangelització podrem sentir-nos a vegades com en un
desert, enmig de perills i privats de referències. El Sant Pare Benet XVI, en l’homi-
lia de la Missa d’obertura de l’Any de la fe, ha parlat d’una «“desertificació” espiri -
tual» que ha avançat en aquests últims decennis, però ell mateix ens ha donat força,
afirmant que «a partir de l’experiència d’aquest desert, d’aquest buit, és com podem
descobrir novament l’alegria de creure, la seva importància vital per a nosaltres, ho-
mes i dones. Al desert es torna a descobrir el valor del que és essencial per viure»
(Benet XVI, Homilia en la celebració eucarística per a l’obertura de l’Any de la fe,
Roma, 11 d’octubre de 2012). Al desert, com la dona samaritana, s’hi va a cercar
aigua i un pou d’on treure-la: feliç el que hi troba a Crist!

Agraïm al Sant Pare el do de l’Any de la fe, preciosa entrada a l’itinerari de la nova
evangelització. Li donem gràcies també per haver unit aquest Any a la memòria joio-
sa pels cinquanta anys de l’obertura del Concili Vaticà II, el magisteri fonamental del
qual pel nostre temps es reflecteix en el Catecisme de l’Església Catòlica, repropo-
sat, als vint anys de la seva publicació, com a referència segura de la fe. Són aniver-
saris importants que ens permeten reafirmar la nostra plena adhesió als ensenyaments
del Concili i el nostre convençut esforç en continuar la seva posada en marxa.

12. Contemplant el misteri i propers als pobres

En aquesta òptica volem indicar a tots els fidels dues expressions de la vida de la fe que
ens semblen d’especial rellevància per a incloure-les en la nova evangelització.

La primera està constituïda pel do i l’experiència de la contemplació. Només des d’u-
na mirada adorant el misteri de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, només des de la profun -
ditat d’un silenci que es posa com el si que acull l’única Paraula que salva, pot des-
envolupar-se un testimoni creïble pel món. Només aquest silenci orant pot impedir
que la paraula de la salvació es confongui en el món amb els sorolls que l’envaeixen.

Torna de nou als nostres llavis la paraula d’agraïment, ara dirigida als homes i dones
que dediquen la seva vida, en els monestirs i convents, a l’oració contemplativa. Ne-
cessitem que moments de contemplació s’entrecreuin amb la vida ordinària de la gent.
Llocs de l’esperit i del territori que són una crida cap a Déu; santuaris interiors i tem-
ples de pedra que són encreuament obligat pel flux d’experiències que s’hi succeei-
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xen i en els quals tots podem sentir-nos acollits, fins i tot aquells que no saben enca -
ra el que cerquen.

L’altre símbol d’autenticitat de la nova evangelització té el rostre del pobre. Estar pro-
per a qui està a la vora del camí de la vida no és només exercici de solidaritat, sinó
sobretot un fet espiritual. Perquè en el rostre del pobre resplendeix el mateix rostre
de Crist: «Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu»
(Mt 25,40).

Als pobres els reconeixem un lloc privilegiat en les nostres comunitats, un lloc que
no exclou ningú, però que vol ser un reflex de com Jesús s’ha unit a ells. La presèn-
cia dels pobres en les nostres comunitats és misteriosament potent: canvia les perso -
nes més que un discurs, ensenya fidelitat, fa entendre la fragilitat de la vida, exigeix
oració; en definitiva, condueix a Crist.

El gest de la caritat, alhora, ha d’anar acompanyat pel compromís amb la justícia,
amb una crida que es realitza a tothom, rics i pobres. Per això, és necessària la intro-
ducció de la doctrina social de l’Església en els itineraris de la nova evangelització i
tenir cura de la formació dels cristians que treballen al servei de la convivència huma -
na des de la vida social i política.

13. Una paraula a les Esglésies de les diverses regions del món

La mirada dels bisbes reunits en Assemblea sinodal abraça totes les comunitats ecle-
sials presents a tot el món. Una mirada d’unitat, perquè única és la crida a la troba-
da amb Crist, però sense oblidar la diversitat.

Una consideració particular, plena d’afecte i gratitud, reservem els bisbes reunits en
el Sínode a vosaltres, cristians de les Esglésies Orientals Catòliques, hereus de la pri-
mera difusió de l’Evangeli, experiència custodiada per vosaltres amb amor i fidelitat
i a vosaltres, cristians presents a l’Est d’Europa. Avui, l’Evangeli se us reproposa com
a nova evangelització a través de la vida litúrgica, la catequesi, l’oració familiar dià -
ria, el dejuni, la solidaritat entre les famílies, la participació dels laics en la vida de
la comunitat i del diàleg amb la societat. En molts llocs, les vostres Esglésies són sot-
meses a prova i tribulacions que donen testimoni de la vostra participació en la creu
de Crist; alguns fidels estan obligats a emigrar i, mantenint viva la pertinença a les
pròpies comunitats d’origen, poden contribuir a la tasca pastoral i a l’obra de l’evan-
gelització en els països d’acollida. Que el Senyor continuï beneint la vostra fidelitat
i que sobre el vostre futur brillin horitzons de ferma confessió i pràctica de la fe en
condicions de pau i de llibertat religiosa.

Ens dirigim a vosaltres, homes i dones, que viviu en els països d’Àfrica i ressaltem
la nostra gratitud pel testimoni que oferiu de l’Evangeli moltes vegades en situacions
humanes molt difícils. Us exhortem a rellançar l’evangelització rebuda en temps en-
cara recents, a edificar-vos com a Església «família de Déu», a reforçar la identitat
de la família i a sostenir la tasca dels sacerdots i catequistes, especialment en les
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petites comunitats cristianes. Afirmem, d’altra banda, l’exigència de desenvolupar la
trobada de l’Evangeli amb les antigues i noves cultures. Dirigim una crida d’atenció
al món de la política i als governs dels diversos països africans, perquè, amb la col·la-
boració de tots els homes de bona voluntat, es promoguin els drets humans fonamen-
tals i el continent sigui alliberat de la violència i els conflictes que el turmenten.

Els bisbes de l’Assemblea sinodal conviden als cristians d’Amèrica del Nord a res-
pondre amb goig a la crida de la nova evangelització, mentre admirem com en la vos-
tra jove història les vostres comunitats cristianes han donat fruits generosos de fe, ca-
ritat i missió. També convé reconèixer que moltes de les expressions de la cultura
de la vostra societat estan lluny de l’Evangeli. Cal, doncs, una invitació a la conver-
sió, de la qual neix un compromís que no us situa fora de la vostra cultura, sinó que
us crida a oferir a tothom la llum de la fe i la força de la vida. Mentre acolliu en les
vostres generoses terres nova població d’immigrants i refugiats, estigueu disposats a
obrir les portes de casa vostra a la fe. Fidels als compromisos adquirits en l’Assem-
blea sinodal per a Amèrica, sigueu solidaris amb Amèrica Llatina en la permanent
tasca d’evangelització del vostre continent.

El mateix sentiment de gratitud dirigeix l’Assemblea del Sínode a les Esglésies d’A-
mèrica Llatina i el Carib. Ens crida l’atenció en particular com s’han desenvolupat
a través dels segles en els vostres països formes de pietat popular fortament arrela-
des als cor de tants de vosaltres, formes de servei en la caritat i de diàleg amb les cul-
tures. Ara, davant dels desafiaments del present, sobretot la pobresa i la violència,
l’Església a Llatinoamèrica i al Carib és exhortada a viure en un estat permanent de
missió, anunciant l’Evangeli amb esperança i alegria, formant comunitats de verita-
bles deixebles missioners de Jesucrist, mostrant amb el vostre testimoni com l’Evan-
geli és font d’una societat justa i fraterna. També el pluralisme religiós interroga les
vostres Esglésies i els exigeix un renovat anunci de l’Evangeli.

També a vosaltres, cristians d’Àsia, sentim la necessitat de dirigir-vos una paraula
d’enfortiment i exhortació. La vostra presència, malgrat ser una petita minoria en el
continent en el qual viuen gairebé dos terços de la població mundial, és una llavor
profunda, confiada a la força de l’Esperit, que creix en el diàleg amb les diverses
cultu res, amb les antigues religions i amb tants pobres. Encara que a vegades està
situada al marge de la vida social i en diversos llocs fins i tot perseguida, l’Església
d’Àsia, amb la seva fe forta, és una presència preciosa de l’Evangeli de Crist, que
anuncia justícia, vida i harmonia. Cristians d’Àsia, sentiu la proximitat fraterna
dels cristians dels altres països del món, els quals no poden oblidar que en el vostre
continent, a la Terra Santa, va néixer, va viure, va morir i va ressuscitar el mateix
Je sús.

Una paraula de reconeixement i d’esperança volem dirigir els bisbes a les Esglésies del
continent europeu, avui en part marcat per una forta secularització, a vegades agres-
siva, i encara avui ferit pels llargs decennis de governs marcats per ideologies enemi -
gues de Déu i de l’home. Reconeixem el vostre passat i també el vostre present, en
el qual l’Evangeli ha creat a Europa certeses i experiències de fe concretes i decisi-
ves per a l’evangelització del món sencer, moltes vegades plenes de santedat: rique-

BAB 152 (2012) - novembre [23]  641



sa del pensament teològic, varietat d’expressions carismàtiques, formes variades al
servei de la caritat amb els pobres, profundes experiències contemplatives, creació
d’una cultura humanística que ha contribuït a donar rostre a la dignitat de la persona
i a la construcció del bé comú. Les dificultats del present no us poden deixar abatuts,
estimats cristians europeus: aquestes dificultats us han d’animar a fer un anunci més
joiós i viu de Crist i del seu Evangeli de vida.

Els bisbes de l’Assemblea sinodal saluden, finalment, els pobles d’Oceania, que
viuen sota la protecció de la Creu del Sud, i els donem gràcies pel testimoni de l’E-
vangeli de Jesús. La nostra pregària per vosaltres és perquè, com la dona samarita-
na en el pou, també vosaltres sentiu viva la set d’una vida nova i pugueu escoltar la
Paraula de Jesús, que diu: «Si sabessis quin és el do de Déu!» (Jn 4,10). Comprome-
teu-vos a predicar l’Evangeli i a donar a conèixer Jesús en el món d’avui. Us exhor-
tem a trobar-lo en la vostra vida quotidiana, a escoltar-lo i a descobrir, mitjançant l’o-
ració i la meditació, la gràcia de poder dir: «Sabem que aquest és realment el salvador
del món» (Jn 4,42).

14. L’estrella de Maria il·lumina el desert

A punt de finalitzar aquesta experiència de comunió entre els bisbes de tot el món i
de col·laboració amb el ministeri del Successor de Pere, sentim ressonar en nosaltres
el manament de Jesús als seus apòstols: «Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles
meus [...]. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt 28,19-20). La
missió de l’Església no es dirigeix a un territori en concret, sinó que surt a l’encon-
tre dels plecs més foscos del cor dels nostres contemporanis, per a portar-los a la tro-
bada amb Jesús, el Vivent que es fa present en les nostres comunitats.

Aquesta presència omple de goig els nostres cors. Agraïts pel do rebut d’ell en aquests
dies li dirigim el nostre cant de lloança: «La meva ànima magnifica el Senyor [...]
Obra en mi meravelles» (Lc 1,46.49). Les paraules de Maria són també les nostres:
el Senyor ha fet realment grans coses a través dels segles per la seva Església en els
diversos racons del món i nosaltres ho lloem, amb la certesa que no deixarà de mirar
la nostra pobresa per a desplegar la potència del seu braç, fins i tot en els nostres dies
i sostenir-nos en el camí de la nova evangelització.

La figura de Maria ens orienta en el camí. Aquest camí, com ens ha dit Benet XVI,
podrà semblar una ruta en el desert; sabem que hem de recórrer-lo portant amb nos -
altres el més essencial: el do de l’Esperit Sant, la proximitat de Jesús, la veritat de la
seva Paraula, el pa eucarístic que ens alimenta, la fraternitat de la comunió eclesial
i l’impuls de la caritat. És l’aigua del pou la que fa florir el desert i, com en la nit en
el desert les estrelles es fan més brillants, així al cel del nostre camí resplendeix amb
vigor la llum de Maria, l’Estrella de la nova evangelització a qui, confiats, ens enco -
manem.

Ciutat del Vaticà, 26 d’octubre de 2012
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Carta sobre els exercicis espirituals

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: Exercicis espirituals, gener 2013

Benvolguts sacerdots,

Es va acostant el Nadal i ja sabeu que és durant aquest temps que m’agrada invitar-
vos a participar en els Exercicis Espirituals que prepara la nostra arxidiòcesi per al
nostre presbiteri. Com és costum de cada any els exercicis tindran lloc a la Casa d’Es-
piritualitat Maria Immaculada de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors de Tia -
na, de dilluns, 7 de gener a divendres, 11 de gener de 2013.

Enguany hem convidat el P. Bernabé Dalmau, monjo del Monestir de Montserrat,
perquè ens dirigeixi aquesta tanda d’exercicis. El P. Dalmau com molts de vosaltres
ja sabeu, és el Director de la Revista «Documents d’Església» i, entre diferents obres,
aquest 2012 ha publicat en relació a l’Any de la Fe: «L’Any de la fe. 12 catequesis
per a viure’l» (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012). 

L’entrega pastoral que demana el ministeri sacerdotal i el ritme diari que portem degut
a les nostres tasques, demanen sovint d’un recolliment, d’una reflexió sobre la nostra
espiritualitat que ens ajudi a veure la Fe com l’adhesió rotunda a la persona de Jesucrist.
Els Exercicis Espirituals han d’ajudar a endinsar-nos en aquesta adhesió a Jesucrist, a
través de la pregària, del recolliment i el silenci, i és per aquest motiu que considero que
són una necessitat que cada any s’hauria d’esperar amb joia i sentiment eclesial.

Us invito, molt especialment doncs, a participar en aquesta tanda que organitza l’ar -
xidiòcesi a Tiana del 7 a l’11 de gener de 2013.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 30 de novembre de 2012

Homilies i al·locucions

Discurs del Cardenal Arquebisbe de Barcelona en rebre el Doctorat
Honoris Causa a la Pontifícia Facultat de Teologia de Varsòvia

La presència de l’Església i dels cristians a la societat

És per a mi un immens honor que aquesta prestigiosa Pontifícia Facultat de Teologia
de Varsòvia m’atorgui el Doctorat Honoris Causa. Agraeixo al gran canceller, Sa Emi -
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 nència el Cardenal Kazimierz Nycz, arquebisbe metropolità de Varsòvia, al rector
magnífic d’aquesta Pontifícia Facultat, Excel·lentíssim Professor Krzysztof Paw lina,
i a la Comissió de Govern que hagin acordat concedir aquesta distinció.

Les meves relacions amb l’arxidiòcesi i ciutat de Varsòvia obeeixen a la meva amis-
tat amb Sa Eminència el Cardenal Józef Glemp per haver cursat estudis els dos gaire -
bé els mateixos anys a l’Institut in utroque Iure, de la Pontifícia Universitat Lateranen -
se, coincidint amb la celebració del Concili Vaticà II, del qual aquest any cele brem
el 50 aniversari de l’obertura.

Vull agrair també a Sa Excel·lència Mons. Tadeusz Pikus, bisbe auxiliar de Varsòvia,
el seu benèvol discurs delaudatio, fruit de la seva bondat i del fet de pertànyer tots
dos al mateix Col·legi Episcopal.

Però el meu agraïment en majúscula es dirigeix   a aquesta terra i a aquesta nació polo -
ne sa per haver donat un fill predilecte, el beat Joan Pau II. Ell, amb el bagatge huma-
nista, espiritual, intel·lectual i eclesial que havia rebut en aquestes terres fecundades
per la fe cristiana, el sofriment i la tenacitat, ha servit amb fecunditat i generosi tat llargs
anys de la seva vida a tota l’Església estesa d’Orient a Occident i el món sencer com
a Bisbe de Roma i successor de Sant Pere. Gràcies, estimat Joan Pau II, pel teu ric i
am pli magisteri, per la teva proximitat a tots els països del món, pel teu zel apostòlic
i pel teu servei a la pau i a la justícia en el món.

La greu crisi econòmica que estem vivint, en el fons, és una crisi de valors i antropo -
lò gica. Està en joc el desenvolupament de la persona humana que en l’encíclica Popu -
lorum progressio, de Pau VI, l’hem d’entendre com el desenvolupament de tots els ho -
mes i de tot l’home i d’un desenvolupament integral.

Benet XVI, en la seva encíclica social, relaciona directament el desenvolupament ai-
xí entès amb la presència pública de l’Església en la societat. Ho fa amb aquestes pa-
raules: «La religió cristiana i les altres religions poden contribuir al desenvolupament
només si Déu té un lloc en l’esfera pública, amb referència a la dimensió cultural, so-
cial, econòmica i, en particular, política. La doctrina social de l’Església ha nascut per
a reivindicar aquesta “carta de ciutadania” de la religió cristiana. La negació del dret a
professar públicament la pròpia religió i a treballar perquè les veritats de la fe inspi rin
també la vida pública, té conseqüències negatives sobre el veritable desenvolupament.»

L’Església present a la societat

En el fons es tracta de la presència de la religió i més en concret de l’Església en la so -
cietat. Primàriament no es ventilen les relacions religió-Estat, Església-Estat, sinó unes
anteriors, més àmplies i més importants, és a dir, les relacions religió-societat, Es glé -
sia-societat. I considero que hem de donar preeminència a aquestes relacions per so-
bre de les altres, sense oblidar que tenen també la seva importància.

En aquest marc es comprèn que la dimensió pública de la religió, o si es vol de l’Es -
glésia, és molt important. Atès que la convivència de les persones en la societat és
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quelcom connatural a la persona humana i tenint en compte que la presència de la re-
ligió és també una realitat que no pot ser viscuda, ni individualment ni col·lectiva-
ment, fora de la societat, és normal que la religió tingui una presència pública en la
convivència social.

La Declaració Universal dels Drets Humans estableix un elenc de drets fonamentals,
entre els quals hi ha el dret a la llibertat religiosa, en els termes en què ho fa l’art. 18
de la mateixa Declaració. Aquest dret no es refereix només al culte i a les creences per -
sonals en públic o en privat, sol o associat amb altres. Inclou també l’exercici crea tiu
de la fe i la vida religiosa, la seva manifestació pública i la seva difusió, mitjançant l’e -
xercici del dret a la lliure reunió, expressió i associació que es recull en els articles 19
i 202.

És molt necessari distingir el que és la laïcitat de l’Estat i el que és una societat lai-
ca. No es pot ignorar que la laïcitat de l’Estat està al servei d’una societat plural en
l’àmbit religiós.

Per contra, una societat laica implicaria la negació social del fet religiós o, almenys,
del dret a viure la fe en les seves dimensions públiques, la qual cosa seria precisa-
ment quelcom contrari a la laïcitat de l’Estat.

L’Església no pot pretendre imposar a d’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 recorda-
va Joan Pau II. Però això no significa que l’Església no hagi oferir-la a la societat, en
la totalitat del que significa ser l’anunci de l’Evangeli.

Cal oferir tota la riquesa que conté l’humanisme cristià, capaç d’interessar moltes
persones —especialment els joves— i de voler viure’l amb il·lusió i alegria. La pre-
sentació del missatge de Jesús amb tota claredat i fidelitat és la tasca prioritària de l’Es -
 glésia en la nostra societat.

Certament, el ple reconeixement del veritable àmbit del religiós és completament vi-
tal per a una adequada i fecunda presència pública de l’Església en la societat. El re -
ligiós va més enllà dels actes típics de la predicació i del culte, repercuteix i s’expres-
sa per la seva pròpia naturalesa en la vivència moral i humana, que es fa efectiva en
els camps de l’educació, del servei social, de la vida, del matrimoni i la família i de la
cultura. Tot això «pressuposa una acceptació, no retallada jurídicament, de la seva sig -
nificació pública». Cal parlar d’una esfera pública plural qualificada religiosament,
en la qual les religions tenen un paper de subjecte públic, clarament separat de les
institucions de l’Estat i, a la vegada, present a la societat civil. L’Estat té una amplíssi -
ma gamma d’actuacions d’impuls i promoció positiva del bé comú, i la vida religio -
sa de les persones i de les comunitats religioses és part integrant d’aquest bé comú.

Servei de l’Església a la societat

L’Església presta a la societat un servei molt important i de gran magnitud en l’ordre
prepolític de les idees i valors morals, de les imatges globals de l’home i de la vida. El
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cardenal Jubany va parlar de la important funciónutrícia de l’Església en la societat. Les
societats democràtiques tenen el risc de buidar-se èticament, de perdre la força in dis -
pensable d’unes concepcions sobre la vida humana i d’uns valors morals que ins pirin.

Per això, la societat democràtica necessita grups socials, religiosos i culturals que s’o -
cupin d’una irrigació espiritual i ètica dels ciutadans, perquè després ells, en el lliure
exercici dels seus drets i la seva participació política, transmetin a l’Estat el reflex d’a -
questes sensibilitats morals i exigeixin als qui aspiren al poder polític o l’exerceixen,
el respecte, la protecció i la promoció d’aquesta saba espiritual sense la qual no pot
exis tir una societat lliure ni una ciutadania responsable. Les institucions polítiques
han de saber que aquells grups, també els religiosos, són els que han de desenvolu-
par l’important paper d’enriquir culturalment, espiritualment, moralment la societat
sencera en un marc de lliure i respectuosa expressió de les seves idees.

Per adonar-se del servei que presta l’Església, només cal pensar que seria d’una ciu -
tat, per exemple Varsòvia o Barcelona,   sense la presència i actuació de les parròquies,
comunitats religioses, associacions i institucions eclesials en el camp de l’espiritua-
litat, de les relacions interpersonals, de la pobresa i marginació, de l’atenció a la gent
gran i als malalts, de l’educació i l’ensenyament, de la cultura, etc. Serien unes ciutats
pobres, molt pobres, deshumanitzades, amb greus problemes socials. Aquesta sim-
ple constatació contribueix clarament que els cristians tinguem la deguda autoesti-
ma, molt necessària a tota persona i institució.

La presència de l’Església en la societat i les relacions de la jerarquia amb les autori -
tats civils han de ser de diàleg lleial i de col·laboració constructiva des de la pròpia
identitat. L’Església vol contribuir al discerniment d’alguns valors que estan en joc
en la societat i que incideixen en l’autèntica realització de la persona humana i de
la convivència social.

Així, no hauria d’incomodar ningú la veu profètica de l’Església sobre la vida fami -
liar, social i política, també quan va contra corrent d’estats d’opinió àmpliament di-
fosos. El nostre conformisme privaria la societat d’una vella saviesa que hem rebut
de dalt i que ha estat present i activa en les arrels de la nostra antropologia i de la nos-
tra història. El diàleg demana sentit de la identitat i, alhora, acceptació de l’altre amb
voluntat de convivència.

Significat autèntic de la laïcitat

Avui a diversos països hi ha un debat molt viu sobre la laïcitat. El concepte de laïci-
tat no és quelcom estrany i aliè a la tradició cristiana. Benet XVI ha subratllat la se-
va inequívoca matriu cristiana. El seu fonament es troba en aquella famosa sentència
de Jesús: «Doneu al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu». Després del
seu viatge a París, de novembre de 2008, el Papa, comentant aquesta màxima evan-
gèlica, ha afirmat: «Si en les monedes romanes estava impresa l’efígie del Cèsar i per
això se li havien de donar, al cor de l’home hi ha l’empremta del Creador, únic Se nyor
de la vida. L’autèntica laïcitat no és la supressió de la dimensió espiritual, sinó reco -
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nèixer que aquesta, radicalment, és garant de la nostra llibertat i de l’autonomia de
les realitats terrenals». Aquella norma establerta pel Senyor ha entrat a formar part del
patrimoni de la humanitat pel que fa a la configuració de les societats democràtiques.

En parlar de laïcitat cal insistir en dos aspectes que considero fonamentals. El primer
consisteix en l’assumpció crítica de la modernitat per part dels cristians. Això dema-
na donar importància al nexe veritat-llibertat i reconèixer que la llibertat està crida-
da a valorar i servir la veritat. I, en segon lloc, la modernitat ha estat concebuda sovint
com a laica, en el sentit de considerar la religió com un fet merament privat. Cal, per
tant, pensar de nou en el significat del terme laic, que, d’una banda, reconegui Déu
i la seva llei moral, Crist i la seva Església, en el lloc que li correspon en la vida hu-
mana, individual i social, i que, d’altra banda, afirmi i respecti la legítima autonomia
de les realitats temporals que tenen les seves lleis i valors propis que l’home ha de
descobrir i ordenar.

Laïcitat i laïcisme

L’Estat no pot ignorar que el fet religiós existeix en la societat. Pretendre que l’Estat
laic hagi d’actuar com si aquest fet religiós, fins i tot com a cos social organitzat, no
existís, equival a situar-se al marge de la realitat. El problema fonamental del laïcis-
me que exclou de l’àmbit públic la dimensió religiosa consisteix en el fet que es trac-
ta d’una concepció de la vida social que pensa i vol organitzar una societat que no
existeix, que no és la societat real. La fe o la increença són objecte d’una opció que
els ciutadans han de realitzar en la societat, especialment en una societat culturalment
pluralista amb relació al fet religiós. L’Estat és laic, però la societat no és laica.

El principi de la mútua independència i autonomia de l’Església i la comunitat polí-
tica no significa en absolut 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. Això és laïcisme. L’Estat ha de promoure un clima social serè i
una legislació adequada que permeti a cada persona i a cada religió viure lliurement
la seva fe, expressar-la en els àmbits de la vida pública i disposar dels mitjans i espais
suficients per poder aportar a la convivència social les seves riqueses espirituals, mo-
rals i cíviques. La laïcitat significa l’actuació estatal de reconeixement, garantia i pro-
moció jurídiques de la religió.

En el fons hi juga la concepció i valoració que es té de la religió. Si aquesta és valora -
da negativament, la laïcitat es converteix en laïcisme. Si, per contra, la presència de
l’Església és concebuda positivament, com una possibilitat d’enriquiment per a l’edi -
ficació comuna de la societat civil, la laïcitat té el seu significat autèntic de respecte i
de col·laboració amb aquesta aportació al bé de les persones i de la societat. En aquest
últim sentit, la presència de l’Església no és percebuda com una ingerència, sinó com
una possibilitat d’enriquiment de la convivència social.

Joan Pau II, en el seu discurs als bisbes francesos amb motiu del centenari de la llei
de 1905 de separació de l’Església i de l’Estat, va afirmar que «unes relacions i unes
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col·laboracions de confiança entre l’Església i l’Estat només poden tenir efectes posi -
tius per construir junts allò que el Papa Pius XII ja deia “la legítima i sana laïcitat”,
que no sigui un tipus de laïcisme ideològic o de separació hostil entre les institucions
civils i les confessions religioses».

La reivindicació de la laïcitat no pot esdevenir un motiu per a l’abandonament de la
moralitat. I, no obstant això, hi ha lleis en països europeus que no només contradiuen
la moral cristiana, sinó que atempten contra l’ètica natural. La laïcitat no pot identi-
ficar-se amb el relativisme moral o el positivisme ètic dictat per les lleis o el pragma-
tisme més bast.

Presència dels cristians en el món

He dit sovint que són molts els cristians laics que assumeixen responsabilitats en l’àm -
bit intraeclesial però que hi ha un dèficit de la seva presència en el món secular. Aques -
ta constatació la va fer el beat Joan Pau II en la seva exhortació apostòli ca Chris ti -
fideles laici, fruit d’una proposta aprovada pel Sínode dels Bisbes de 1987. El món
secular és l’àmbit que els és propi, ja que el Concili Vaticà II va dir que la característi -
ca secular és pròpia i peculiar dels laics.

Aquesta presència dels cristians en el món, inclosa la política, no s’ha d’entendre com
una simple cadena de transmissió dels criteris de la jerarquia. En realitat, al laic cris-
tià li correspon molt més que això: escoltats els principis que cal seguir en el pla tem-
poral assenyalats pel magisteri, li correspon decidir, des de la realitat on viu immers,
guiat per la seva consciència responsable.

L’Església ha de prioritzar l’evangelització de les persones. Cal orientar el treball ecle -
sial cap a la formació autèntica i sòlida dels cristians perquè visquin la seva vida cris-
tiana amb fidelitat a l’Església i amb generositat, i perquè manifestin la seva fe amb
el testimoni de la vida i de la paraula enmig de la societat, sigui quina sigui la realitat
cultural, social i política.

Quan l’Evangeli és acollit per les persones, la comunitat civil es fa també més respon -
sable, més atenta a les exigències del bé comú i més solidària amb els necessitats.

Arrels cristianes de la nostra identitat

La identitat d’Europa és incomprensible sense el cristianisme. Però la concepció cris-
tiana no radica només en uns orígens judeocristians més o menys llunyans, com al-
guns voldrien fer creure, sinó que s’assenta en el centre de la Il·lustració i arriba per
diverses vies fins al nostre temps, culminant en la màxima expressió que significa la
Declaració Universal dels Drets Humans, que hauria estat impossible sense el fonament
cristià. Les arrels cristianes de Polònia, com d’Europa, són vives i vitals, han donat
fruits preciosíssims en el passat, els donen avui i hauran de donar-los encara més en
el futur.
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Si volem ser coherents amb la nostra pròpia identitat, aquesta realitat històrica i pre -
sent del nostre país té unes conseqüències i alhora unes exigències. Es tracta, en pri -
mer lloc, de conèixer i valorar aquesta identitat. Això vol dir que és absolutament
necessari tenir un coneixement adequat dels continguts del cristianisme que han im -
pregnat la nostra cultura i la nostra identitat. Sense aquest coneixement no sabríem
qui som, d’on venim i on anem. Aquesta és una raó, a més d’altres també molt impor -
tants, que demana que els alumnes rebin classe de religió catòlica. Sense el coneixe-
ment dels continguts de la fe, de la Bíblia, de la història sagrada, de la moral i ètica cris -
tianes i de l’Església no es pot entendre gairebé res de la història i cultura dels nostres
països.

Si un 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 conseqüències molt importants avui a causa de
la realitat sempre creixent de l’emigració, de la immigració i de la mobilitat huma na.

El cardenal Ratzinger, l’actual Benet XVI, l’any 2002 es preguntava si en el nostre
temps hi ha una identitat d’Europa que tingui futur i a la qual puguem donar suport
des de dins, i responia que per als pares de la unificació europea posteriors a la devas -
tació de la Segona Guerra Mundial —Adenauer, Schumann i De Gasperi— estava
clar que aquest fonament existia i que descansa en l’herència cristiana de tot el que el
cristianisme havia fet en el nostre continent. Si el substrat religiós d’Europa, malgrat
la seva evolució i el seu pluralisme actual, fos marginat en el seu paper inspirador de
l’ètica i en la seva eficàcia social, es negaria aquella rica herència del passat europeu,
incidiria molt negativament en el futur digne de l’home europeu creient o no creient
i, alhora, es correria el risc de construir una casa comuna tancada en si mateixa, obli-
dant la seva solidaritat amb els altres pobles del món.

El llavors cardenal Ratzinger, en una conferència sobre Europa, es referia a la Carta
dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i es preguntava si, partint de la tradició
humanista europea, no hauria estat necessari ancorar en aquesta Carta Déu i la res-
ponsabilitat davant d’Ell. El cardenal considerava que hi ha una cosa que no hauria
de faltar: el respecte a allò que és sagrat per a d’altres, i el respecte al sagrat en gene -
ral, a Déu, un respecte perfectament exigible fins i tot a aquell que no està disposat a
creure en Déu. On es trenca aquest respecte una cosa essencial s’enfonsa en una so-
cietat. El purpurat continuava afirmant: «Si no ho fem, no només negarem la identitat
d’Europa, sinó que deixarem de fer als altres un servei al qual tenen dret. L’absolu-
ta profanitat 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.»

Tots tenim present el debat sobre si cal incloure o no les arrels cristianes en la Consti -
tució europea. A propòsit d’això, vull esmentar unes observacions que vaig escriure
l’any 2003 en un treball sobre «Les esglésies i les comunitats religioses en la futu-
ra Constitució europea», concretament sobre si cal explicitar o no el nom de Déu en
aques ta Constitució. Ho faig com un homenatge a la ciència constitucional d’aquest
estimat poble polonès i el seu respecte per la llibertat religiosa. Reproduïa aquest text
constitucional: «Compartim la preocupació pel present i el futur de la nostra pàtria
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[...], el poble polonès, tots els ciutadans de la República, els que creuen en Déu, font
de veritat, justícia, bé i bellesa, així com els que no comparteixen aquesta fe i referei -
xen aquests valors universals a altres fonts...» I més endavant la mateixa Constitució
polonesa diu: «Amb sentit de responsabilitat davant Déu o davant la pròpia conscièn-
cia, establim aquesta Constitució de la República Polonesa.»

Com es veu, la Constitució esmenta que els seus valors són compartits per dues con-
cepcions: una que troba la seva font en Déu i una altra que no. Considero que aques-
ta redacció és plenament respectuosa amb la realitat socioreligiosa de la Unió Euro -
pea i amb la concepció aconfessional i laica de l’Estat. Aquesta solució, a més de ser
realista, contribuiria a intensificar els camins del diàleg i de la col·laboració entre tots
els ciutadans, creients i no creients, de la Unió Europea.

La presència pública de l’Església en la societat és per evangelitzar comunicant la
bona nova de l’Evangeli a tots els pobles, que es realitza, també, amb el seu discurs
ètic sobre economia i política, és a dir, proclamant els principis ètics de riquíssim con -
tingut que presenta l’encíclica Caritas in veritate. Em ve a la memòria el que ens ha
dit Benet XVI en la seva encíclica Déu és amor. El Papa cita l’emperador Julià l’A-
pòstata, mort l’any 363. Ho fa per il·lustrar que per a l’Església dels primers segles
era essencial exercir la caritat organitzada. Un cop emperador, Julià va decidir res-
taurar el paganisme, l’antiga religió romana, però també va voler reformar-lo. «En
aquesta perspectiva —diu el Papa— es va inspirar àmpliament en el cristianisme [...].
I escrivia en una de les seves cartes que l’únic aspecte que l’impressionava del cristia -
nisme era l’activitat caritativa de l’Església. Els sacerdots del paganisme havien d’e-
mular i superar-la. D’aquesta manera, l’emperador confirma que la caritat era una ca-
racterística determinant de la comunitat cristiana, de l’Església». L’Església conti-
nua oferint a la societat, amb generositat i constància, el testimoniatge de la caritat i
el Pa pa ens diu en l’encíclica Caritas in veritate que «el compromís pel bé comú, quan
es tà inspirat en la caritat, té un valor superior al compromís merament secular i po -
lí tic».

Varsòvia, 6 de novembre de 2012

† Lluís Cardenal Martínez Sistach
Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa d’acolliment de la relíquia de Don Bosco. Basílica del Sa-
grat Cor de Jesús del Tibidabo, 11 de novembre de 2012

Ens hem reunit en aquesta entranyable basílica, santuari i parròquia del Sagrat Cor
del Tibidabo per acollir la relíquia del nostre molt estimat Don Bosco, amb motiu del
bicentenari del seu naixement que s’escau l’any 2015. I ho fem amb la celebració de
l’Eucaristia dominical amb les mateixes actituds de fe, esperança i caritat amb les que
participava en el misteri pasqual Sant Joan Bosco.
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Aquests dies hem acollit a Barcelona la relíquia del nostre Sant, tot recordant aque-
lla memorable visita que Don Bosco va fer a la nostra ciutat comtal l’any 1886, amb
olor ja de santedat, molt ben rebut pels nostres conciutadans amb una actitud de mol-
ta generositat. Aquella visita històrica va potenciar moltíssim la presència i l’activitat
dels salesians a Barcelona i podem dir que des de l’esmentada visita, la nostra ciutat
és una ciutat salesiana i aquest santuari que ens acull n’és un bon exemple. Fou pre -
cisament en la visita que Don Bosco va fer a la Basílica de la Mare de Déu de la Mer-
cè, patrona de la ciutat i de l’arxidiòcesi, que un grup de cristians li van oferir allà
mateix el títol de propietat d’uns terrenys on ara s’eleva la Basílica del Sagrat Cor de
Jesús, al Tibidabo, tan emblemàtica en l’horitzó urbà de la nostra ciutat.

De la visita de Don Bosco dos anys abans de la seva mort conservem les obres sale-
sianes que ell inspirà i promogué des de Torí i amb ocasió de la seva estança aquí,
obres educatives i socials al servei de la promoció dels sectors populars, que han me-
rescut i mereixen el reconeixement de la nostra ciutadania.

Avui acollim la seva relíquia amb una actitud d’agraïment perquè amb el seu caris-
ma i la fundació de les dues congregacions dels salesians i de les salesianes, la nos-
tra ciutat i la nostra Església de Barcelona s’ha enriquit amb el servei que han prestat
i presten en el camp especialment de l’educació i la formació dels infants, adoles-
cents i joves i en l’atenció espiritual i pastoral en moltes obres i institucions. Grà-
cies, Don Bosco, per la teva santedat, pel carisma que has rebut i per tots els homes
i dones que han participat i participen d’aquest carisma necessari i actual en el món
d’a vui.

La Paraula de Déu que hem escoltat ens ajuda a entendre més i millor l’obra de Don
Bosco i el contingut de la vida cristiana avui i sempre, perquè ens fa col·locar Déu en
el centre de la nostra vida i ens demana viure els dos manaments de l’amor a Déu i
de l’amor al proïsme, síntesi de tota la revelació.

Les protagonistes són dues vídues, que juntament amb els orfes, en l’Antic Testament
i en els Evangelis són sinònim de pobres. A més aquests ho eren de solemnitat. I aques -
tes dues vídues, malgrat la seva pobresa o precisament per la seva pobresa, eren ge -
ne roses. La vídua de Sarepta va alimentar Elies diàriament confiant en el que aquest
li havia promés de part de Déu: la seva generositat quan li va oferir el que tenia per
a ella i el seu fill obtingué la recompensa de poder menjar cada dia sense que no man-
qués mai la farina ni l’oli. Perquè Déu no es deixa guanyar en generositat. Qui dóna
rep.

I el mateix succeeix amb la vídua pobre de l’Evangeli, que va donar no del què li so-
brava, sinó del què necessitava. I Jesús en va fer un gran elogi: aquesta vídua amb
la seva petita almoina ha tirat a la bacina més que cap altre persona. Podem dir que la
Paraula de Déu d’avui és un elogi de la generositat dels pobres. 

I aquesta generositat la va tenir Don Bosco, essent ja un jove vicari d’una parròquia
i la seva entranyable «Mama Margarita». Van donar sempre el que tenien i ho van po-
sar sempre tot a disposició dels pobres, ells que eren pobres i Déu anava beneint
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aquella generositat dels pobres, generositat que ha fet possible la munió d’obres i rea -
litats que estan al servei dels altres, especialment dels joves i necessitats.

I aquesta generositat de les dues vídues, és d’alguna manera, la generositat de tan-
tes i tantes persones cristianes que avui comparteixen el que tenen amb les perso-
nes i famílies que sofreixen les greus conseqüències de la crisi econòmica. És fre-
qüent en les nostres parròquies també de barris populars, el portar a la celebració
de l’Eu caris tia queviures per donar als qui tenen ja necessitat d’aliments. És també
la generositat dels més de 9.000 voluntaris de Càritas de les diòcesis de Catalunya
que lliuren afecte, temps, diners i dedicació a l’atenció i ajut als germans més neces-
sitats.

Davant de la relíquia de Don Bosco ens podem preguntar: què ens diu sobretot avui
la visita de la relíquia del Sant? En aquest temps de crisi, ens diu que hem d’esforçar -
nos a ser continuadors dels testimonis d’amor i de servei que Sant Joan Bosco va
practicar en la seva vida com exigència de la seva fe cristiana. Són també els testimo -
nis dels fills i filles de Don Bosco, els salesians i les salesianes. I són també els tes-
timonis dels cristians i cristianes que lliuraren generosament mitjans materials a Don
Bosco per poder fer la seva obra educativa i social, penso especialment en la venera-
ble Dorotea de Chopitea. Aquests testimonis van portar escoles als barris obrers, com
a savis pedagogs foren partidaris dels sistema preventiu i donaren molta importàn-
cia a la formació per al treball, incorporant tallers a les escoles i creant escoles pro fes -
sio nals. El testimoni de la caritat és una dimensió essencial de l’Església, juntament
amb l’anunci de l’Evangeli i la celebració de la fe. La caritat és un signe de credibili -
tat de la nova evangelització.

Sant Joan Bosco ha estat pare i mestre de la joventut i els salesians i salesianes han
heretat aquest carisma del seu fundador. Avui hem de demanar per la intercessió de
Don Bosco i davant de la seva relíquia, que el Senyor parli en el cor dels joves per
tal que descobreixin el tresor de la fe i lliurin generosament la seva vida corona-
da de virtuts cristianes al servei de l’Església i del món. Li encomanem, també, el tre-
ball de la nostra Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. Que els joves desco -
breixin la bellesa del seguiment de Jesús crucificat que per amor s’ha lliurat fins a
la mort.

Maria Auxiliadora va auxiliar i ajudar sempre a Don Bosco i als salesians i salesianes
en totes les seves obres al servei dels germans. A la nostra estimada Mare Maria Au-
xiliadora posem els fruits d’aquesta visita de la relíquia de Don Bosco i li demanem
que hi hagi nois i noies generosos que es lliurin radicalment a Jesús com a salesians
i salesianes per continuar fent aquests magnífics serveis que presten els fills, filles de
Sant Joan Bosco arreu del món. Que ella ens concedeixi, com diu la pregària a Sant
Joan Bosco, «que units a tota l’Església col·laborem amb entusiasme en l’edifica-
ció de la cultura de l’amor». 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la inauguració de curs de la Fundació Joan Maragall, Barcelona
12 de novembre de 2012

Iniciem un nou curs de la Fundació canònica Joan Maragall que treballa des de fa
anys en les relacions entre fe i cultura. Aquest és un camp absolutament necessari per
tal que l’Església pugui anar realitzant la seva missió, ja que és un camp important
de la nova evangelització.

Són recents, i d’alguna manera actuals, les referències a un divorci entre fe i cultura
i la necessitat d’una autèntica reconciliació en bé de la fe i en bé de la cultura. En
l’esmentat divorci hi perden ambdues, mentre que en l’harmonia i les bones relacions
hi guanyen ambdues. I estem treballant en l’Església en aquestes relacions. És cone-
gut el dicasteri romà, el Pontifici Consell per a la Cultura, creat precisament per aten-
dre aquestes relacions i propiciar que siguin ben reeixides.

Penso que Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar, va treballar molt en re -
lacionar la fe i la cultura, la fe que ell havia rebut i vivia i la cultura que anava creant
amb la seva meravellosa obra arquitectònica i artística. I això arribà al seu zenit amb
el projecte i realització del temple —actual Basílica— de la Sagrada Família. Aques-
ta Basílica, dedicada pel mateix Sant Pare Benet XVI, és una suma admirable de tèc-
nica, d’art i de fe, inspirada per la lectura assídua que feia el nostre «arquitecte de Déu»
de tres llibres: el llibre de la naturalesa, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de
la Litúrgia.

Quan dedicàrem el temple de la Sagrada Família i quan es visitat per una munió de
per sones d’arreu del món, estem treballant per les relacions entre fe i cultura. S’ho
preguntà Benet XVI en la missa de la dedicació: «Què fem en dedicar aquesta obra
d’art? Ella és un signe visible del Déu invisible, a glòria del qual s’alcen aquestes tor -
res, sagetes que apunten a l’absolut de la llum i d’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».
Cer tament, aquesta obra d’art és un magnífic mitjà de nova evangelització per comu-
nicar el misteri de Déu a través de la seva bellesa i simbologia.

En aquesta obra gaudiniana, la fe enriqueix la cultura ja que prenen formes artístiques
els rics continguts bíblics, teològics, litúrgics i catequètics, i alhora la fe s’incultura per
tal que pugui ser viscuda pels homes i dones d’avui. Cal considerar Antoni Gaudí
com artífex important de l’evangelització de la cultura i de les relacions fe-cultura.
En el recent Sínode de Bisbes celebrat el mes d’octubre al Vaticà, els pares sinodals
parlàrem sovint de les relacions entre la fe i la cultura per tal de realitzar la nova evan-
gelització per a la transmissió de la fe cristiana. Jo mateix m’hi vaig referir en la me-
va intervenció en la Congregació General, en comunicar l’experiència diocesana de la
dedicació de la Basílica de la Sagrada Família amb tot el que això significa per a aquest
treball evangelitzador. I com una expressió concreta, vaig oferir a tots els pares sino-
dals, auditors i pèrits, un DVD que hem realitzat a l’Arquebisbat per projectar durant
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l’advent i durant la quaresma als visitants de la Sagrada Família, en diverses llengües
i que inclou imatges de la façana del Naixement i de la façana de la Passió respectiva -
ment, i que relaciona la fe i la cultura, la fe i l’art. Cal dir que va ser molt ben rebut per
tots i molt agraït.

El Missatge del Sínode al Poble de Déu es refereix explícitament a la cultura, en afir-
mar que «la nova evangelització cultiva, amb atenció especial, el diàleg amb les cul -
tures, amb la confiança de poder trobar en totes elles les llavors del Verb» (N. 10). Es
dóna molta importància a l’aliança entre fe i raó, com una expressió de l’evangelitza -
ció de les cultures. I més endavant, el Missatge l’hem dirigit als artistes, als homes i
dones que es dediquen a una altra expressió del geni humà: l’art en les seves formes,
des de les més antigues a les més recents, tot afirmant que «en les seves obres, que
tendeixen a donar forma a la tensió de l’home cap a la bellesa, reconeixem una ma-
nera particularment significativa d’expressió de l’espiritualitat» (N. 10).

Un altre contingut que vaig exposar al Sínode va ser la nostra experiència reeixida de
l’Atri dels Gentils que celebràrem a Barcelona el 17 i 18 de maig d’enguany, per al
diàleg entre creients i no creients, dedicat a l’art, la bellesa i la transcendència. Ha
estat una altra important expressió de les relacions entre fe i cultura que va aplegar
persones qualificades del món de l’art i de la cultura i va propiciar un diàleg amb la
fe cristiana. El treball que realitza la Fundació Joan Maragall en aquest camp especí -
fic de les relacions entre la fe i la cultura és preuat. Aquesta fundació diocesana —he
escrit— és un espai que vol estar al servei de la cultura i de l’evangelització (Cf. Ll.
Martínez Sistach, La Sagrada Família, un diàleg entre fe i cultura, Barcelona 2012,
123). I el mateix president afirmava que el diàleg s’ha de fer mantenint «amb ferme-
sa i coherència les nostres conviccions més profundes i també per expressar-les. D’a-
questa manera un catolicisme menys acomplexat i més confessant, des del diàleg i
no des de la confrontació, sense nostàlgies ni agressivitats, pot ser decisiu per tal d’o-
ferir, amb convicció, un camí de Veritat i d’Esperança» (Id.).

Desitjo que aquest curs la Fundació Joan Maragall realitzi les seves activitats especí -
fi ques en el marc i amb l’esperit de l’Any de la Fe que estem vivint i en la lletra i l’es-
perit del Concili Vaticà II, del qual celebrem el 50è aniversari del seu inici, i del Ca te -
cisme de l’Església Catòlica, amb motiu del seu 20è aniversari.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa d’Acció de Gràcies per la canonització de Santa Carme
Sa llés i Barangueras. Barcelona, 18 de novembre de 2012

Ens hem aplegat amb joia per donar gràcies a Déu per la canonització de la nostra es-
timada Santa Carme Sallés i Barangueras, fundadora de la Congregació de Religioses
Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament. Ho fem en aquesta bellíssima Basí-
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lica de Santa Maria del Mar que la nostra santa visitava per haver viscut en el casc
antic de Barcelona, en el col·legi de les Dominiques, educant nenes procedents de
la burgesia mitjana i del comerç català. Ho fem en aquesta Basílica mariana per la
devoció especial que Santa Carme Sallés tenia a la Immaculada Concepció.

La nostra acció de gràcies per la seva canonització la celebrem de la millor manera
que tenim els cristians per agrair els dons que rebem de Déu: amb l’Eucaristia, que és
l’acció de gràcies per antonomàsia.

Tots recordem amb el cor ple de satisfacció la celebració de canonització de Carme
Sallés juntament amb altres sis beats, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, presidida pel
Sant Pare, el proppassat 21 d’octubre. Fou una celebració meravellosa i històrica per
a l’estimada Congregació de les Religioses Concepcionistes Missioneres de l’Ensenya -
ment i per a tots els que formeu la família concepcionista.

Tots plegats amb un sol cor i una sola ànima, moguts per la fe i l’agraïment, donem
gràcies a Déu per haver-nos donat Carme Sallés nascuda a Vic, el 9 d’abril de 1848,
pel carisma que li va concedir fundant la Congregació religiosa com una obra de Ma-
ria, i la seva festa gran és el dia de la Immaculada Concepció, i per la santedat que Car -
me Sallés va assolir pels dons que anava rebent del Senyor. La persona de Carme Sa-
llés, la fundació i la santedat és un gran do que Déu ha fet a l’Església i al món, per
tot el bé que ella ha fet i per l’obra que ha iniciat al servei de l’educació de les nenes
i noies, que ha anat formant amb la col·laboració d’una munió de religioses concep -
cionistes.

Santa Carme Sallés forma part dels sants i santes de Catalunya, en nombre molt con-
siderable, fundadores i fundadors, de la segona part del segle XIX, que s’ha denomi-
nat «el pas dels sants». Ha estat un autèntic do de Déu. La santedat sempre és obra
de Déu, i posa en relleu els mèrits sobreabundants de la redempció de Jesucrist. Lloant
els sants i santes, lloem sempre Déu, ja que els sants ho són i tots ho hem de ser per -
què Déu és sant. Com hem escoltat en la primera lectura: «Els justos resplendiran com
la llum del firmament, els qui hauran conduït el poble pel bon camí brillaran com els
estels per sempre més.»

Certament, Santa Carme Sallés és una llum que brilla en el firmament i que amb el
seu carisma i la seva santedat ha conduït la vida de moltes noies que s’han consagrat
radicalment a Déu com a religioses concepcionistes i d’una munió d’alumnes i famí-
lies per portar-los a tots cap a Jesucrist, el nostre únic Salvador. Perquè com va dir el
Papa Benet XVI en la homilia de la missa de canonització parlant de Santa Carme
Sallés, «l’obra educativa, confiada a la Verge Immaculada, segueix donant fruits abun -
dants entre la joventut a través del lliurament generós de les seves filles que, com ella,
s’encomanen a Déu que ho pot tot».

Carme de Jesús Sallés va intuir la importància que té la dona en la família, en la socie -
tat i en l’Església, i per això va dedicar tota la seva vida a la formació i educació de les
noies, avançant-se així en el procés que ha seguit el món especialment occidental en
el desenvolupament del paper de la dona i el seu reconeixement en la societat. Tanma-
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teix perquè la dona pugui realitzar la seva important funció, Santa Carme Sallés va
comprendre que prèviament calia un treball de formació i això començava a la in -
fància. 

La Paraula de Déu d’aquest diumenge, arribant a la fi de l’any litúrgic, ens parla —en
l’Evangeli— de l’acabament del món i de la segona vinguda triomfant de Jesucrist.
To ta la nostra vida és una peregrinació per aquest món camí cap a la Jerusalem celes -
tial, el cel, guiats per la fe i moguts per l’esperança i la caritat. «El cel i la terra passa -
ran, però les meves paraules no passaran. Ara, del dia i de l’hora, ningú no en sap res,
ni tan sols els àngels ni el Fill; només ho sap el Pare». L’Evangeli de Jesús ens ajuda
a mantenir-nos fidels fins que arribi aquell dia i aquella hora a la fi de la nostra vida
per rebre l’abraçada d’amor del nostre Pare del cel. 

Santa Carme Sallés i la Congregació que ella ha fundat es lliura plenament a l’educa -
ció, oferint una visió de la persona humana creada i salvada per Déu, responent a la
globalitat del desenvolupament de la persona humana, també en la seva dimensió
transcendent, d’obertura i relació amb Déu. L’ideari de les escoles concepcionistes
contempla tota la riquesa de la persona humana tal com la presenta l’humanisme cris-
tià i dóna una visió del món i de la societat tal com ho fa la doctrina social de l’Esglé -
sia. Respon plenament a la naturalesa, exigències i potencialitats de l’home i de la
dona, creats per Déu a la seva imatge i semblança. 

Amb motiu de la canonització de la santa fundadora, s’ha preguntat a la Superiora
General quins són els reptes actuals de la Congregació, responent que l’evangelitza -
ció en profunditat és sens dubte el repte més gran. Aquest és també el repte més gran
de l’Església estesa d’Orient a Occident: la nova evangelització per anunciar Jesús i
el seu Evangeli. Ho he constatat les tres setmanes d’octubre en el treball del Sínode
dels Bisbes que ha tractat sobre la nova evangelització per a la transmissió de la fe
cristiana. Arreu del món, l’Església vol evangelitzar i cerca com fer-ho enmig de la
cultura de cada indret.

En aquesta acció de gràcies, penso que Santa Carme, com tots els sants i santes, han
estat els grans evangelitzadors, amb la seva vida exemplar i amb les seves obres, i aques -
ta tasca la continua fent la nostra santa a través de la Congregació que ella ha fundat.
Vosaltres, religioses, laics i laiques vinculats a les obres concepcionistes, alumnes i
famílies continueu evangelitzant, responent a aquest repte que té avui la Congregació
i l’Església.

Gràcies Congregació pel bon treball que realitzeu en tots els països del món. Continueu
fent-lo ben fidels al carisma de Santa Carme Sallés. I noies, alumnes dels col·legis de
la Congregació, imiteu el treball i l’obra de la Santa i de les religioses concepcionis -
tes que la continuen, i escolteu —noies— si el Senyor us crida a entregar totalment
la vostra vida a ell com el millor espòs i la formació dels infants, adolescents i joves.
Val la pena! Si el Senyor us crida, digueu-li: Sí. Sereu molt felices. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Paraula i Vida

Aquella foto de Don Bosco a Barcelona (04/11/2012)

Una relíquia-urna de sant Joan Bosco pelegrina actualment per diverses diòcesis es-
panyoles i durant la primera quinzena de novembre visita les terres catalanes. Aquest
pelegrinatge del qui fou fundador dels Salesians i de les Filles de Maria Auxiliadora
prepara la celebració del bicentenari del seu naixement, que se celebrarà l’any 2015.
Sant Joan Bosco, conegut entre nosaltres com Don Bosco, nasqué a Castelnuovo, al
Pie mont italià, l’any 1815 i morí a Torí l’any 1888.

Dos anys abans, el 1886, el sant visità Barcelona, on residí a la casa de la seva con-
gregació a Sarrià i visità la basílica de la Mare de Déu de la Mercè i l’església de Bet -
lem. A la Mercè rebé la donació d’uns terrenys al cim del Tibidabo, on es construí
una petita ermita i ara s’aixeca la basílica del Sagrat Cor de Jesús.

La visita de la relíquia de Don Bosco a Barcelona m’ha recordat una foto realment
històrica. Es va fer el dia 3 de maig de 1886. Aquell dia el sant i els infants acollits
a l’obra salesiana de Sarrià foren invitats a dinar a la casa i la finca del senyor Lluís
Martí-Codolar a Horta, als locals que avui són la seu del principal centre de formació
dels Salesians a Catalunya i d’un centre juvenil per als joves d’aquell barri.

Sabem el nom de l’autor d’aquella foto, Joaquim Pasqual i Martí-Codolar, nebot de
l’amo de la casa. Don Bosco apareix sota un gran arbre que encara avui es pot veu-
re, al costat d’un abat que aquells dies era hoste de la família Martí-Codolar i envol -
tat d’un ampli grup de persones, entre els quals hi ha el seu amfitrió i els infants de
l’obra salesiana de Sarrià. Cent anys després, Don Viganó, aleshores rector major dels
Salesians, contemplant la foto, va escriure: «Aquesta és la millor foto de Don Bosco!»

No voldria oblidar una de les persones que, molt discretament —com si no volgués
sortir-hi— apareix en la fotografia. Em refereixo a la venerable Dorotea de Chopi-
tea, una dama xilena que l’any 1816 emigrà amb la seva família a Barcelona a causa
de la guerra. Aquí va contraure matrimoni amb el banquer Josep Maria Serra, també
emigrat xilè i descendent d’una família catalana. Dorotea de Chopitea fou la impulso -
ra de més de trenta obres socials a la nostra terra. Mantingué una correspondència
personal amb sant Joan Bosco i fou la principal inspiradora de la visita del sant a la
nostra ciutat. Ella és un gran exemple del sentit social d’un sector de la burgesia, que
veié el sentit providencial que, per als nous temps, tenia l’obra salesiana. 

Què ens diu sobretot la visita de la relíquia-urna del sant? En aquests temps de cri-
si, ens diu que hem d’esforçar-nos a ser continuadors de tots aquests testimonis del
sentit social de la fe cristiana. Aquests testimonis van portar escoles als barris obrers,
com a savis pedagogs foren partidaris del sistema preventiu i donaren molta impor-
tància a la formació per al treball, incorporant tallers a les escoles i creant escoles pro -
fessionals.
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És ben clara l’actualitat d’aquest missatge en aquesta hora de crisi perllongada i greu.
Em plau destacar el sentit social de tots aquells cristians i cristianes de la nostra co-
munitat diocesana que van sintonitzar amb el missatge social de Don Bosco en aque-
lla històrica visita de 1886, que ara rememorarem novament, amb esperit de compro-
mís cristià amb les necessitats de l’hora present.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Els joves i el seu futur (11/11/2012)

Fa poc, en un assagista de l’actualitat, vaig llegir aquesta observació: «La generació
més ben equipada tecnològicament de tota la història humana és també la genera-
ció més afectada, com cap altra, per la sensació d’inseguretat i d’impotència». Ho
veiem en l’actual crisi econòmica, que ens fa témer pel nostre futur i pel de les prope -
res generacions.

Parlar de l’avenir equival a parlar sobretot dels joves. Els joves viuen fortament la cri -
si actual. Els vincles amb la família són decisius per a molts d’ells en aquests temps.
Però el gran problema social dels joves és sens dubte la dificultat de trobar feina. Un
de cada dos joves que busquen feina no en troba i és a l’atur, que afecta més del 50%
d’a quest col·lectiu, una xifra esfereïdora. Per als nostres joves és molt difícil obtenir
un crèdit per iniciar una activitat o per adquirir un habitatge i independitzar-se i fun -
dar una família, perquè no poden aportar les garanties que se’ls demanen. I augmen-
ta entre nosaltres l’anomenada generació ni-ni, que ni estudien ni treballen, el que en
el món anglosaxó s’anomenen els neet. Aquesta paraula està formada per les prime -
res lletres de les paraules en anglès «no en educació, ocupació i formació professio-
nal» (en anglès: «not in education, employment and training»).

El mercat de treball per als joves que hi han pogut entrar és en general molt volàtil i
flexible, sovint amb situacions d’una greu precarietat. Alguns d’ells no dubten a emi-
grar per anar a països on puguin treballar. Això, que és una solució per als qui ho viuen,
és sens dubte una pèrdua notable per al país, perquè els que marxen són sovint els que
estan més preparats i podrien aportar més a la nostra societat. 

Davant d’aquesta realitat tots hem de sentir-nos afectats i tots hem de sentir-nos res -
ponsables de garantir un futur per als nostres joves. Modestament, m’he esforçat a
col·laborar-hi amb la promoció d’un projecte titulat «Joves a l’atur», que porta enda-
vant Càritas Diocesana, amb la col·laboració de l’arxidiòcesi de Barcelona i de diver -
ses institucions ciutadanes, entre les quals em plau remarcar que hi ha els dos princi -
pals clubs de futbol de la nostra ciutat. Demano que sorgeixin més iniciatives en aquest
sentit, tant per part de les institucions cristianes com de les institucions civils i políti -
ques, sense oblidar l’aportació decisiva dels empresaris, tant els grans com també els
petits i mitjans.

Algú dirà que aquest —com tants d’altres— és un problema polític i que ha tenir una
sortida sobretot política. Sense negar l’aportació de la política a la solució, em sem-

658 [40] novembre - BAB 152 (2012)



bla que tots ens hauríem d’esforçar a no caure en la resignació i posar-nos a fer el que
estigui a la nostra mà. El filòsof de cultura jueva Martin Buber —destacat exponent
del pensament filosòfic centrat en la relació jo-tu i en la persona— deia que «comen-
çar per un mateix és el primer que compta. El punt de suport d’Arquimedes des del
qual puc aixecar el món és la transformació de mi mateix».

Sóc conscient que resoldre el problema del futur dels joves és cosa que ens pot sem -
blar tan impossible com aixecar el globus de la terra. Però això no ens ha de portar
a la resignació ni a la inacció. El principi de la responsabilitat personal i de la capaci -
tat de cada persona són uns valors irrenunciables.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

El servei de l’Església a la societat (18/11/2012)

Aquest diumenge se celebra el Dia de l’Església Diocesana, conegut entre nosaltres
com la Jornada de Germanor. Enguany té un lema molt explícit que diu així: «L’Es-
glésia contribueix a crear una societat millor.»

Efectivament, l’Església catòlica treballa en el nostre país des de fa molts segles. Les
nostres arrels cristianes vénen dels primers segles del cristianisme. I l’Església conti -
nua treballant i col·laborant per crear una societat millor. De manera especial en aquests
moments en què, davant la crisi, l’Església augmenta la seva tasca assistencial.

Les societats les formen persones que ofereixen el millor que tenen en elles mateixes
per crear una convivència social agradable i solidària, especialment amb els membres
de la societat que més ho necessiten. L’Església, oferint el missatge de l’Evangeli, els
sagraments de la vida nova que ens ha donat el Senyor i practicant el nou manament
de l’amor, contribueix moltíssim perquè els cristians se sentin molt responsables de
la vida de les societats i es posin al servei de totes les seves institucions.

Només ens cal pensar una cosa per prendre consciència del treball que fem els cristians
i les parròquies i institucions d’Església: què seria de les nostres ciutats i pobles sen-
se el treball dels cristians de les parròquies, dels religiosos i religioses i d’altres insti -
tucions eclesials? I això en el camp de l’espiritualitat, de l’atenció als malalts i als
ancians, als pobres i marginats, en el camp de l’ensenyament i de la cultura, etcètera.
Serien unes ciutats i uns pobles molt més pobres i mancats de molts serveis que pres-
ta l’Església. 

En l’actualitat l’Església catòlica fa realitat el tema de la jornada d’avui i contribueix
efi caçment a crear una societat millor. Millor espiritualment, amb el seu testimoniat-
ge dels valors de l’Evangeli, que són les arrels d’unes vides plenes de sentit i disposa -
des a treballar per tal de crear una societat millor. Una societat que sigui millor tam -
bé en la formació intel·lectual, a través de les seves escoles i centres universitaris. Una
societat millor en la maduresa de les persones, mitjançant els moviments seglars, les
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catequesis d’adults, joves i infants, mitjançant la vida comunitària de les parròquies
i de les obres dels ordes i les congregacions dels religiosos i les religioses. Una socie -
tat millor, així mateix, en el benestar econòmic i social, a través de les moltes ac cions
de solidaritat amb els més necessitats. Així ho mostra l’acció de les Càrites par ro -
quials i la Càritas Diocesana de cada bisbat i també de les obres socials d’altres insti -
tucions eclesials.

Podem dir amb veritat que sense l’Església catòlica la nostra societat seria molt més
pobra en recursos humans, culturals i espirituals. Per això, en aquest dia de «Germa-
nor», que és l’únic dia a l’any en què es fa una col·lecta en tots els temples en favor
de les obres diocesanes, us demano un any més la vostra col·laboració. En aquest dia,
la nostra Delegació Diocesana d’Economia dóna compte dels seus recursos i de la
destinació que se’ls dóna, sempre al servei de l’acció pastoral i de l’ajuda als pobres.

Amb les ajudes que rep, la nostra diòcesi ha pogut crear i mantenir el Fons Comú Dio -
cesà, que és un fons al servei de la comunicació de recursos entre totes les parròquies,
amb una clara finalitat: que aquelles que disposen de més recursos ajudin solidàriament
les que en tenen menys o passen per moments d’especials necessitats. Es tracta, en re -
sum, de disposar dels mitjans perquè l’Església pugui continuar fent el seu servei a la
nostra societat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Una cultura de l’esperança (25/11/2012)

En aquests temps de crisi en què ens movem entre tantes inseguretats i incerteses, pot
semblar una ingenuïtat o un atreviment invitar a l’esperança. Però, també en aquest
temps nostre, cal renovar la via de l’esperança en el futur, conscients que es tracta d’un
camí que cal recórrer amb paciència i esforç, i no sols sinó en companyia amb els al-
tres cristians. 

Com ha escrit el professor Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat de Sant’Egi-
dio, «els últims deu anys, després dels tràgics atemptats de l’11 de setembre de 2001
als Estats Units primer i més tard a ciutats europees com Madrid i Londres, han es-
tat un temps de por. Però, després de la por, hem d’entrar en el temps de l’esperança.
Ens cal refer una cultura de l’esperança». Tenim necessitat de cultivar-la cada dia.
L’esperança no és un clima d’optimisme que es pot tenir en un moment i que ens pot
deixar en qualsevol altre moment. L’esperança cristiana és una virtut teologal, que
vol dir que és un do de Déu, i per això l’esperança —per moltes que siguin les dificul -
tats— és forta i constant. 

Actualment, amb motiu del recent Sínode dels Bisbes, s’ha parlat molt de l’evangelit -
zació. En aquest context, he recordat unes paraules que va escriure Joan Pau II sobre
l’esperança en la seva exhortació L’Església a Europa: «Per poder anunciar l’Evan-
geli de l’esperança cal una sòlida fidelitat a l’Evangeli mateix. Per tant, la predicació
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de l’Església, en totes les seves formes, s’ha de centrar sempre en la persona de Je-
sús i ha de conduir cada cop més a Ell.»

I el beat Joan Pau II afegia encara aquesta observació: «Cal vigilar que Crist sigui
presentat en la seva integritat: no solament com a model ètic, sinó abans que res com
el Fill de Déu, el salvador únic i necessari per a tots, que viu i actua en la seva Esglé-
sia. Perquè l’esperança sigui veritable i indestructible, la predicació íntegra, clara i
renovada de Jesucrist ressuscitat, de la resurrecció i de la vida eterna ha de ser una
prioritat en l’acció pastoral dels pròxims anys.»

Benet XVI, en la inauguració del recent Sínode dels Bisbes, ens ha recordat que «l’e-
vangelització, en tots els temps i en tots els llocs, té sempre com a punt central Jesús,
el Crist, el Fill de Déu, i el crucifix és per excel·lència el signe distintiu del qui anuncia
l’Evangeli, signe d’amor i de pau, crida a la conversió i a la reconciliació». L’anunci
de l’Evangeli de l’esperança comporta el pas d’una fe sostinguda pels costums socials,
a una fe més personal, més madura i més convençuda.

L’esperança cristiana està fonamentada en Déu i per això és segura, però també és
exigent, laboriosa i pacient. L’esperança és capaç de fer emergir allò millor que hi ha
en nosaltres mateixos i en els altres. Un dels serveis que els cristians podem fer a les
nostres societats, sotragades per tantes pors i inseguretats, és ser promotors d’una ve-
ritable cultura de l’esperança. És un servei especialment necessari en les actuals cir -
cumstàncies i ben oportú en el temps d’Advent que començarem el proper diumenge.

El temps de la preparació a la festa de Nadal ens ha d’invitar, aquest any especialment,
a donar testimoni que creient, esperant i estimant els homes podem viure en pau i
construir un futur sobre unes bases sòlides.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El cardenal de Barcelona, nomenat doctor honoris causa 
per la Universitat Catòlica de Varsòvia

El Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona, ha estat nomenat
doctor honoris causa per la Pontifícia Facultat de Teologia de Varsòvia, integrada en
la Universitat Catòlica de Varsòvia que porta el nom del cardenal Stefan Wyszynski,
una figura emblemàtica del catolicisme polonès. 
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El cardenal de Barcelona rebrà aquest doctorat en un acte que se celebrarà demà, dia
6 de novembre, a la seu d’aquesta Facultat a la capital de Polònia. Farà la Laudatio
el bisbe auxiliar, Mons. Tadeusz Pikus. El cardenal estarà acompanyat pel bisbe auxi -
liar de Barcelona, per alguns col·laboradors immediats seus i per altres diocesans.

Invitat pel cardenal Kazimierz Nycz, arquebisbe de Varsòvia, el cardenal Martínez
Sis tach tindrà també l’ocasió de presentar la versió polonesa del seu llibre Les asso -
ciacions de fidels, traduït a diversos idiomes.

Barcelona, 5 de novembre de 2012

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Convocatòria de premsa

Conferència de premsa sobre l’economia de l’Arquebisbat 
de Barcelona

El proper diumenge 18 de novembre se celebra el Dia de l’Església Diocesana, més
conegut a les diòcesis catalanes com la Jornada de Germanor. Amb aquest motiu, el
proper dijous dia 15 de novembre, a les 12.30 h, a la sala de reunions del Palau
Episcopal (c/ del Bisbe, 5), tindrà lloc una conferència de premsa, en què s’infor-
marà amb detall de quina és la situació de l’economia diocesana.

Presidirà la conferència Mn. Antoni Matabosch, delegat diocesà d’Economia, acom-
panyat d’altres personalitats de l’àrea d’Economia de l’Arquebisbat de Barcelona.

Els agrairem molt que puguin fer-se’n ressò d’aquest tema, ja que és l’única ocasió
a l’any que la diòcesi informa de les seves necessitats i del destí dels recursos.

Preguem que els informadors que vulguin venir a la conferència de premsa, s’acredi -
tin al mail: encarna@arqbcn.cat.

Delegació diocesana de Mitjans de Comunicació Social
Arquebisbat de Barcelona

Dia: Dijous, 15 de novembre de 2012
Hora: 12.30 h
Lloc: c/ del Bisbe, 5. 08002 Barcelona

Barcelona, 9 de novembre de 2012
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Articles i declaracions

Artículo publicado en «Osservatore Romano», el domingo 25 de noviembre de 2012,
número 48, página 10.

Antoni Gaudí, evangelizador

El 28 de octubre de este año tuvo lugar la clausura de la Asamblea General Ordina-
ria del Sínodo de los Obispos convocada por el Santo Padre Benedicto XVI y dedica -
da a la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Fueron tres semanas
de reflexión sobre esta temática actual y muy necesaria en toda la Iglesia extendida de
oriente a occidente, tal como apareció en las intervenciones de todos los padres sino-
dales.

La nueva evangelización necesita evangelizadores laicos que con nuevo ardor y nue-
vos métodos vayan anunciando Jesucristo y su Evangelio a todos los hombres y mu-
jeres de hoy que muchos de ellos viven como si Dios no existiera.

No hay duda de que los santos y las santas han sido los mejores evangelizadores y con -
tinúan siéndolo por sus virtudes heroicas y muchos de ellos por la obra que movidos
por el carisma recibido han fundado y se ha extendido por países y continentes distin tos.
Se dijo en el Sínodo que la Beata Teresa de Calcuta —para poner un ejemplo recien-
te—, con su vida de entrega total a los más pobres ha sido y es una excelente evange -
lizadora.

Los laicos cristianos han de ser agentes de nueva evangelización especialmente a tra-
vés de su presencia y compromiso en las realidades del mundo ya que el carácter se-
cular es —según el Concilio Vaticano II— lo específico de ellos.

Antoni Gaudí i Cornet, arquitecto del templo de la Sagrada Familia de Barcelona, fue
un auténtico evangelizador con su vida y su profesión, como laico cristiano. Nació en
1852 y murió en 1926. A través de diversos avatares de su vida, tuvo conciencia de
que como «arquitecto de Dios» tenía que dedicarse plenamente al ejercicio de su pro-
fesión para servir a Dios y consideró que para él la mejor manera era a través de la ar -
quitectura.

En todas las obras que realizaba, buscaba la belleza y la simbología religiosa, y de-
seaba que cuanto construía condujera a Dios a quienes contemplaban sus obras arqui -
tectónicas. Todos los edificios que proyectaba los coronaba con un símbolo religio-
so, generalmente con la cruz de cuatro brazos, como para significar el valor salvífico
de la Santa Cruz a los cuatro vientos. Gaudí tenía un gran amor a San Bruno, funda -
dor de la Orden Cartujana, y era amigo y asiduo visitante de la Cartuja de Montale-
gre, próxima a la ciudad de Barcelona, y allí sin duda pudo contemplar el lema tan
que rido por los cartujos: Stat crux, dum volvitur orbis («Está plantada la cruz, mien-
tras el mundo da vueltas»). Una de las últimas estatuas colocada en el ábside del tem-
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plo de la Sagrada Familia ha sido la de San Bruno, cumpliéndose así un deseo del mis -
mo Gaudí.

El Papa Benedicto XVI, en la homilía de la dedicación de la basílica de la Sagrada Fa -
milia, dijo que «Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes li -
bros en que se alimentaba como hombre, como cristiano y como arquitecto: el libro
de la Naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la Liturgia».

Y de los tres libros dejó una abundante presencia en el templo de la Sagrada Familia.
Gaudí era un enamorado de la luz y de hecho dicen los expertos que su arte es un gó-
tico pero más esbelto y más luminoso. Para él la luz era el signo de aquél que es la
Luz del mundo. Pero amaba tanto la luz porque ésta nos permite contemplar la Natu -
raleza o la creación de Dios en todo su esplendor. Y de la Sagrada Familia se ha dicho
que es un verdadero vergel en el que la abundante presencia de los reinos mineral,
vegetal y animal se unen a la alabanza al Creador. La Sagrada Familia es un Canto
al hermano Sol o Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís en piedra.

Gaudí era un lector asiduo de las Sagradas Escrituras y al proyectar su gran obra se
inspiró especialmente en este Libro de la Palabra de Dios, en especial en la visión del
profeta Ezequiel —en el capítulo 47— y en la visión de la Jerusalén celestial que se
encuentra en el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Esta inspiración bíblica del tem-
plo impresionó especialmente al doctor Albert Schweitzer cuando, en 1921, vino a Bar -
celona para la interpretación de La Pasión según San Mateo, de J.S. Bach, con el Or-
feó Català, dirigido por el maestro Lluís Millet. El futuro Premio Nobel de la Paz y
futuro apóstol de Lambarene, en África —que actuó como organista en la interpreta -
ción de Bach— visitó la Sagrada Familia acompañado de Millet y se confesó impre-
sionado por la grandeza de aquel gran proyecto inspirado en la Biblia.

El tercer libro en que se inspiró es el de la Liturgia. Gaudí tenía como libro de cabe -
cera el titulado L’Année liturgique, de dom Prosper Guéranger, eminente liturgista que
fue abad del monasterio benedictino de Solesmes (Francia). Con gran sencillez y ad-
miración, decía nuestro arquitecto que «la liturgia todo lo tiene previsto» y que «los
colores de la liturgia romana no sólo manifiestan muy bien lo que cada uno sig nifi-
ca, sino que también son limpios e inconfundibles y los más apropiados para ser vis-
tos a distancia». He de añadir que en la ceremonia de la dedicación, presidida por el
Papa Benedicto XVI en Barcelona el 7 de noviembre de 2010, pudimos ver el Libro
de la Liturgia en todo su esplendor, gracias en especial a la profunda piedad y al ars
celebrandi de nuestro Santo Padre.

Esta riquísima inspiración creó el proyecto, y hoy bastante convertido ya en realidad,
del templo de la Sagrada Familia, que la Asociación de Devotos de San José encargó
su construcción a nuestro joven arquitecto. Esta basílica ha sido y es un gran sig no evan -
gelizador. Benedicto XVI, en la misa de dedicación se preguntó: «¿Qué hacemos al
dedicar este templo?» y respondió: «Pienso que la dedicación de este templo de la Sa -
grada Familia, en una época en que el hombre pretende edificar su vida de espaldas
a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de gran significa-
do. Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre.
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Que el secreto de la auténtica originalidad recae, como decía él, en volver al origen
que es Dios». Esta obra suma de técnica, de arte y de fe, es signo visible del Dios in-
visible.

La belleza de la Sagrada Familia sabe hablar al hombre y a la mujer de hoy. Su pre-
sencia parecería que contrasta con la ciudad moderna y secularizada. No obstante, las
dos realidades, el templo y las calles y edificios, conviven y no desentonan, al con -
tra rio —como afirma el arzobispo Rino Fisichella— parecen hechas la una para la
otra. Aparece evidente, entonces, que la ciudad sin la iglesia estaría privada de algo
sus tancial, manifestaría un vacío que no puede ser llenado por ninguna otra construc-
ción, sino por algo más vital que impulsa a mirar arriba sin desfallecer y en el silen-
cio y la contemplación.

Gaudí se proponía evangelizar con su gran templo. Lo muestra el hecho de que, con
esta intención, proyectara las tres grandes fachadas del Nacimiento, de la Pasión y
de la Gloria, que son como tres grandes retablos con imágenes expresivas de la fe cris -
tiana. Pero estos retablos no los coloca en el interior del templo, sino en las fachadas
a la vista de todos, como en una versión nueva de las imágenes clásicas, calificadas co -
mo la Biblia pauperum, la Biblia de los pobres. Así, puso ante los hombres el miste -
rio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

El «arquitecto de Dios» muestra la intención evangelizadora, en las características to -
rres y en sus inscripciones. Gaudí decía: «Estas inscripciones serán como una cinta
helicoidal que se encaramará por las torres. Todos lo que las lean, incluso los incrédu -
los, entonarán un himno a la santísima Trinidad a medida que vayan descubriendo su
contenido: el Sanctus, Sanctus, Sanctus que, leyéndolo, les conducirá la mirada ha-
cia el cielo». Como dijo Benedicto XVI, Gaudí fue capaz de «crear en esta ciudad un
especio de belleza, de fe y de esperanza que lleva al hombre el encuentro con Aquél
que es la Verdad y la Belleza misma».

La riqueza simbológica, bíblica, teológica y litúrgica, motiva que se haya dicho que la
basílica es como la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino trasladada a la ar-
quitectura. Es bien conocida la entusiasta afirmación del nuncio de Su Santidad en Es -
paña, Francesco Ragonesi, que después de escuchar de labios de Gaudí las grandes
líneas de su proyecto, le dijo: «¡Usted es el Dante de la Arquitectura, y su trabajo es
el más excelso poema cristiano escrito en piedra!». 

Pocos días después de mi retorno a Barcelona, una vez concluido el Sínodo sobre la
nueva evangelización, el domingo 11 de noviembre, tuvimos en la basílica de la Sa-
grada Familia, la eucaristía de celebración diocesana del Año de la Fe y de acción de
gracias a Dios en el segundo aniversario de la dedicación. Contemplando aquellas es-
beltas bóvedas y recordando la histórica dedicación mi espíritu se sentía lleno de gra-
titud al Santo Padre por haber tenido con la archidiócesis de Barcelona la deferencia
de aceptar mi invitación a venir a dedicar este templo. Mi sentimiento de gratitud
se extendía al cardenal Gianfranco Ravasi, que en dicha basílica, clausuró el esfuer-
zo evangelizador denominado «Atrio de los Gentiles»; al arzobispo Rino Fisichella
que, al convertir la Sagrada Familia en el icono del nuevo dicasterio que dirige, nos

BAB 152 (2012) - novembre [47]  665



ha impulsado a poner esta obra al servicio de la evangelización; y a la entera Iglesia
de Roma, que acogió con tanta admirada benevolencia la histórica exposición en el
Vaticano sobre Gaudí y su obra más emblemática.

Durante las sesiones del Sínodo, al escuchar las intervenciones de los padres sinoda-
les, recordé en no pocos momentos a nuestro gran arquitecto, en especial cuando se
referían a la llamada via pulcritudinis, el camino de la belleza para abrir a los hom-
bres el camino del encuentro con Jesucristo y su Evangelio en la Iglesia. Quiero pensar
que pueden considerarse como especialmente dirigidas a Gaudí estas afirmaciones
del mensaje final del Sínodo referidas a los artistas: «En el arte en sus variadas for mas,
desde las más antiguas a las más recientes, en cuanto tiende a dar forma a la tensión
del hombre hacia la belleza, reconocemos un modo particularmente significativo de
expresión de la espiritualidad. Estamos especialmente agradecidos cuando sus bellas
creaciones nos ayudan a hacer evidente la belleza del rostro de Dios y de sus criaturas.
La vía de la belleza es un camino particularmente eficaz de la nueva evangelización»
(Mensaje final al Pueblo de Dios, n. 10).

Esta «vía de la belleza» es el camino que invita a seguir la basílica de la Sagrada Fa -
milia a millones de personas que la visitan cada año. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

12.11.12.— Rvd. Sr. Manuel Pérez Moreno, vicari de la parròquia de la Mare de Déu
dels Desemparats, de l’Hospitalet de Llobregat.

Nomenaments no parroquials

05.11.12.— Rvd. Sr. Rafael Míguez Melero, arxiprest de l’Arxiprestat de Trinitat-Ro -
quetes fins a l’octubre de 2013.

05.11.12.— Rvd. Sr. Joan Miranda Pérez, arxiprest de l’Arxiprestat de Vilapicina fins
a l’octubre de 2013.

05.11.12.— Rvd. Sr. Juan José Rodríguez Sánchez, sdb, arxiprest de l’Arxiprestat de
Provençals fins a l’octubre de 2013.

05.11.12.— Pvd. P, Joaquim Querol Carceller, SchP, membre del Consell Presbite-
ral de Barcelona fins al febrer de 2015.

12.11.12.— Rvd. Sr. Joan Galtés Pujol, prior de la Fundació Casa de Misericòrdia de
Barcelona.

12.11.12.— Sr. Jordi Roglà de Leuw, Director de Càritas diocesana de Barcelona fins
al mes d’octubre de 2013.

29.11.12.— Mons. Josep Casanova i Martorell, encarregat de la cura pastoral de la Co -
munitat Ucraïnesa de ritu Greco-Catòlic resident a l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Institucions d’Ensenyament Superior

El Sr. Cardenal Arquebisbe com a Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Cata -
lunya ha nomenat:
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26.11.12.— Rvd. Dr. Agustí Borrell Viader, OCD, com a Professor Ordinari de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya.

26.11.12.— Rvd. Dr. Jaume González Padrós com a Professor Ordinari de la Facul -
tat de Teologia de Catalunya.

26.11.12.— Rvd. Dr. Emili Marlés Romeu com a Professor Extraordinari de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya.

26.11.12.— Rvd. Dr. Gabriel Seguí i Trobat, M.SS.CC. com a Professor Extraordi-
nari de la Facultat de Teologia de Catalunya.

Cartes

Carta sobre el tríptic del Credo amb motiu de l’Any de la Fe

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pas-
toral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes i dirigents
de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe us fem a mans el tríptic El Credo dels Apòs -
 tols que amb motiu de l’Any de la Fe hem editat a l’Arxidiòcesi de Barcelona.

S’ha fet una edició d’aquest tríptic també en castellà. De totes dues versions i fins que
n’exhaurim les existències, n’hi ha exemplars a la Secretaria General de l’Arquebis -
bat a la vostra disposició per a la seva difusió entre els agents pastorals i fidels de
l’Arxidiòcesi

Esperant que aquesta eina us resulti profitosa i us ajudi en la vostra tasca diocesana,
rebeu una cordial salutació.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 16 de novembre de 2012
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Els exercicis espirituals per a preveres

Als preveres de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: exercicis gener 2013

Benvolguts, Déu vos guard.

Tal com indica el Sr. Cardenal Arquebisbe en la seva carta, el P. Bernabé Dalmau,
monjo del Monestir de Montserrat, dirigirà enguany la tanda d’exercicis espirituals
adre çats a tots els preveres de l’Arquebisbat.

Concretem-ne ara ja els detalls, a fi que, fins a inicis del proper més de gener, els pre-
veres interessats a assistir-hi puguin comunicar-ho a la secretaria general de l’Arque-
bisbat (tel. 932 701 248 - fax 932 701 303 - nvelasco@arqbcn.cat).

Els exercicis començaran el dilluns, 7 de gener de 2013, a dos quarts d’onze del ma-
tí, fins al divendres 11 de gener, després de dinar. Cal portar l’alba, estola blanca i el
llibre de la Litúrgia de les Hores.

El lloc: Casa d’espiritualitat de la Immaculada, c/ Edith Llauradó 22, 08391 Tiana,
tel. 933 954 111. Es disposa d’habitacions individuals.

El preu serà aproximadament de 48-50 euros per persona/dia de pensió completa.

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev. 
Secretari general i Canceller

Barcelona, 30 de novembre de 2012

Religioses difuntes

La Gna. María Concepción Sáez Álvarez (en religió Teodora de Ma.), hospitalària de
la Santa Creu, va morir el dia 17 de novembre de 2012, als 95 anys d’edat i 65 de vi-
da religiosa.
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Consell Presbiteral

Crònica de la tercera reunió del trienni 
2012-2015 (15/11/2012)

El dijous 15 de maig de 2012, a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelo -
na, es reuneix el Consell Presbiteral (CP) en la seva tercera reunió des de la seva cons -
ti tució. Presideix la reunió el Sr. Cardenal Arquebisbe, acompanyat pel Sr. Bisbe
auxiliar i pel secretari del CP, Mn. Antoni Casas, i adjunt al secretariat del CP, Mn.
Jo sep M. Jubany.

1. Pregària, acta i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la reunió anterior, i el
Sr. Cardenal dóna la benvinguda als membres del CP, i informa del nomenament de
dos nous vicaris episcopals, Mn. Joan Cuadrench i Mn. Lluís Ramis. Ja eren membres
del CP elegits pels seus respectius arxiprestats; ara ho són per raó del càrrec. 

2. La pastoral de la iniciació cristiana: catequesi amb famílies en
ocasió de la primera comunió dels fills, i en clau evangelitzadora
i de primer anunci (en relació a les accions 15 a 19 del segon ob-
jectiu del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015 Feu tot el que Jesús us
digui)

2.1. Motivació del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal explica que aquesta qüestió implica molts temes a tractar, revisar, replan-
tejar i valorar als arxiprestats, parròquies i comunitats de l’arxidiòcesi. Potser cal drà fer
unes jornades diocesanes per arribar a establir un «directori diocesà de catequesi». És
una qüestió que cal treballar als arxiprestats, reflexionant sobre l’acolliment, sobre la pro-
posta de la fe. Aquest tema ens demana molt en el context de la Nova Evan gelització.

2.2. Presentació del tema per Mn. Enric Termes, Delegat diocesà de Catequesi

La intervenció sencera de Mn. Enric Termes, degut al seu interès, es troba reproduïda
en la crònica de la desena reunió del CPD, que es publica en aquest mateix número del
BAB de novembre de 2012.
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2.3. Una experiència concreta sobre aquest tema tal com es porta a terme a l’arxi -
prestat de Gramenet, a càrrec de Mn. Miquel Àngel Pérez

Degut al seu interès, reproduïm en aquesta crònica el guió sencer de la intervenció de
Mn. Miquel Àngel Pérez: 

Experiència pares de primera comunió «tornar a creure»

• Mentalitat de missió.
• Edat dels pares (30-40 anys) molt receptiva (davant les dificultats amb els joves).
• Bona disponibilitat de les mares i alguns pares.
• Partir de «zero». Primer anunci, la fe cristiana des de Jesús. Els temes eclesiàstics o

més difícils es deixen pel final.
• Model de catequesis familiar.
• Pregàries un cop al mes, segons el model «tornar a creure», del Dr. Xavier Morlans.
• Es cuida la part afectiva.

Esquema

1. Reunions quinzenals o mensuals amb els pares, amb dos horaris de mitja tarda
o nit pels pares. 
a) S’aprofiten les reunions per fer el Primer Anunci, el KERIGMA. Jesús, el Fill de

Déu ha viscut, mort i ressuscitat per a tu. Tot seguint els cinc passos següents: 
• L’amor de Déu.
• El mal i el pecat.
• L’encarnació, mort i resurrecció de Jesús.
• La fe i la conversió.
• La comunitat o església.

2. Cada mes es fa una pregària en finalitzar la missa infantil, dissabtes de 20 a 21 h,
tot seguint l’esquema del «tornar a creure»:
• Cants de relaxació.
• Evangeli.
• Testimoni personal de fe d’algun pare o mare.
• Pregàries espontànies i invocacions a l’Esperit Sant.

a) L’església s’adequa amb catifa, espelmes i llum tènue, tot donant un ambient
càlid. 

b) Es conviden tots els pares i altres membres de la comunitat. L’assistència va en -
tre els 40 i els 60. Mentrestant els infants es troben en una sala parroquial veient
alguna pel·lícula infantil, si pot ser piadosa. 

c) En acabar té lloc es fa un sopar fred, amb el que les famílies han aportat.
d) Se’ls convida a altres activitats parroquials: sortides, celebracions, lúdiques...

«que se sentin part de la comunitat parroquial».

Tot va començar fa tres anys. Balanç:
a) Hi ha gent que continua i altres marxen amb la comunió feta dels seus fills. 
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b) S’ha fet un equip estable de mares i pares, que s’han incorporat a la vida parro-
quial. Ara ens reunim cada quinze dies.

c) El perfil és de parelles entre els 30 i els 40 anys, que amb motiu de la primera co-
munió dels seus fills han viscut processos de renéixer la seva fe. Alguns havien
estat joves actius en les seves parròquies, altres no.

d) Han trobat en la parròquia un cert «caliu» i la gent de la parròquia les ha acollit
molt bé.

2.4. Aportacions dels membres del CP

• En alguns llocs ja no es parla de «catequesi de primera comunió» sinó «d’iniciació
cristiana».

• Es parla de la necessària implicació dels pares per preparar bé les trobades amb els
seus fills, vetllant pels materials que se’ls facilitin per impartir ells la catequesi (si
aquest és el model escollit).

• En alguns llocs s’aposta per la «catequesi familiar» com a futur de la comunitat amb
la celebració de l’eucaristia dominical.

• És important portar a terme un bon acolliment, i mantenir la seva continuïtat després
de la primera comunió amb els fills i els pares.

• Cal ensenyar a pregar tot pregant (p.ex. començant les sessions resant a la Capella
del Santíssim davant Jesús sagramentat...).

• Vetllar pels catequistes: formació, recessos espirituals i que —preferiblement— si-
guin persones joves.

• Tenir en compte la davallada del nombre de les primeres comunions, per diverses
raons, com ara pel moment de crisi que vivim.

• Caldria establir uns criteris d’àmbit diocesà per ser aplicats a les parròquies i a les
es coles cristianes...

2.5. Cloenda del Sr. Cardenal Arquebisbe

• La Delegació diocesana de Catequesi podria promoure i/o impulsar, fent-ho opera-
tiu amb el Consell Episcopal, unes «orientacions diocesanes» que menin vers un
posterior «directori diocesà de catequesi» i organitzar unes jornades sobre la cate-
quesi familiar i altres temes relacionats. 

• Cal que anem revisant els diversos aspectes que aquí han sortit, i ho farem també al
Consell Episcopal. Tenim temps, perquè l’aplicació del Pla Pastoral cal dur-la a ter-
me fins l’any 2015.

3. Consulta als membres del CP sobre la supressió de la parròquia
de Sant Josep (Santa Mònica), a l’arxiprestat de Rambles-Poble
Sec per dedicar-la només com a església per als ucraïnesos de ri -
tu greco-catòlic

Mn. Joan Galtés, Vicari episcopal de la zona pastoral 1, explica els motius pastorals
d’aquesta proposta, que es fa en el marc de la reorganització del Mapa Pastoral de par -
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ròquies i arxiprestats, i exposa que la demarcació parroquial de l’actual parròquia de
Sant Josep (Santa Mònica) passaria, una part a la parròquia de Sant Agustí i una al-
tra part a la de Sant Pau del Camp. 

Després d’un diàleg en el que intervenen diversos consellers i el Sr. Cardenal Arque-
bisbe, es passa a la consulta dels membres del CP —que és preceptiva en aquest te-
ma— i s’arriba a un acord en favor de la supressió de l’esmentada parròquia.

4. Informacions diocesanes

• En aquest apartat el Sr. Cardenal Arquebisbe informa sobre els preveres diocesans
i religiosos difunts i sobre la situació dels preveres malalts. També informa sobre el
recent Sínode Episcopal sobre la Nova Evangelització, la celebració a l’arxidiòce-
si de l’Any de la Fe i la creació de l’Escola Diocesana d’Evangelització.

• L’informe sobre SALUS serà tractat a la propera reunió del CP.
• Recessos d’Advent per a preveres i diaques: Zones 1 i 2, el 29 de novembre a la Ca-

sa d’Exercicis dels Jesuïtes de Sarrià; Zona 4, a la Casa d’Exercicis de Betània, a Cor -
nellà; Zones 5 i 6, el 13 de desembre a la Casa d’Exercicis de Tiana.

• Exercicis espirituals per als preveres de l’arxidiòcesi: trindan lloc del dilluns 7 al
divendres 11 de gener de 2013, a Tiana. El predicador serà el P. Bernabé Dalmau,
OSB, monjo del Monestir de Montserrat.

• Properes reunions del CP: 4a reunió el dimecres 6 de febrer de 2013; 5a reunió, el
dimecres 22 de maig de 2013.

5. Precs i preguntes

El Sr. Cardenal Arquebisbe i diversos consellers plantegen, els següents temes: la Tro -
bada d’homenatge als voluntaris de Càritas-Catalunya, amb la participació del Sr. Car -
denal Rodríguez Maradiaga, de Tegucigalpa (Hondures) i del Sr. Cardenal Arquebis-
be de Barcelona; les celebracions a la Basílica de la Sagrada Família: la millora del
so, de la il·luminació, s’ha fet un DVD amb un missatge religiós i espiritual, els guies
faran explicacions en clau evangelitzadora per tal d’aprofitar el patrimoni religiós per
donar a conèixer la fe, es fa adoració a la capella del Santíssim... El Sr. Cardenal re-
corda que el Consell Episcopal és l’organisme que té cura de les celebracions a
l’esmentada Basílica. 

Finalment, la reunió es clou amb la pregària de l’Àngelus.
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la desena i darrera reunió 
del trienni 2009-2012 (10/11/2012)

El dissabte 10 de novembre de 2012, sota la presidència del Sr. Cardenal Arquebis-
be, Dr. Lluís Martínez Sistach, es reuneix el Consell Pastoral Diocesà (CPD), de les
10.30 a les 13.30 h, a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, en la se -
va desena i darrera sessió del trienni 2009-2012. L’acompanyen a la presidència Mons.
Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar i Vicari general, i els membres del Secretariat del
CPD, Sra. Anna Basiana i Sr. Joseph M. Rojo-Pijoan, que actua com a secretari a la
reunió.

1. Pregària

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe dóna la benvinguda a tots els consellers i els agraeix la
par ticipació. Explica la seva experiència en el recent Sínode Episcopal sobre la nova
evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. Resumeix el Missatge del Síno-
de al Poble de Déu, que té com imatge o icona central l’episodi de la trobada de Jesús
amb la dona samaritana. El Sr. Cardenal informa que va presentar l’experiència i tes-
timoni de l’evangelització que es realitza a l’arxidiòcesi de Barcelona: Pla Pastoral,
Missió Metròpolis, Atri dels Gentils, celebracions a la Basílica de la Sagrada Família…
També explica que el Sant Pare, en la seva homilia a l’eucaristia d’inauguració del Sí -
node, parlà de les tres dimensions de l’evangelització: la ordinària, la dirigida «ad gen -
tes» (països de missió), i la dirigida als batejats allunyats i no practicants. S’han apro-
vat 58 proposicions que s’ofereixen al Sant Pare en ordre a una posterior exhortació
postsinodal seva dirigida a tota l’Església Universal.

També diu que ha quedat impressionat per l’acolliment rebut a Polònia, en ocasió del
seu recent viatge per rebre el doctorat honoris causa per la Pontifícia Facultat de Teo -
logia de Varsòvia (integrada a la Universitat Catòlica de la ciutat) i per assistir a la pre -
sentació de la versió polonesa del seu llibre Les associacions de fidels. El grup cata là
que l’acompanyava aquells dies i ell mateix també visitaren Cracòvia, el Santuari de
la Divina Misericòrdia i el santuari de Czestochowa.
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Finalment, informa del nomenament dels dos nous vicaris episcopals, Mn. Joan Cua-
drench i Mn. Lluís Ramis, i del trasllat a Roma, com a director de l’Institut Cervan-
tes d’aquella capital, del Dr. Sergi Rodríguez López-Ros, al que agraeix els serveis com
a secretari del CPD durant aquest trienni que ara acaba.

3. Aprovació de l’acta de la reunió anterior

Els consellers aproven per assentiment, unànimement, l’acta de la sessió del 12/05/
2012.

4. La pastoral de la iniciació cristiana: catequesi amb famílies en oca -
sió de la primera comunió dels fills, i en clau evangelitzadora i de
primer anunci (en relació a les accions 15 a 19 del segon objectiu
del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015 Feu tot el que Jesús us digui)

4.1. Presentació del tema per Mn. Enric Termes, Delegat diocesà de Catequesi

Degut al seu interès, reproduïm en aquesta crònica el text sencer de la intervenció de
Mn. Enric Termes:

Tant el Directori general per a la Catequesi (DGC) (1997), de la Congregació per al
Clergat, com el Projecte global de pastoral Catequètica. Orientacions i línies d’acció
(PGPC) (2000), dels bisbes de Catalunya, quan parlen de les diverses catequesis segons
edats i situacions ho fan sempre en clau de procés, és a dir, a través d’una propos ta es-
pecífica per a unes determinades edats, que es desenvolupa al llarg d’un període de
temps i que té unes finalitats a assolir, tenint el compte els destinataris a què s’adreça:

La catequesi segons les diferents edats és una exigència essencial per a la co-
munitat cristiana. D’una banda, la fe és present en el desenrotllament de la per-
sona; de l’altra, cada etapa de la vida, està exposada al desafiament de la des -
cristianització i, sobretot, ha de construir-se amb les activitats sempre noves
de la vocació cristiana. (DGC 171, cf. PGPC 42)

Per això, permeteu-me que la meva aportació no se centri només en «la pastoral de
la iniciació cristiana: catequesi amb famílies en ocasió de la primera comunió dels
fills», tal com l’enunciat de la convocatòria assenyala, sinó en una perspectiva molt
més àmplia i global. El PGPC, quan parla del procés de catequesi d’infància, asse nya -
la que «comprèn les diferents accions d’educació a la fe que abracen des del naixe-
ment fins als catorze anys» (PGPC 79). Per això poso en relació i continuïtat les pos-
sibles accions que assenyala el Pla Pastoral 2011-2015, Feu tot el que Jesús us digui,
per al segon objectiu, en els números 3, 5-6 i 15-19:

3. Fer que les trobades organitzades com a preparació dels sagraments de la iniciació
cristiana tinguin un clar component d’integració a la comunitat, d’evangelització,
de conversió personal.
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5. Oferir als pares que demanen el baptisme del seu fill una adequada preparació per
a la celebració del sagrament que els ajudi en la seva responsabilitat d’educadors
de la fe dels seus fills i propiciï la seva integració a la comunitat cristiana i a la
participació en algun grup parroquial.

6. Oferir als pares que demanen el baptisme per al seu fill materials per a la cateque-
si dels infants de 0 a 7 anys. Aprofitar entorn d’aquestes edats les ocasions per a
una catequesi sobre moments importants de la vida familiar: el naixement d’un
germà, la defunció d’un familiar o amic, les celebracions dels sants, les festes de
Nadal o Pasqua, etc. 

* * *

15. Implicar els pares en la catequesi dels infants que es preparen per a la primera
comunió tot oferint-los la preparació adequada perquè puguin ser també cate-
quistes dels seus fills en aquests moments tan importants de la seva vida.

16. Valorar positivament la celebració de la primera comunió com un moment privi -
legiat per a les famílies i els infants en la seva relació amb l’Església malgrat les
dificultats. Això demana una adequada preparació de la celebració, un nombre
adequat d’infants i famílies, i la participació activa dels infants i familiars en la
preparació i celebració.

17. Preparar els infants que fan la primera comunió per a la celebració de la primera
confessió i oferir també als pares el sagrament de la reconciliació.

18. Promoure la participació activa dels infants amb els seus pares en la celebració de
l’Eucaristia dominical.

19. Per a una adequada catequesi dels infants és molt necessari que els rectors acompa -
nyin les/els catequistes, vetllin per la seva formació i espiritualitat i els ofereixin
la formació doctrinal i pedagògica adequada perquè puguin fruir de l’exerci ci del
seu servei catequètic. (Pla Pastoral 2011-2015, segon objectiu, acció 6 i 15-19).

Ho faig així, en primer lloc, perquè són accions que assenyalen el marc del procés
d’infància i, en segon lloc i fonamentalment, perquè tenen com a destinataris els ma-
teixos individus, pares i mares i els seus fills i filles (la família), lògicament amb di-
versitat d’accents i responsabilitats en els diferents moments dels procés, i amb una
presència sempre activa de la comunitat cristiana que acull i acompanya.

1. Famílies-parròquia 

Lògicament, en el marc que assenyalem, cal tenir sempre i ben present la realitat de les
famílies o més aviat les realitats de les famílies, 

—amb totes les seves dificultats actuals (i les passades); 
—amb la seva «esterilitat» com a instància transmissora de valors, comportaments i

tradicions (i no només en l’àmbit religiós); 
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—i alhora amb la seva valoració com a institució (així ho assenyalen els estudis so-
ciològics) i com el marc bàsic de creixement i maduració dels fills. 

I també mirar les famílies que entren en contacte amb les comunitats parroquials:

—quantitativament són «minoritàries» (diversos capellans i catequistes m’han asse -
nyalat la davallada que han constatat aquest any en el nombre d’infants que s’han
inscrit en els processos catequètics, una davallada que és fruit de l’evolució consta -
tada socialment respecte del fet religiós, però també hi té a veure la crisi econòmica
en què estem immersos). El que el seu nombre va disminuint ens està assenya-
lant que ens calen altres actuacions amb què acostar-nos-hi i fer-los una proposta
de fe;

—molt variades en la seva «situació canònica»; els criteris que s’utilitzen (especial-
ment quan s’acosten per demanar el baptisme per als seus fills) per a «valorar» la
seva situació poden ajudar a acostar o bé a posar més barreres;

—molt variades en la seva «posició davant la fe», amb multiplicitat d’interessos i ex-
pectatives. En una mateixa reunió de pares que portaven els seus fills a batejar hi
havia una parella que davant la pregunta del per què volia batejar el seu fill deia
que ho feia «per tradició», sense expressar gairebé cap connotació religiosa o de
fe, i al seu costat contestaven «perquè volem que participi de la nostra fe, en la qual
volem educar-lo». Tot plegat provablement ens està dient que no hi ha «fórmules»
sinó propostes diversificades; 

—és cert que tant el naixement del fill com la proposta de participació plena en l’Eu-
caristia del fill són moments «sensibles» per a proposta religiosa, tant envers els fills
com també per als adults;

—amb tot, no podem oblidar que els «adults» tenen moltes preocupacions i moltes
crides, amb la dificultat d’encabir-ne d’altres... i la proposta religiosa i d’acompa -
nyament pot ser acceptada o no, fins i tot amb molts i diversos graus d’implicació.
D’altra banda, tampoc no podem pretendre «segrestar els pares» amb un seguit de
condicions que potser seran seguides però difícilment faran sorgir l’adhesió o la
preocupació personal, sinó que molt sovint seran considerades el «peatge» que cal
pagar.

2. Acolliment i acompanyament de les famílies amb els fills entre 0 i 7 anys

Tot i que a les catequesis de la parròquia cada vegada arriben més infants no batejats
en la seva primera infantesa, encara la majoria ja ho han estat de petits. 

Habitualment l’acolliment de la demanda dels pares i mares que demanen el baptis-
me per als seus fills i la preparació al sagrament es realitzen arreu, això sí amb més
o menys profunditat i interpel·lació. Però, mirat objectivament, no hi ha ni uns crite -
ris comuns ni una pràctica més o menys consolidada de què fer i com fer-ho arreu de
la diòcesi. Com deia un capellà en la reunió de delegats i arxiprestes de fa uns dies,
tot i que hi ha un pràctica consolidada de trobades de parelles que desitgen casar-se,
no hi és en el cas dels baptismes. Possiblement aquest seria un camp que ens cal-
dria cuidar i treballar conjuntament.
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Però un cop passada la celebració sagramental, què fem per ajudar els pares i mares
perquè siguin capaços d’acompanyar els seus fills en una primera experiència de
vida cristiana, de primers passos en la fe? És cert que hi ha algunes iniciatives (per
exemple, les trobades —sovint al voltant de la Candelera— amb les famílies que han
batejat els fills en el darrer any), però ni són generalitzades ni tenen una proposta
molt clara i estructurada.

Crec que aquest és un camp que cal treballar especialment. En el procés religiós en
la família es posen les bases perquè es pugui desenvolupar, en el moment oportú, el
procés catequètic a l’interior de la comunitat parroquial. O podrem esperar fruits d’a-
llà on no hem sembrat?

Materials específics per aquests moments n’existeixen, el que fa falta és veure com
els «fem funcionar» en un determinat context pastoral i com els posem en les mans
de les famílies.

3. Implicació dels pares i mares en els processos catequètics dels seus fills

En el procés catequètic en la infància hi ha un moment en què la comunitat cristia-
na parroquial pren un paper més significatiu, en el moment en què s’inicia el procés
catequètic en la infància, que es perllonga habitualment des dels 8 als 12 anys. Ado-
nem-nos que no parlo de catequesi de «primera comunió» perquè aquest no és, no
molt menys l’«objectiu» a assolir.

Malgrat el paper significatiu de la comunitat cristiana, els pares no deixen de ser un
fac tor central en el procés catequètic, ja que ho són també per a totes les dimensions
de la vida dels infants.

Aquí pròpiament entren en joc dos tipus de catequesi, la d’infants i la d’adults. Qui-
nes propostes més esteses hi ha actualment en vistes a treballar i implicar els pares i
mares en el procés dels seus fills?

—En alguns casos no es fa res o com a molt una reunió informativa amb vista a pre -
paració de la celebració del sagrament.

—Altres proposen un conjunt de trobades amb els pares i/o mares al llarg de l’any,
amb temàtiques que molt sovint van en consonància amb les etapes del procés que
estan desenvolupant els seus fills (per exemple seguint les propostes de reunions
amb pares que proposen les guies que acompanyen el procés amb el catecisme Je-
sús és el Senyor, editades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya).
Sovint es complementa amb alguna proposta de treball a casa pares-fills.

—Alguns, amb algunes incorporacions actualment, proposen la «catequesi familiar»
entesa com a metodologia, amb llarga tradició a casa nostra. Proposen als pares i
mares de ser els primers catequistes dels seus fills. Això suposa un treball en
quatre passos: La trobada pares/mares amb uns catequistes que els forneixen, a ni-
vell adult, els continguts i els recursos perquè aquells puguin realitzar la seva tas-
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ca catequètica amb els seus fills; La trobada pares/mares i fills en l’àmbit fami-
liar i en el moment en què ho creuen més adient, amb el treball catequètic central;
La trobada fills i catequistes (millor si són els mateixos que també han treballat
amb els pares) en què es reforcen els continguts catequètics que ja s’han treba -
llat en l’àmbit familiar; Finalment, la trobada pares/mares, fills, catequistes, preve -
res per a la celebració de la fe.

—En algun lloc, hi ha iniciatives en què, sense deixar de banda altres possibles itine -
raris i fórmules, es proposa concentrar el treball catequètic en un àmbit interge -
neracional, comunitari i parroquial, habitualment en un diumenge al mes, de 10 a
14 h. En aquest temps hi ha temps per a fer accions en conjunt, moments especí-
fics de treball catequètic segons edats, moments d’esbarjo i compartició espontà-
nia, la preparació i la participació en la celebració dominical de la comunitat par -
roquial.

A més d’aquestes diferents «propostes metodològiques» s’intenta aprofitar les altres
iniciatives pastorals que ja es realitzen en l’àmbit parroquial, tot convidant o adap-
tant-se a la presència de les famílies amb els seus fills, especialment en «misses fa-
miliars».

Els nivells d’exigència i interpel·lació, de proposta de fe, són molt diversos. Depenent
en primer lloc de la implicació del capellà en la tasca catequètica i, lògicament, de
l’equip de catequistes, amb l’alt valor de la seva dedicació però alhora amb la dificul -
tat creixent de regeneració del col·lectiu.

4.2. Aportacions dels consellers 

En el diàleg que segueix a l’exposició de Mn. Enric Termes es parla sobretot de la
conveniència de proposar un «directori diocesà de catequesi» per impulsar a totes les
parròquies de l’arxidiòcesi de Barcelona unes bones pràctiques catequètiques i evi-
tar l’atomització i la dispersió de les pràctiques pastorals per anar creant un con-
sens en els mètodes i els continguts de la catequesi. 

Es parla de la dificultat que planteja que hi hagi col·legis religiosos que fan cateque -
si sense connexió amb les parròquies, encara que es valora el fet que imparteixin
aquesta catequesi. 

S’insisteix en la necessitat d’implicar els pares dels infants en la catequesi i es consi -
de ra positivament les experiències de diversos arxiprestats en aquest punt.

Es demana coordinar millor els recursos que es tenen i obrir-se a les noves tecnologies
(xarxes socials, twitter, etc.) i que cal visualitzar l’acolliment de la comunitat cristia-
na vers els infants i els seus pares. 

Es parla que hi ha pares que marxen a parròquies menys exigents, on tot s’aconsegueix
de manera més fàcil.
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S’insisteix en la formació dels catequistes, que es considera que és una bona inver-
sió pastoral de futur.

4.3. Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe intervé diverses vegades en el curs del diàleg. En sínte-
si, remarca la importància d’aquest objectiu del Pla Pastoral. Diu que cal sortir i anar
a l’encontre de les persones i no només esperar que vinguin. Proposa que el Con-
sell Episcopal i la Delegació diocesana de Catequesi podrien realitzar una enquesta
sobre la pastoral de la iniciació cristiana, enviant un qüestionari als arxiprestats per
tal d’obtenir un diagnòstic de la situació actual sobre aquest tema a l’arxidiòcesi.

Es parla sobre la possible preparació d’un «directori diocesà de catequesi» que es va-
gi elaborant durant tot el període de duració de l’actual Pla Pastoral ja que hi ha
temps encara fins al 2015. També es deixa oberta la porta a organitzar unes possibles
jornades diocesanes sobre la implicació dels pares en la catequesi dels fills.

5. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal Arquebisbe dóna les gràcies als membres del CPD pel treball realit-
zat en el trienni que acaba. Ara es convocaran eleccions per elegir un nou CPD. Tam-
bé amplia les seves impressions sobre el Sínode Episcopal i sobre l’Any de la Fe. Re-
corda que l’endemà, 11 de novembre, a la Basílica de la Sagrada Família, tindrà lloc
la celebració diocesana de l’Any de la Fe, amb el lliurament del Credo, per enriquir -
nos en els continguts de la fe. S’ha publicat un calendari d’activitats i un llistat de
materials disponibles. S’ha creat l’Escola Diocesana d’Evangelització, que comen-
çarà el 24 de novembre. Es tracta de preparar persones per una pastoral del «primer
anunci». Invita els laics a participar-hi. També informa de la trobada de volunta ris de
Càritas Catalunya i de la publicació, en català i en castellà (a l’editorial CPL) del seu
llibre Una espiritualitat per al cristià d’avui.

6. Precs i preguntes

A l’apartat de precs i preguntes alguns membres del CPD manifesten l’agraïment per
la nota dels bisbes catalans davant les eleccions i les declaracions, en aquest sentit, del
Sr. Bisbe auxiliar de Barcelona. També es fan diverses valoracions relatives al treball
del CPD durant el darrer trienni.

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

Tribunal Eclesiàstic

Edicte

Causa: Moll de Alba-Larsson III

Decret. Barcelona, 5 de novembre de 2012.

Pel present EDICTE hom fa saber al Sr. Louis-Roger LARSSON, en parador ignorat,
demandat en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni instat per la Sra. Eva
MOLL DE ALBA MENDOZA, que ha estat dictada Sentència definitiva en aquesta ins-
tància en la que CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

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

Ho decreta i signa el M.I, Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe.

(Segell del Tribunal i firmes il·legibles)

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per
tal de ser enretirat el proper dia 5 de desembre de 2012. Consti.

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar

Carta sobre el dia de la família

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pas-
toral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i
professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats dioce -
sa nes
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Benvolguts i benvolgudes,

El dia 16 de desembre, el diumenge anterior a la festivitat del Nadal, se celebrarà el dia
de la Família. Per aquest motiu El Sr. Cardenal presidirà una eucaristia a la Basílica de
la Sagrada Familia a les 17 h. 

El lema d’aquest any és «Família: creix en la fe!». Per la present us preguem que con-
videu les famílies de la vostra comunitat a participar en l’esmentada celebració. Con-
vocar les famílies cristianes a pregar a la Basílica de la Sagrada Família les ajudarà,
animarà i confortarà en la fe en el seguiment de la Paraula i vida de Jesucrist.

Cada any convidem especialment a participar en aquesta celebració els matrimonis
que celebren els vint-i-cinc, cinquanta o seixanta anys de casats. Si n’hi ha a la vostra
parròquia o comunitat, i volguessin participar en l’eucaristia, cal que ens comuniqueu
el seu nom i domicili, per tal de reservar-los-hi lloc. En la celebració eucarística, des-
prés de l’homilia, tindran l’oportunitat de renovar les promeses matrimonials.

Com és habitual, per participar en les celebracions de l’eucaristia de la Basílica de la
Sagrada Família, cal obtenir les invitacions gratuïtes que es distribuiran una setmana
abans de la celebració. Sovint s’exhaureixen en poques hores. Per això recomanem
que les famílies interessades no esperin al darrer moment per demanar les invitacions. 

Finalment us recordem que per participar en la concelebració de l’Eucaristia, haureu
de portar alba i estola morada. La recollida d’invitacions serà al Seminari Conciliar de
Barcelona, c/ Diputació 231, des del dilluns 10 fins al divendres 14 de desembre, i
l’horari de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 

Vostre

Mn. Manuel Claret
Delegat Diocesà

Barcelona, 27 de novembre de 2012
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Crònica

Inauguració de curs a diverses institucions 
religioses

A l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB)

El dia 5 de novembre de 2012, a les 7 del vespre, a la sala d’actes del Seminari Con -
 ciliar de Barcelona, va tenir lloc l’acte acadèmic inaugural del curs 2012-2013 a
l’ISCREB, sota la presidència del Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. El
Dr. Armand Puig Tàrrech, i del director del centre, el Dr. Antoni Matabosch.

El curs 2011-2012 l’ISCREB va comptar en total amb 1.285 alumnes: 242 van cursar
els estudis de forma presencial, i 832 en la forma virtual o per mitjà d’internet, 54 van
fer assignatures de presencial i de virtual i 265 són els corresponents als cursos d’Ex-
tensió Universitària (25 al centre de Terrassa, 21 al de Sant Feliu i Sant Boi de Llo -
bre gat, 30 al de Mataró, 169 pertanyen al d’Actualització Teològica i 20 al Diàleg
Inter religiós Monàstic (DIM). En general, es constata un increment de la modalitat
d’es tu dis per internet.

Per sexes, a l’ISCREB presencial hi va haver un 76% de dones i un 24% d’homes;
mentre que al virtual les dones són el 58% i els homes el 42%. Per edats, els majors
de 55 anys representen el 33% de l’alumnat del presencial i només un 9% del virtual;
mentre que entre 30-40 anys són un 23% d’alumnes presencials i un 33% de virtuals.
Finalment, els menors de 30 anys són la minoria:15% al presencial i 17 per cent al vir -
tual.

La lliçó inaugural del curs 2012-2013 anà a càrrec del Dr. Carles Torner, professor
de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL) i direc-
tor de la revista Qüestions de Vida Cristiana, i portava com a títol «Poetes catalans
en diàleg amb Déu». Afirmà que «la poesia catalana, de la guerra ençà, és plena de
poetes en diàleg amb Déu: cal llegir-los per copar l’actualitat dels seus ressons bíblics».

Després de fer un estudi aprofundit d’autors com Carles Riba, Joan Maragall, Josep
Carner, Salvador Espriu, Josep Palau i Fabre, Maria Mercè Marçal, Màrius Sampe-
re i Narcís Comadira, va dir que «potser és hora de llegir-los sense filtres per copsar
l’actualitat dels seus ressons bíblics», va concloure el poeta i escriptor Carles Torner.

El degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Armand Puig, que tam-
bé va intervenir en l’acte de la inauguració del curs, felicità al director de l’ISCREB

BAB 152 (2012) - novembre [67]  685



per la feina realitzada i va qualificar l’ISCREB com «la Universitat Oberta de Catalu -
nya (UOC) de les ciències religioses». 

Al Centre d’Estudis Pastorals (CEP)

Al Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes (CEP) l’acte de la inaugura-
ció del curs 2012-2013 tingué lloc el dimarts dia 6 de novembre de 2012, a les 7 del
vespre. En absència del Sr. Cardenal Arquebisbe, president del CEP per designació
dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, que es trobava de viatge a Po-
lònia per rebre el doctorat honoris causa per la Pontifícia Facultat de Teologia de Var-
sòvia, presidí l’acte Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, acompanyat de
Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell, i Mons. Agustí Cortés, bisbe
de Sant Feliu, i membres del Consell de direcció, del Comitè executiu i professors
del CEP així com representants d’altres institucions, com la FTC.

Després de la benvinguda del director, Mn. Josep M. Domingo Ferrerons, el P. Anto -
ni Serramona, secretari, va llegir la memòria del curs anterior. Tot seguit Mercè Bas-
té, de l’equip de direcció, va explicar les activitats realitzades a través de la Xarxa
CEP donant a conèixer la tercera «guia de bones pràctiques» titulada «L’espirituali-
tat de la comunitat cristiana», resultat del treball realitzat en xarxa durant el curs pas-
sat. També va llançar el tema de reflexió on line d’enguany sobre «les relacions de la
parròquia amb el seu entorn».

Mn. Josep Hortet Gausachs, rector de les parròquies de la Mare de Déu del Port i de
Sant Bartomeu, de Barcelona, i arxiprest de Sants-La Marina, pronuncià la lliçó inau -
gural del curs titulada «El Concili Vaticà II. Pensant en el present» (opuscle de 24
pags. editat pel CEP). La lliçó parteix de l’esdeveniment i de l’esperit del Concili per
passar a analitzar els temps del postconcili, temps de proves i d’exercici d’autocríti-
ca. És una visió molt positiva des d’un sacerdot lliurat a l’acció pastoral, tant en la
vida parroquial com en els moviments d’apostolat seglar en el món obrer. «En cele-
brar els 50 anys de l’inici del Vaticà II, la meva hipòtesi de treball i a la vegada desig
és que pot ser una ocasió molt propícia per arribar a una maduresa més gran en la co-
munitat eclesial en relació amb molts aspectes. Penso que la història del temps del
postconcili tractada amb objectivitat, amb ponderació justa i judici prudent, com deia
el Papa Joan, pot ajudar a què entrem en un temps d’una assimilació més serena i
confiada de l’esperit conciliar. A una assimilació, en la qual des de les sensibilitats
de vegades tan diverses, es tendeixi a un trobament respectuós i constructiu per part de
tothom.»

Són especialment interessants els «sis punts per avançar» que proposa Mn. Hortet:
unir fe i vida en les nostres comunitats; potenciar el rostre també femení de Déu i la
missió de la dona a l’Església; acollir la nova immigració; fer realitat l’Església dels
pobres; progressar en la comunió eclesial i obrir-nos a altres dimensions de la comunió.

Va cloure l’acte Mons. Jaume Pujol amb unes paraules encoratjadores i plenes de bons
auguris per a la nova etapa del CEP.

686 [68] novembre - BAB 152 (2012)



A la Fundació Joan Maragall

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí la inaugu -
ració de curs a la Fundació Joan Maragall (FJM) i va pronunciar unes paraules que
es publiquen a la secció del Prelat en aquest mateix BAB. L’acte es va celebrar el dia
12 de novembre al vespre, a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

El president de la FJM, Josep M. Carbonell, recordà amb satisfacció l’exposició Gau-
dí a Roma, coorganitzada amb la basílica de la Sagrada Família, la qual va permetre
«donar a conèixer, en un marc tan emblemàtic com el del Vaticà, la vitalitat de l’Es-
glésia i de la cultura catalana i les seves arrels cristianes». 

Després de recordar les publicacions i activitats del curs anterior, el Sr. Carbonell pre-
sentà la programació del curs, destacant sobretot el dos cicles ja iniciats: el dedicat al
silenci, coordinat per Oriol Izquierdo i el titulat «Conèixer la història del segle XX per
comprendre el segle XXI», coordinat per Jaume Dantí. També anuncià la conferència
sobre el Sínode dels Bisbes celebrat recentment al Vaticà a càrrec del cardenal de
Barcelona Dr. Lluís Martínez Sistach, prevista per al dimarts 27 de novembre.

La lliçó inaugural del curs 2012-2013 anà a càrrec del president de la Fundació Cul -
tura de Pau i ex director general de la UNESCO, Dr. Federico Mayor Zaragoza i por-
tava com a títol «Humanisme i cultura de pau, claus per a un canvi d’època».

A continuació, el Dr. Carbonell va anunciar que l’ajut per a la formació 2012 havia
recaigut en el llicenciat en Història i alumne de l’ISCREB Sr. Joaquim Malé Ribera.
El projecte que durà a terme consisteix en un buidatge sistemàtic de l’obra de l’exe-
geta K. E. Bailey que ha elaborat un mètode propi conegut com «l’exegesi oriental»,
que permet un millor coneixement del context en que nasqueren els escrits del Nou
Testament.

El cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, tancà l’acte amb les seves pa-
raules, que es publiquen íntegrament a la secció del Prelat, dins de l’apartat «Homi-
lies i al·locucions».

A l’Institut de Teologia Espiritual de Barcelona

El dimarts 13 de novembre, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i so -
ta la presidència del Cardenal-Arquebisbe de Barcelona Lluís Martínez Sistach, va te -
nir lloc la sessió inaugural corresponent al curs 2012-2013 de l’Institut de Teologia Es -
piritual de Barcelona. 

Després de la pregària inicial, prengué la paraula el seu Director, Dr. Pere Montagut,
el qual presentà el pla d’estudis extraordinari amb motiu de l’Any de la Fe dedicat a
la formació teològica de la vida espiritual que suposa un aprofundiment sistemàtic
sobre la professió de fe i les implicacions espirituals de celebrar-la, viure-la i pregar-
la en l’Església. El Director de l’Institut, a més de recordar el context del primer any
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de la Fe convocat pel Papa Pau VI (1967), destacà el nucli que l’actual Any de la Fe
vol posar en reflexió: la certesa de que son inseparables l’acte amb el que creiem i
els continguts als quals prestem el nostre assentiment. Un acte de fe sense continguts,
clars i definits, porta al total subjectivisme de la fe. I uns continguts sense l’assenti-
ment de la fe poden instruir intel·lectualment però no uneixen mai al Déu viu ni son
capaços de transformar la vida. 

Seguidament, el pare Ignasi Fossas, Prior de l’Abadia de Montserrat, va desenvolu-
par la seva lliçó «La Fe companya de vida». La seva dissertació es centrà en la teolo -
gia del acte de fe que no és ni temerari ni irracional sinó que respon a una estructura
humana bàsica, a una predisposició i a un anhel arrelats en el cor. No és l’acceptació
a cegues d’una ideologia que anul·la la raó, sinó el consentiment amorós a una Perso -
na que permet a la nostra raó desplegar-se fins a penetrar en el misteri de l’Inefable que
obre el camí de la Veritat. En les conclusions de la lliçó el pare Fossas va descriu re de
quina manera la metàfora nupcial pot ser una clau de lectura vàlida pel conjunt de la
fe cristiana com una forma de contemplar el misteri del Fill, plenament Déu i plena -
ment Home, en unió sense confusió, i en identitat de les dues naturaleses sense divisió.

Mons. Lluís Martínez Sistach també va saludar a Mons. José Rico Pavés, present a
l’acte, que durant 16 anys ha estat professor de l’Institut de Teologia Espiritual i que
el proppassat 21 de setembre fou ordenat Bisbe tot rebent el nomenament d’Auxiliar
de la Diòcesi de Getafe. Li feu entrega, com a President de l’Institut i en nom de tots
els professors i alumnes, d’una antiga imatge de la Puríssima Concepció per al seu ora -
tori. Finalment, el Sr. Cardenal-Arquebisbe, proposà als assistents a la sessió inaugu -
ral una síntesi dels treballs del recent clausurat Sínode sobre «La nova evangelitza-
ció per a la transmissió de la fe cristiana» en els quals hi fou present per designació
personal del Sant Pare. Encoratjant a tots a participar en els actes programats a nivell
diocesà amb motiu de l’Any de la Fe va declarar inaugurat el curs 2012-2013. 

Investidura del nostre Cardenal Arquebisbe 
com a doctor honoris causa per la Pontifícia 

Facultat de Teologia de Varsòvia

Del dia 5 fins al dia 9 de novembre de 2012 el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelo-
na, Dr. Lluís Martínez Sistach, realitzà un viatge a Polònia durant el qual rebé la in-
vestidura com a doctor honoris causa per la Pontifícia Facultat de Teologia de Var-
sòvia, que està integrada a la Universitat Catòlica de Varsòvia, que porta el nom del
cardenal Stefan Wyszynski, una figura emblemàtica del catolicisme polonès. El car -
denal també visità Cracòvia i s’entrevista amb diverses personalitats relacionades amb
el Papa Joan Pau II, en especial els cardenal Josef Glemp, arquebisbe emèrit de Var -
sòvia, i el cardenal Stanislaw Dziwisz, arquebisbe de Cracòvia, que fou el secreta ri
personal del beat Joan Pau II.
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Varen acompanyar al nostre Cardenal Arquebisbe, en aquest viatge, el Sr. Bisbe au-
xiliar i vicari general, Mons. Sebastià Taltavull; els vicaris episcopals Mn. Joan Gal-
tés, Mn. Jesús Sanz i Mn. Salvador Bacardit; el delegat d’Economia de l’Arque -
bisbat, Mn. Antoni Matabosch; Mn. Alfred Sabaté, secretari particular del Cardenal;
Mn. Aureli Ortin, diaca permanent adscrit a la secretaria particular del Sr. Carde -
nal de Barcelona, i el Sr. Josep M. Carbonell, degà de la Facultat de Comunicacions
Blanquerna i president de la Fundació Joan Maragall per al diàleg entre la fe i la cul-
tura.

Acte a la Pontifícia Facultat de Teologia

La cerimònia de la investidura com a doctor honoris causa tingué lloc a l’aula mag-
na de la Pontifícia Facultat de Teologia de la capital polonesa el dimarts 6 de novem-
bre al matí. Obrí l’acte el rector magnífic de la Pontifícia Facultat, el professor Krzysz -
tof Pawlina, que va donar la benvinguda a les autorotats eclesiàstiques i acadèmiques
presents a l’acte. També eren present a l’acte l’embaixador d’Espanya a Polònia, Agus -
tín Núñez; i la cònsul de Polònia a Barcelona, Marzena Adamczyk, i als membres de
la delegació de l’Arquebisbat de Barcelona que acompanyaven al cardenal Martínez
Sistach.

Seguí el discurs de la presentació del candidat al doctorat honoris causa, que va es-
tar a càrrec de Mons. Tadeusz Pikus, bisbe auxiliar de Varsòvia. Primer. Recordà
l’ambient familiar del nostre Cardenal, remarcant la seva col”laboració, com a infant
i jove cristià, en les activitats parroquials del barri del Guinardó, posant en relleu que
aquell jove visqué prop del temple de la Sagrada Famñilia,obra genial de Gaudí, i de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, edifici de l’arquitecte Lluís Domenèch i Mon-
taner, declarat Monument del Patrimoni de la Humanitat. Recordà després els seus
estudis al col·legi dels Germans Maristes i el seu ingrés al Seminari Conciliar de Bar-
celona, on obtingué la llicenciatura en Teologia i cursà els estudis de Magisteri a l’Es-
cola Normal de Barcelona. Entre els anys 1962 i 1967 fou enviat a Roma, en els temps
del Concili Vaticà II, estudis que acabà obtenint el doctorat in utroque iure —tant
en dret civil com en dret canòmic— a la Pontifícia Universitat Lateranense. La seva
tesi doctoral versà sobre El dret d’associació a l’Església, estudi publicat per la Facul-
tat de Teologia de Catalunya.

Mons. Pikus, en la seva molt documentada laudatio va fer també referència a les nom -
broses activitats del jove sacerdot al barri del Guinardó, com a consiliari de movi-
ments d’apostolat seglar i d’espiritualitat matrimonial i la seva intensa dedicació a la
vida pastoral parroquial, que compaginà amb el servei al Tribunal Eclesiàstic, a la Cú -
ria Diocesana i a la Facultat de Teoliogia de Catalunya, a l’Institut de Teologia del Cen -
tre Martí Codolar i a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. També
recordà el seu treball com a secretari dels bisbes de la Tarraconense,el nomenament
com a bisbe auxiliar del cardenal Narcís Jubany, a l’arxidiòcesi de Barcelona, el seu
nomenament com a bisbe residencial de Tortosa i més tard com a arquebisbe primat
de Tarragona fins al nomenament com a arquebisbe de Barcelona i el nomenament
com a cardenal de l’Església per Benet XVI el 17 d’octubre de 2007. 
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Un capítol especial de l’exposició de Mons. Pikus es va dedicar als treballs del nos-
tre Cardenal Arquebisbe, primer com a bisbe i arquebisbe en el si de la Conferència
Episcopal Espanyola i més tard, ja com a cardenal, com a membre de diversos dicas-
teris i comissions de la Cúria Romana. 

Un altre capítol va estar dedicat als «vincles amb Polònia», recordant que el Carde-
nal de Barcelona ha representat sovint la Conferència Episcopal Espanyola davant
dels bisbes de Polònia, ha treballat en l’atenció pastorals als immigrants polonesos
i d’altres països de l’Est d’Europa a Catalunya i a tota Espanya, tenint cura que aquests
treballadors polonesos tinguessin sacerdots del seu país nadiu per atendre’ls pasto-
ralment en la seva pròpia llengua.

Tractant del seu ministeri pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona, Mons. Pikus esmen-
tà l’especial sintonia del nostre Cardenal amb les preocupacions de la Santa Seu, i
recordà els dos Plans Pastorals de l’arxidiòcesi, centrats en l’evangelització i la realit -
zació d’iniciatives com la Missió Metròpolis i l’Atri dels Gentils, així com la partici -
pació del Sr. Cardenal Martínez Sistach, per nomenament personal de Benet XVI; al
recent Sínode Episcopal sobre «La nova evangelització per a la transmissió de la fe
cristiana».

En la darrera part, Mons. Pikus recordà la visita de Benet XVI a Barcelona per a la
de dicació del temple —avui basílica— de la Sagrada Família i la històric visita a una
obra social cristiana propera al barri del Guinardó, l’Hospital i Obra d’Educació Es -
pecial del Nen Déu. I va cloure el seu parlament dient: «Finalment, per acabar aquest
discurs laudatori, desitjo subratllar que la personalitat de l’homenatjat i la seva ac -
tua ció són un honor per a la nostra Facultat de Teologia, de la qual passa a ser doc-
tor. Els participants en aquesta cerimònia participen també d’aquesta alegria, per-
què veuen aquest acte com l’expressió dels vincles cordials que uneixen dos països,
amb les seves respectives Esglésies catòliques, situades en dos extrems oposats d’Eu-
ropa.»

Paraules dels cardenal Glemp i Nycz

A continuació prengueren la paraula el cardenal Jósef Glemp, arquebisbe emèrit de
Varsòvia i l’actual arquebisbe de la capital, el cardenal Kazimierz Nycz, que desta-
caren la importància de la concessió d’aquest doctorat per la personalitat del guardo-
nat amb aquest títol i també per enfortir les relacions entre Varsòvia i Barcelona.

El secretari general de l’Arquebisbat de Varsòvia, i professor de Dret Canònic a la
Pontifícia Facultat de Teologia, Dr. Janusz Bodzon, va intervenir a continuació per
fer la presentació del llibre del nostre Cardenal Stowarzyszenia wiernych (Editorial
Adam. Varsòvia 2012, 272 pags.), que és el títol en polonès del llibre Les associa-
cions de fidels, traduït a diversos idiomes i darrerament al polonès, i del que ha es-
crit el pròleg el cardenal Jósef Glemp. En aquest pròleg, entre altres coses, escriu que
«espero que el llibre del meu company d’estudis a la Pontifícia Universitat Latera-
nense de Roma, germà en el ministeri episcopal i continuador de la construcció del
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gran temple de la Sagrada Família, a Barcelona, ajudi els fidels de l’Església a Polò-
nia per a complir amb la seva vocació en les associacions de fidels».

Seguidament, les autoritats acadèmiques de la Pontifícia Facultat de Teologia varen
lliurar el títol de doctor honoris causa al nostre Cardenal i aquest pronuncià la lliçó
doctoral, iniciant les seves paraules amb polonès i continuant el seu parlament en ita-
lià, com a llengua pont, entenedora per a molts dels seus oients. Als assistents els fou
distribuït un opuscle amb la lliçó magistral del cardenal Martínez Sistach en la ver-
sió polonesa. La lliçó del Sr. Cardenal Martínez Sistach portava com a títol «La pre -
sència de l’Església dels cristians a la societat» (El text íntegre es publica a la secció
del Prelat, en aquest mateix número del BAB).

Després de l’acte acadèmic, durant la resta del matí, el cardenal de Barcelona i els
seus acompanyants varen traslladar-se a la parròquia de Sant Estanislau de Kostka, a
la capital polonesa, on varen visitar el Museu del beat Pare Jerzy Popieluszko, un sa-
cerdot que, des d’aquesta parròquia, realitzà un gran apostolat entre el món obrer i
des de l’any 1982 va començar a celebrar «la Santa Missa per la Pàtria», que varen
tenir un gran ressò. El 19 d’octubre de1982 fou capturat per membres del Servei
Secret de Polònia (SB), torturat i assassinat. El seu cos fou llençat al riu Vístula. Des-
prés el grup visità la catedral, on hi ha la capella del sepulcre del cardenal Stefan Wys -
zynski, en la qual es varen recollir una estona en pregària.

Visita a Cracòvia i record del beat Joan Pau II

La tarda del dimarts 6 de novembre, el Sr. Cardenal de Barcelona i els acompanyants,
acompanyats pel cardenal Arquebisbe de Varsòvia, es varen traslladar en tren d’alta
velocitat a Cracòvia, ciutat de la que fou primer bisbe auxiliar i després arquebisbe
Mons. Karol Wojtyla, el que sería elegit Papa com a successor de Joan Pau I. 

Allí foren rebuts pel cardenal arquebisbe de la ciutat, Stanislaw Dziwisz, que fou se-
cretari particular del beat Joan Pau II, el qual ens invità a sopar en el palau arque-
bisbal.

Després de pernoctar a Cracòvia, el dimecres 7 de novembre, el nostre Cardenal Ar -
quebisbe i els seus acompanyants, amb el Sr. Cardenal Arquebisbe visitaren el Santua -
ri de la Divina Misericòrdia, on es conserva el sepulcre de la religiosa polonesa San ta
Faustina Kowalska. Allí tot el grup celebrà l’eucaristia i després visità la nova esglé-
sia, encara no acabada, dedicada al beat Joan Pau II. Aquesta església forma part d’un
centre i tot un complex dedicat a Joan Pau II i que porta aquest títol tan emblemàtic
de la figura i el missatge de Joan Pau II: «No tingueu por». El grup encara va tenir
temps de visitar la part més antiga de Cracòvia o el barri de la Ciutat Vella.

A migdia del dimecres tot el grup es dirigí cap al santuari marià de la Mare de Déu
de Czestochowa, patrona de Polònia. Allí, rebuts pel rector del santuari i altres perso -
nalitats, visitaren l’església i la biblioteca del santuari. Després de la visita al santua-
ri, el grup inicià el voatge de retorn a Varsòvia. 
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Trobada amb el cardenal Glemp a Varsòvia

De retorn a Varsòvia, la tarde del dimecres dia 7 de novembre, el nostre Cardenal Ar-
quebisbe, acompanyat també del cardenal arquebisbe de la capital polonesa, i de
Mons. Sebastià Taltavull, es va reunir amb el nunci a Polònia, Mons. Celestino Mi-
gliore. També varen visitar l’església de la Divina Providència, església votiva de Po-
lònia, que per circumstàncies de la situació política no s’havia pogut construir fins
ara i de la que en té cura el cardenal primat emèrit Josef Glemp, que els invità a com-
partir la taula. 

El dijous 8 de novembre, el grup dels diocesans de Barcelona que acompanyaven al
cardenal va retornar a Barcelona. El nostre Cardenal Arquebisbe, el Sr. Bisbe auxi-
liar Mn. Alfred Sabaté varen romandre a Varsòvia eldijous i varen retornar a Barce-
lona el divendres 9 de novembre. 

El nostre Cardenal, aprofitant les darreres hores de la seva estada a la capital polone-
sa pronuncià tres conferències. El primer auditori fou un grup d’arquitectes i liturgis-
tes que tenien una reunió a la seu de l’arquebisbat de Varsòvia, als que parlà sobre la
figura de Gaudí i la significació de la basílica de la Sagrada Família. Els altres dos
auditoris foren els seminaristes del Seminari Redemptoris Mater i els seminaristes
del Seminari de l’Arxidiòcesi primada de Polònia. En tots dos casos, el nostre Carde -
nal els parlà de la seva experiència per haver participar en el Sínode Episcopal sobre
la nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana, celebrat a Roma durant
el mes d’octubre.

La relíquia de Sant Joan Bosco va ser 
a Barcelona del 5 a l’11 de novembre

El cardenal Martínez Sistach presidí una eucaristia a la basílica del Sagrat Cor del
Ti bidabo

La Inspectoria salesiana de la Mare de Déu de la Mercè va rebre amb alegria la vi-
sita de la relíquia de Don Bosco a Barcelona entre els dies 5 i 11 de novembre de 2012.
Amb aquesta peregrinació de la relíquia —la mà dreta del sant situada en una repro -
ducció de la imatge de Don Bosco a la urna sepulcral que es conserva a Torí—, la fa-
mília salesiana es proposa impulsar l’aprofundiment en la persona i en el carisma del
fundador de les congregacions dels Pares Salesians i de Les Filles de Maria Auxilia -
dora, amb el desig també de preparar la celebració del bicentenari del seu naixement,
l’any 2015, amb un compromís més radical en la missió evangelitzadora i amb una
opció preferent per als joves més necessitats d’ajut, d’educació i de promoció social.

El dia 5 de novembre, la parròquia de Maria Auxiliadora de Sarrià va rebre la relíquia
en una cerimònia de benvinguda presidida pel Provincial dels Salesians a Catalunya,
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P. Àngel Asurmendi, el qual va destacar que «Don Bosco sempre va optar pels jo-
ves més pobres, es va fixar en els més petits, aquells qui no tenien res i estaven ex-
closos de la societat». Va remarcar que aquesta és la línia que ha de seguir la família sa-
lesiana avui dia. Fins al divendres 9 de novembre la frelíquia va romandre a Sar rià,
i representants de totes les branques de la família salesiana s’hi van anar aplegant
en diferents visites, eucaristies, espais de pregària, etc.

El dissabte 10 de novembre, a la parròquia que té com a titular a Sant Joan Bosco, a
l’avinguda Meridiana, es van aplegar més d’un miler de joves de la Moguda Juvenil
Salesiana (MJS). Durant el matí es van realitzar diverses activitats lúdiques i a les 13
h es va celebrar una eucaristia molt particioada, amb l’església plena d’infants, joves
i monitors de diverses iniciatives dels Salesians. A les 18 h es va oficiar la missa so-
lemne, presidida pel P. Àngel Asurmendi, acompanyat del P. Miquel Àngel Calavia,
rector de la parròquia, del P. José Miguel Núñez, conseller general per a la Regió Eu-
ropa Oest de la Congregació Salesiana i una trentena de preveres més. En l’homi-
lia, el P. Asurmendi va fer un paral·lelisme entre el moment històric que va viure Don
Bosco i l’actual, amb una especial referència al problema de l’atur juvenil.

El diumenge 11 de novembre, a la basílica del Sagrat Cor del Tibidabo, el nostre Car-
denal Arquebisbe presidí l’eucaristia de cloenda de l’estada de la relíquia de Don Bos-
co a Barcelona. A l’homilia va destacar la tasca que els Salesians i Salesianes rea lit-
zen al servei dels infants i joves en els barris obrdrs, acollint-los i obrint-los les portes
a l’educació. El cardenal va ferreferèmcia també a la visita de Sant Joan Bosco a Bar-
celona l’any 1886, dos anys abans de morir, visita que —a instàncies de la vene rable
Dorotea de Chopitea— va ser determinant per potenciar la presència i l’acti vitat dels
Salesians a Barcelona que es convertí, des d’aquell moment, en una ciutat salesiana.

Després de la missa al Tibidabo, la relíquia fou traslladada a la casa salesiana de Mar-
tí-Codolar, on més de dos-cents joves van realitzar una activitats formativa sobre la
fi gura del sant —que estigué en aquella casa durant la seva visita a Barcelona—, unint
estones de reflexió i de pregària. Després del seu pas per Barcelona, la relíquia conti -
nuà el seu camí cap a França i la resta d’Europa.

Conferència de premsa amb motiu 
de la Jornada de Germanor 2012

El dijous dia 15 de novembre de 2012, a les 12.30 h, es va celebrar a la sala de reu-
nions de l’Arquebisbat una conferència de premsa amb motiu del Dia de l’Església
Diocesana o Jornada de Germanor que se celebrà el diumenge següent, 18 de novem-
bre, dia que es fa una col·lecta a totes les esglésies, l’única de tot l’any que està des -
tinada a l’economia de cada diòcesi. El lema escollit per a la jornada d’aquest any era
aquest: «L’Església contribueix a crear una societat millor. Ajudeu la vostra parrò-
quia, hi guanyem tots.» 
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El delegat diocesà d’Economia, Mn. Antoni Matabosch; el sotsdelegat, Mn. Ramon
Batlle; el cap de comptabilitat, Sr. Pere Alegrí, i el delegat de MCS, Sr. Ramon Ollé,
varen explicar el sentit de la jornada, informaren sobre els comptes de l’Arquebisbat
i varen respondre a les preguntes dels informadors, als quals els fou lliurat un dossier
amb el moviment econòmic detallat, amb explicació de les xifres i amb els articles
sobre aquesta Jornada del Sr. Cardenal Arquebisbe («El servei de l’Església a la socie-
tat») i del Delegat d’Economia («L’Església contribueix a crear una societat millor»).

Els ingressos totals ordinaris, financers i extraordinaris administrats per la Delega-
ció Diocesana d’Economia, així com per les altres delegacions de l’Arquebisbat de
Barcelona, durant l’any 2011, van ser de 15.639.892 euros. Paral·lelament, les des-
peses totals ordinàries, financeres i extraordinàries administrades per la Delegació
Diocesana d’Economia, així com per les altres delegacions de l’Arquebisbat de Bar-
celona, durant l’any 2011, van ser de 15.624.649 euros. Aixa suposa que, durant l’any
2011, el resultat va ser positiu en 15.243 euros.

El Full Dominical d’aquell diumenge també publicava un número extraordinari de 4
pàgines, reproduint el moviment econòmic de l’Arquebisbat, amb explicacions per a
la interpretació de les xifres i unes declaracions del Sr. Josep M. Cullell, membre del
Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics.

A la pregunta de com valorava els comptes de l’Arquebisbat de Barcelona durant
l’any 2011, el Sr. Cullell responia que «el tancament dels comptes de l’Arquebisbat
amb un excedent simbòlic palesa el gran esforç de contenció de la despesa que ha
mantingut l’Arquebisbat durant els últims temps. L’austeritat ha estat el mot d’ordre
de la casa durant l’any i gràcies a això i a la comprensió de tots ha estat possible ajus-
tar els comptes en un any molt difícil. La prudència de tots aquests anys fa que la pru-
dència de l’Arquebisbat estigui sanejada i no pateixi cap tensió com a conseqüèn-
cia de la crisi financera».

A la pregunta sobre les actuals necessitats econòmiques de l’Arquebisbat, el Sr. Cu -
llell, deia que «és clar que no es pot anunciar la Bona Nova i girar-se d’esquena als
problemes de marginació de la nostra societat, que cada dia expulsa més gent del seu
cercle de solvència; per tant, institucions com Càritas i altres —el rostre amable de
l’Església— tenen un renovat protagonisme. La diòcesi també té moltes necessitats
econòmiques que no pot satisfer, ha de rehabilitar el patrimoni arquitectònic del bis-
bat, cosa que suposa fortes inversions davant la manca d’esponsoritzacions. Un altre
problema és el nombre de preveres d’edat avançada, i sovint malalts, que necessiten
ser atesos correctament, complementant les seves petites pensions».

Preguntat sobre les prioritats de l’Església de Barcelona davant la crisi, el Sr. Cullell
res ponia així: «Transmetre el missatge que una societat basada en la cobdícia com
a valor no pot anar enlloc i que és fonamental anunciar amb el testimoni que l’úni-
ca economia solvent per als creients és l’economia de la gràcia. I prioritzar dintre del
pressupost aquelles partides que, dins de la nostra modèstia, poden pal·liar una mi-
ca les necessitats vitals de tanta gent que s’ha vist expulsada de la lògica del mercat.»
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Benedicció de la imatge de Sant Bernat 
a la Sagrada Família

El dimecres 28 de novembre, a dos quarts d’onze del matí, va tenir lloc la benedic-
ció de l’escultura de Sant Bernat a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Sant Bernat de Claravall va ser un monjo i reformador francès principal difusor de
l’orde monàstic Cistercenc als segles XI i XII.

Abans de la benedicció es va celebrar l’eucaristia a la cripta del temple, presidida pel
nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que concelebrà amb el Pa-
re abat de Poblet, Josep Alegre, amb el P. Prior de Solius i amb altres monjos i sacer-
dots diocesans, entre els quals hi havia Mn. Lluís Bonet Armengol, rector de la par -
ròquia de la Sagrada Família.

També varen participar a la celebració la mare abadessa del monestir cistercenc de
Vallbona de les Monges, amb altres monges del Cister i un gran nombre de fidels. Pro -
nuncià l’homilia el nostre Cardenal Arquebisbe, recordant la gran influència de la fi-
gura de Sant Bernat a la història de l’Església i la influència del Císter a la història re -
ligiosa de Catalunya

Després de l’eucaristia, els assistents es varen traslladar a l’indret on s’ha col·locat la
imatge del sant. Allí el Pare Abat de Poblet pronuncià unes paraules d’oferiment de
l’escultura a la basílica de la Sagrada Família; el Sr. Cardenal procedí a la benedicció
de l’escultura i finalment Mn. Lluís Bonet va fer una pregària dirigida a Sant Bernat,
com ho ha fet amb les imatges d’altres sants o santes col·locades als murs del temple
de Gaudí.

La imatge del sant fundador del Císter és obra de l’escultora Montserrat Garcia Rius.
Nascuda a l’Hospitalet de Llobregat, Montserrat Garcia Rius ha estat deixeble de l’es -
cultor Eudald Serra i ha col·laborat amb el prestigiós escultor Rafael Solanic i ha rea -
litzat cursos de geometria descriptiva a l’Escola Superior d’Arquitectura de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya. Ha participat en diverses exposicions individuals i
col·lectives nacionals i internacionals i compta amb nombrosos premis a Nova York,
al Japó, a Milà, a Roma i a Florència.

La seva obra està centrada sobretot en els valors humans. L’any 1999 va guanyar el
primer Premi Internacional d’Escultura, convocat per l’Ajuntament de Marino, provín-
cia de Roma, amb un Al·legoria als Drets Humans. A Chicago van elegir el seu mo nu -
ment «Path to Peace» dedicat al «Parliament of the World’s Religions», on està col -
laborant actualment. Entre altres obres seves, a la Sagrada Família destaquen les
seves escultures de Sant Francesc d’Assís, Santa Clara i Sant Bru.
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Benedicció d’habitatges per a famílies 
en risc d’exclusió social

El 28 de novembre de 2012, el Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, be-
neí una nova promoció d’habitatges, construïts gràcies a la Fundació Privada Foment
de l’Habitatge Social (FPFHS) i Càritas Diocesana de Barcelona. Els nous pisos,
situats al carrer Bolívia de la Ciutat Comtal, acolliran prop de 70 persones en risc
d’exclusió social. Aquestes famílies pagaran un lloguer màxim de 200 euros i podran
estar en aquests habitatges entre dos i tres anys. Finalitzat aquest termini, i gràcies
als treballadors socials de Càritas i els educadors de la Fundació, aquestes persones
podran tornar a ser autònomes i reprendre un nou projecte de vida.

«Si Jesús vingués avui, amb les necessitats que tenim, segurament ens diria: “No te -
nia casa i em vau donar una casa, era al carrer i em vau acollir en una llar”», va dir
el cardenal en la inauguració dels nous habitatges. «Cal mobilitzar la societat —va
dir també— per prendre consciència del que cal fer. Hauríem de fer molt més i això
també ens fa ser conscients de com tenim organitzada la nostra societat, del repartiment
dels nostres béns, de la solidaritat». El cardenal també va dir que un 25% d’aturats
demana fer un veritable pacte d’Estat per avançar en la solució de la situació actual.

La FPFHS (institució de l’Església de Barcelona que ja compta amb 20 anys d’activi -
tats) i Càritas aposten pel lloguer social i per a una llar digna per a tothom. Aquesta
és la segona promoció d’habitatges d’aquestes característiques que posen en marxa,
ja que fa dos anys van crear 19 pisos socials més al passeig de l’Exposició, al barri
del Poble Sec de Barcelona.

Durant l’acte, a més del cardenal varen prendre la paraula el Sr. Ignasi de Delàs i An-
toni Salamero, respectivament president i vicepresident de la FPFHS; Jordi Roglà,
director de Càritas de Barcelona; Maite Fandos, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona i, per part de la Generalitat, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Re -
coder. 

El nou edifici s’alça sobre un solar municipal que ha estat proporcionat per l’Ajunta -
ment de Barcelona a la FPFHS per destinar-lo íntegrament a la promoció d’habitatges
de protecció oficial en règim de lloguer.
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Gairebé coincidint amb l’inici de la cele-
bració de l’Any de la Fe, el Dr. Josep M.
Rovira Belloso ens ofereix el seu darrer
llibre: «Déu fa créixer les persones», (Edi -
cions Saragossa, Barcelona 2012, 196
pàgines). Un llibre —diu l’autor en la in-
troducció— «petit quant a la materialitat
del volum, però per a mi necessari ja que
representa allò que m’ha estat donat aquest
darrer temps, com a aclariment senzill del
meu camí teològic, per oferir-lo planera-
ment als amics i als amants d’aquestes
qüestions; als coneguts i als no coneguts;
als creients i als no creients. No és ni de
bon tros un “diari espiritual”, però és la
collita del a meva tardor.»

En aquesta breu presentació del llibre,
cal fer referència al títol com ens l’expli-
ca Mn. Rovira Belloso: «El títol és pie-
tós, i també teològic. La versió comple-
ta deia “Déu s’inclina amb amor per fer
créixer les persones”, un títol massa llarg.
Estava inspirat en l’oració del dilluns de
la tercera setmana d’Advent, on es diu li-
teralment: “Déu s’inclina amb amor”. La
segona part, “sobre les persones per fer-
les créixer”, és l’experiència de Déu que
podem fer, sobretot d’acord amb els
Salms: estar atents al seu amor que des-
punta cada matí. Però aquest títol és mas -
sa llarg. Calia simplement abreujar-lo:
“Déu fa créixer les persones”. Així, tot el
llibret és un diàleg amb els agnòstics,
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perquè cada dia tenim les “proves” que
Déu ens envia de la seva presència comu -
nicadora del seu amor. Que té per nom
Jesús de Natzaret i Esperit Sant».

El llibre té tres parts. En la primera «La
persona humana davant Déu», a partir de
la persona humana feta a imatge i sem-
blança de Déu, ofereix una síntesi alho-
ra tradicional i molt original de la perso-
na responsable i lliure amb tres facultats
indestriables: conèixer, estimar i actuar.
El Dr. Rovira poua el seu pensament en
sant Basili el Gran, en Sant Agustí, en Gui -
llem de Saint Thierry, en Sant Tomàs d’A -
quino, per arribar al mateix segle XX i a
dos autors prou coneguts: el filòsof Jau -
me Bofill i Bofill i el personalisme trans-
cendent de Joseph Ratzinger.

Seguint aquest llarg itinerari, l’autor ens
mostra una tesi que està molt a prop del
que avui els autors d’obres de psicologia
anomenen la «intel·ligència emocional»
o expressions semblants, i que el profes-
sor emèrit de la Facultat de Teologia de
Catalunya, significa que «conèixer i es-
timar no són dues accions separades i
successives de les facultats de conèixer
i estimar, sinó un acord únic del subjec-
te responsable i lliure que actua a través
d’una certa unitat simultània del conei-
xement i de l’amor. El Subjecte és una in -
tel·ligència que estima; un amor intel·li -
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gent». La persona és identitat i relació,
Subjecte responsable i lliure, amb tres fa -
cultats indestriables, conèixer, estimar i
actuar.

En la segona part del llibre —«La per -
sona escolta la Paraula de Déu»— la per -
 so na humana és posada davant de la Pa-
raula de Déu i reflexiona sobre la fe, grà-
cies a la qual la persona resta oberta a la
realitat divina, perquè confia que aquest
esdeveniment d’una Paraula transcendent,
feta carn en un home concret, és digna
de fe, perquè tota aquesta Paraula —tot
Jesús, Paraula viva— se’ns presenta com
la manifestació personal de l’amor diví.
La fe és, així, l’actitud de la persona hu-
mana que deixa que el seu cor sigui obert
per l’Esperit Sant a Jesucrist, que ens duu,
en fe i amor, al Pare i als germans. Una
Per sona a la qual cal atansar-se amb la
intel·ligència. En aquesta segona part cal
remarcar l’originalitat de la Paraula de
Déu, amb una visió global del Sermó
de la Muntanya i en especial de les Benau -
rances i de la interpretació de l’Evange-
li de Joan especialment a partir de l’En-
carnació i de l’Exaltació de Jesús, és a
dir, del seu misteri pasqual. Cal subratllar,
en aquesta segona part, la presentació que
fa l’autor de cada una de les «pro ves»
metafísiques de l’existència de Déu, les
cinc «vies» de Sant Tomàs d’Aquino, as-
senyalant que aquest no anomena «pro -
ves» els seus raonaments perquè la raó ar -
ribi a Déu, sinó que els anomena «camins»:
viae.

Sense oblidar la dimensió espiritual, l’au -
tor remarca, com a síntesi de la segona
part, que «principi i fi de la vida espiritual
és la fe esperançada que actua per l’a-
mor, fruit d’escoltar la Paraula». És d’u-
na gran bellesa el testimoni que ens dóna
el Dr. Rovira, després de la greu malaltia
que el portà a la UCI d’un hospital: «em
venia a la ment que era temps d’esperar
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i confiar en Déu, precisament perquè en
ell vivim, ens movem i som. Vaig pensar,
també, que el nucli de la fe per força ha-
via de ser molt senzill i lluminós, sem-
blant a la llum que il·lumina i sustenta.
La fe cristiana és com obrir els ulls a la
llum de Déu» (cf. pàg. 110 i s.).

La tercera part del llibre —«Del cor de
la persona a la visibilitat de Déu»— és la
més llarga i vol mostrar que allò que co-
mença en el cor de l’home es fa real en
el món. El cristianisme ha de promou-
re un canvi en la societat que arribi al bé
de tots: al bé comú. I especialment al bé de
les persones més desvalgudes. Aquesta
tercera part, centrada en el Poble de Déu,
s’estructura en dues grans seccions: la vi -
sibilitat de la caritat i la visibilitat de la li -
túrgia. Des de l’antropologia i la reflexió
teològica de la primera part del llibre, ara
entra principalment en l’acció. El sub -
jecte responsable i lliure, la persona hu-
mana, que coneix, estima i actua —en una
profunda connexió d’aquestes opera-
cions— no es desentén de la construcció
d’un món més humà. Déu, per Crist, ens
fa créixer al màxim com a persones, mo-
difica la naturalesa humana terrenal i la
condueix cap a una existència semblant
—sobretot en l’esperit de misericòrdia—
semblant a la del Pare del cel.

Dins de la triple missió de l’Església —ke -
rygma, leiturgia i diaconia o caritat—, el
Dr. Rovira planteja sobretot la visibilitat
de la caritat i la visibilitat de la litúrgia.
En relació amb la caritat remarca com
l’Església se sent cridada a lloar Déu i
lluitar per un món més just. I en relació
amb la litúrgia se centra en dos sagra-
ments. El Baptisme, com a sagrament de
la justificació per la fe o començament
de la justificació per la fe viva, i l’Euca-
ristia com a anticipació de la comunió
amb Déu, Pare, Fill i Esperit Sant. Els lec -
tors agrairan la seva detallada narració



—en 15 pàgines— del significat teològic
cada una de les parts i accions de la Mis-
sa. No hi manca tampoc un suggestiu
capítol dedicat a la profunda saviesa de
l’any litúrgic, que segueix tots els mis -
teris de la vida de Crist al llarg de l’any.
L’any litúrgic, diu Mn. Rovira, «és la ca-
sa pròpia de tots, regalada en el fons per
Jesús, Senyor, i organitzada per l’Esglé-
sia, perquè els homes i les dones puguin
donar culte a Déu en esperit i en veritat.
És una veritable joia l’any litúrgic, centrat
en el misteri de l’Encarnació i culminat en
el misteri pasqual!». Amb la presència,
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també, de les festes de la Mare de Déu i
dels sants i santes que introdueixen en el
pas dels dies el que Mn. Rovira ano me-
na bellament com «un escalf de família».

Es tanca el llibre amb una reflexió sobre
l’Apocalipsi «com a utopia cristiana».
Agraïm al Dr. Rovira Belloso aquest nou
llibre, que ens pot ajudar a viure l’Any
de la Fe. Aquest petit llibre ens porta joia
i consol, «enmig de tantes tribulacions
com passem» (2Co 7,4), i ens invita a
res pirar a fons l’esperança i el goig cris-
tians.— J.P.

IX Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona

Del 10 al 20 de novembre de 2012 es va
celebrar, a diferents locals cinematogrà-
fics de la ciutat, la IX Mostra de Cinema
Espiritual de Barcelona, que es va iniciar
amb la projecció de Cristiada, de Dean
Wright, a la que varen seguir una desena
de films, cada un presentada per perso-
nes vinculades al món del cinema i de la
comunicació. 

Una de les sessions —la del dimecres 14
de novembre, celebrada a l’auditori de la
Facultat de Ciències de la Comunicació
Blanquerna— va estar especialment dedi -
cada a la commemoració del 50è aniver-
sari de la inauguració del Concili Vaticà II
i va ser presidida pel Cardenal Arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach. Es projectà
un documental sobre aquest Con cili, pre-
sentat per la Sra. Claudia de Giovanni, di -
rectora de la Filmoteca Vaticana.

La presentació d’aquesta Mostra, que ja
ha assolit una dimensió internacional, va
tenir lloc a la Filmoteca Vaticana, que dó -
na suport tant a la iniciativa com als seus

continguts. «Signis», que és l’Associació
Catòlica Mundial per a la Comunicació,
també hi participa. El lema de l’edició
d’enguany, en sintonia amb l’Any de la
Fe, era «Creure en el cinema».

Mn. Peio Sánchez, cap de la secció de Ci -
nema de la Delegació de Mitjans de Co-
municació Social del nostre Arquebisbat,
és el director tant de la Mostra de Cinema
Espiritual, dirigida al públic en general,
com de la Setmana de Cinema Espiritual.

«La Mostra per al públic en general —diu
Mn. Peio Sánchez— ha continuat amb les
propostes de conjuminar cinema i reflexió,
pel·lícules imprescindibles i pròximes es -
trenes de cinema espiritual. En guany hem
iniciat una col·laboració amb la Filmote-
ca de Catalunya i ens plantegem prolon-
gar la programació especialment per als
amics del cinema espiritual.»

En quan a la Setmana de Cinema Espiri-
tual, Mn. Peio diu que «a les diòcesis ca-
talanes hi ha més de 15.000 que hi par-



ticipen a través de prop de 200 centres
educatius de la Fundació Escola Cristia-
na, amb la col·laboració de Delegacions
de Joventut, d’Ensenyament o d’Aposto-
lat Seglar. Les guies didàctiques elabora-

700 [82] novembre - BAB 152 (2012)

des per a l’ocasió són un material de re-
ferència per a moltes iniciatives que van
des dels universitaris fins als centres pe-
nitenciaris i des de les famílies als movi-
ments.»

Placa d’Honor del Turisme a la Sagrada Família

El dia 13 de novembre de 2012 el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya acor-
dà la concessió dels Guardons del Turis-
me de Catalunya 2012, que reconeixen
cada any la labor de professionals, em-
preses i entitats del sector que han con-
tribuït amb el seu esforç al desenvolupa -
ment del turisme a Catalunya. Enguany,
s’ha atorgat la Placa d’Honor del Turisme
a la Junta Constructora del Temple Ex-
piatori de la Sagrada família de Barcelo-
na. Es concedeixen també sis medalles i
deu diplomes turístics.

La Placa d’Honor del Turisme a la Sagra -
da Família a la Junta Constructora del tem -
ple de la Sagrada Família de Barcelona
reconeix el valor espiritual, religiós, cul-

tural i artístic de primer ordre mundial de
la basílica de la Sagrada Família, una
atracció turística de present i futur per a
Catalunya i la seva capital, Barcelona.

Exponent principal de l’obra d’Antoni
Gaudí, la basílica s’ha convertit en el
monument més rellevant de la ciutat, la
representació cultural arquitectònica de
Catalunya i, en conseqüència, un dels
atractius turístics de més valor. S’ha pas-
sat del 2,8 milions de visitants l’any 2007,
als 3,2 milions de 2011. El novembre de
2010, la dedicació del temple per Benet
XVI i la difusió de les imatges de Gaudí
van donar la volta al món i van suposar
un nou impuls per al coneixement uni-
versal del monument i de Barcelona.
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