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Renúncia del Sant Pare Benet XVI

Comunicació en el Consistori del dia 11 de febrer

El dilluns 11 de febrer de 2013, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, durant el Con -
sistori ordinari públic per a la canonització d’alguns Beats, celebrat a les 11 h a la Sa-
la del Consistori del Palau Apostòlic del Vaticà, després de la celebració de l’ho ra de
Sexta, el Sant Pare va fer en llengua llatina, als cardenals presents el següent anunci
que per la seva importància històrica recollim en la mateixa llengua en què es va pro-
nunciar i en donem després una traducció al català.

Fratres carissimi:

Non solum propter tres canonitzationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam
ut vobis decissionem magni momenti pro Ecclesiae vitae communicem. Conscientia
mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas,
ingravescente aetate, non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum.

Bene conscius sum hoc munus, secundum suam essentiam spiritualem, non solum agen -
do et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo
nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponde ris pro
vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad ennuntiandum Evan-
gelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus
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in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum
bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius
actus, plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Pe -
tri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissum renuntiare, ita ut a
die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri, vacet et Concla ve
ad eligendum Novum Summum Pontíficem ab iis quibus competit convocandum esse.

Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum
pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc
autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi
confidimus, Sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in
eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam
in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei ex toto corde servire velim.

† Benedictius PP. XVI

Estimadíssims germans,

No només us he convocat a aquest Consistori per les tres causes de canonització, si nó
també per comunicar-vos una decisió de gran importància per a la vida de l’Església.

Després d’haver examinat davant Déu reiteradament la meva consciència, he arribat
a la certesa que, per l’edat avançada, ja no tinc forces per a exercir com caldria el mi-
nisteri petrí. Sóc molt conscient que aquest ministeri espiritual, si bé s’ha de dur a ter -
me amb obres i paraules, encara més s’ha de realitzar amb el sofriment i la pregària.

Malgrat això, en el món d’avui, sotmès a canvis molt ràpids i sacsejat per qüestions
de molt relleu per a la vida de la fe, per governar la barca de Sant Pere i anunciar l’E-
vangeli, cal també el vigor tant del cos com de l’esperit, vigor que, en els últims me-
sos, s’ha afeblit en mi fins al punt que he de reconèixer la meva incapacitat per exer -
cir bé el ministeri que em va ser encomanat. Per això, molt conscient del pes que té
aquest acte, amb plena llibertat, declaro que renuncio al ministeri de Bisbe de Roma,
successor de Sant Pere, que em va ser confiat per mitjà dels Cardenals el 19 d’abril
de 2005, de manera que, des del 28 de febrer de 2013, a les 20 hores, la seu de Roma,
la seu de Sant Pere, quedarà vacant i s’ha de convocar, per mitjà d’aquells als qui per-
toca fer-ho, el conclave per a l’elecció del Summe Pontífex.

Estimadíssims germans, us dono les gràcies de cor per tot l’amor i el treball dels qui
heu portat el pes del meu ministeri, i us demano perdó per tots els meus defectes.

Ara confiem l’Església a la cura del Gran Pastor, nostre Senyor Jesucrist, i supliquem
a Maria, la seva Santa Mare, que assisteixi amb la seva materna bondat els Pares Car-
denals en l’elecció del nou Summe Pontífex. Pel que es refereix a mi mateix, també
en el futur, voldria servir de tot cor la Santa Església de Déu amb una vida dedicada
a la pregària.

Benet XVI, Papa
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Comunicat del Sr. Cardenal Arquebisbe 
de Barcelona

Aquell mateix dia, els Bisbes de Catalunya estaven reunits a la Casa d’Espiritualitat
Maria Immaculada de Tiana, fent un recés espiritual abans de la seva reunió ordinà-
ria prevista per als dies 11 i 12 de febrer.

El Sr. Cardenal de Barcelona, però, deixà la reunió per atendre, a les 13.15 h —dues
hores després d’haver-se fet pública la renúncia del Sant Pare—, els mitjans de co-
municació al Palau Episcopal, davant dels quals va llegir la següent comunicació:

«El Sant Pare Benet XVI en el Consistori d’aquest matí ha anunciat una decisió molt
important que ha pres després d’haver-la examinat repetidament en la seva conscièn-
cia: la de renunciar al ministeri de bisbe de Roma i Successor de Sant Pere, de mane -
ra que el proper 28 d’aquest mes de febrer la Seu de Sant Pere quedarà vacant i caldrà
convocar el Conclave per a l’elecció d’un nou Papa. El Sant Pare ha manifestat tam bé
que ha pres aquesta decissió a causa de la seva edat avançada i considerant que no
disposa de les forces adequades per exercir el Ministeri Petrí.

Aquesta decisió que ha fet pública avui el Sant Pare és coherent amb alguna mani-
festació que ja havia fet en el sentit que si considerava més endavant que no podia rea -
litzar degudament el seu Ministeri Petrí, hi renunciaria. Considero que aquesta deci-
sió posa en relleu la profunda espiritualitat del Sant Pare, la lucidesa amb què ha pres
aquesta determinació i el seu gran amor a l’Església, a la qual ha volgut servir sem-
pre amb la màxima entrega en els diversos ministeris que el Senyor li ha confiat.

Tots recordem amb molta satisfacció la visita pastoral del Sant Pare Benet XVI a Bar-
celona amb motiu de la dedicació de la basílica de la Sagrada Família i la visita a l’O-
bra del Nen Déu. Aquesta visita deixà al Sant Pare i a tots nosaltres un record inobli-
dable. Demano a tots els fidels expressar amb el nostre afecte i la nostra pregària la
comunió eclesial amb el Sant Pare Benet XVI, successor de Sant Pere.»

Barcelona, 11 de febrer de 2013

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe al Sant Pare

SANTO PADRE

Con motivo de su renuncia al ministerio de Obispo de Roma, sucesor de San Pedro,
le mando esta carta para expresarle mi afecto, mi respeto y mi estima por la decisión
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tomada. En su escrito preciso y perfecto que leyó el pasado 11 de este mes, expone
las razones que le han movido en conciencia ante Dios. Las razones expuestas son
expresión de su profunda espiritualidad, de su gran amor a la Iglesia, a la que siempre
ha querido servir con plena entrega y dedicación, de su coherencia y de su humildad.
Es, también, un buen testimonio para la Iglesia y para el mundo.

Santidad, deseo agradecerle, en nombre propio, del Sr. Obispo Auxiliar y de toda la
Archidiócesis de Barcelona los años que ha servido a toda la Iglesia en el ejercicio del
ministerio de Obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Gracias por su dedicación,
por su magisterio, por su ars celebrandi de las celebraciones litúrgicas que ha presi -
dido, por su solicitud por toda la Iglesia, extendida de Oriente a Occidente.

Nuestro agradecimiento tiene, también, muy presente su generosidad en visitar Bar -
celona para la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia y la Obra del Nen Déu.
Fue para todos los diocesanos un acontecimiento inolvidable por su presencia, sus
palabras y su afecto. Estos días hemos intensificado la oración por Su Santidad y por
la Iglesia. El domingo 24 de este mes celebraremos la Eucaristía en la Basílica de la
Sagrada Familia con los catequistas y familias, y tendremos un recuerdo muy espe-
cial por Su Santidad, justamente en el templo gaudiniano que dedicó aquel entraña-
ble 7 de noviembre de 2010.

Quiero agradecerle, asimismo, Santo Padre, la confianza que me deparado uniéndo -
me más a su ministerio de Obispo de Roma y cetrino incorporándome al Colegio Car-
denalicio. Esta deferencia ha intensificado mi afecto a su persona y ministerio y mi
oración diaria por sus intenciones.

Reitero con devoción a Su Santidad el afecto, la disponibilidad y la oración, pidién-
dole Su Bendición Apostólica para toda la Archidiócesis de Barcelona.

Barcelona, 16 de febrero de 2013

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe als monestirs
de vida consagrada contemplativa femenina 

i masculina

El cardenal arquebisbe de Barcelona s’ha dirigit per carta als monestirs de vida con -
templativa, masculins i femenins, tot demanant pregàries en aquest moment de la vi-
da de l’Església.

66 [4] febrer - BAB 153 (2013)



Als monestirs de vida consagrada contemplativa femenins 
i masculins

Benvolgudes i benvolguts,

Em plau lliurar-vos una carta que l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Secretari d’Estat ha di -
ri git als Monestirs de Contemplatives i Contemplatius demanant la vostra constant pre -
gà ria en aquests moments eclesials.

A la vegada, com a Pastor diocesà que participaré en el Conclave, us reitero el contin -
gut de la carta del Cardenal Tarcisio Bertone i us demano la vostra pregària perquè
un servidor i tots els cardenals electors escoltem fidelment l’Esperit Sant per elegir el
Sant Pare que Déu vol.

Amb una benedicció i salutació molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 25 de febrer de 2013

Mensaje del cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado, 
a los monasterios de vida contemplativa

Reverenda Madre,
Reverendo Padre:

Os dirijo este mensaje mientras toda la Iglesia sigue con emoción los últimos días del
luminoso pontificado de Su Santidad Benedicto XVI, y espera al Sucesor que los Emi -
nentísimos Cardenales reunidos en el Cónclave elegirán, guiados por la acción del
Espíritu Santo, después de haber escrutado juntos los signos de los tiempos en la Igle-
sia y el mundo.

La llamada que Su Santidad Benedicto XVI ha dirigido a todos los fieles, de acompa -
ñarlo con la oración en el momento de entregar el ministerio petrino en manos del Se -
ñor, y esperar confiados al nuevo Pontífice, se hace particularmente apremiante para
esos miembros elegidos de la Iglesia que son los contemplativos. Su Santidad Bene dic -
to XVI está seguro de poder obtener de vosotros, de vuestros monasterios femeni nos
y masculinos diseminados por todo el mundo, la valiosa aportación de esa fe oran te
que desde siempre acompaña y sostiene el camino de la Iglesia. El próximo Cóncla -
ve se apoyará de modo especial en la límpida pureza de vuestra oración y alabanza.

Su Santidad Benedicto XVI que, después de haber gobernado la Barca de Pedro en
medio de los avatares de la historia, ha optado por dedicarse sobre todo a la oración,
a la contemplación del Altísimo y a la reflexión, nos ofrece el ejemplo más signifi-

BAB 153 (2013) - febrer [5]  67



cativo de esta elevación espiritual, que manifiesta la dimensión más auténtica y pro -
funda de todo acto eclesial, la del Espíritu Santo que guía a la Iglesia.

El Santo Padre, a quien he comunicado los sentimientos expresados en esta carta, ha
manifestado su agrado, pidiéndome que os dé las gracias de su parte y os haga llegar
el amor y la estima que os tiene.

Me uno a vuestra oración y os saludo con cristiano afecto.

Cardenal Tarcisio Bertone
Secretario de Estado de Su Santidad 

Vaticano, 21 de febrero de 2013 

El llegat d’un pontificat breu però intens

(Article del Sr. Cardenal publicat a Catalunya Cristiana, del 24/02/2013, pàg. V).

Durant gairebé vuit anys, Benet XVI ha ocupat la seu de Sant Pere. Ha estat un pon -
tificat breu, però molt intens. Ell mateix —amb plena lucidesa i llibertat— hi ha
posat el punt final amb una decisió veritablement històrica. Si el pontificat de Joan
Pau II comença amb la decisió gairebé inèdita en relació amb els últims segles d’un Pa -
pa no italià, el pontificat de Benet XVI trenca una tradició multisecular segons la qual
els Pontífexs romans no renunciaven al càrrec i morien en l’exercici de les seves fun-
cions. I trencant aquesta tradició, n’obre una altra en la qual podem pensar que això
serà una possibilitat normal, sense que hagi de ser una norma obligada.

Aquesta novetat obre l’Església a un sentiment generalitzat en la societat actual i in -
trodueix una important reforma en el Pontificat romà. Si hi ha un heroisme de la re-
sistència que porta la persona fins a l’extrem de les seves forces, mantenint units vi-
da i càrrec, lliurament personal i missió, també hi ha un heroisme d’acceptació de les
limitacions humanes, de submissió a les lleis de la naturalesa, una submissió que en
el cas de Benet XVI no podem dubtar que és una acceptació de la seva incapacitat
per a exercir bé el ministeri que li va ser confiat. Ell mateix ho ha explicat en una breu
al·locució davant dels cardenals que varen participar en el Consistori del passat dia 11
de febrer. La seva decissió ha estat històrica, però també ho són les paraules amb les
quals l’ha explicat, que entraran a la història de l’Església i del pontificat romà.

Aquest final il·lumina tot el pontificat de Benet XVI. Ha estat el Sant Pare de les co ses
essencials, com escau a un Papa teòleg. La seva primera gran paraula ha estat la veri -
tat. En les seves encícliques i les seves paraules en àmbits universitaris ha treba llat
especialment la veritat de la fe i les seves relacions amb la raó. S’ha centrat en la fe,
l’esperança i la caritat, amb aplicacions noves en l’àmbit de la Doctrina Social.
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Ha estat un Sant Pare valent en reconèixer els pecats i les fragilitats del la institució
ecle sial i dels seus servidors. El lema Ecclesia sempre reformanda, de Joan XXIII i
Pau VI, en ell s’ha convertit sobretot en un Ecclesia semper purificanda. Aquest im -
peratiu ha estat la seva creu i ha esta també el seu honor, perquè ho ha fet amb molta
valentia i amb una gran humilitat. Em sembla que un dels aspectes més fascinants de
la personalitat i del pontificat de Benet XVI es pot trobar en aquesta síntesi d’humi-
litat personal, de categoria intel·lectual i de mà oberta al diàleg amb el món de la cul-
tura, amb el món de l’ecumenisme i amb el món de les grans religions.

El beat Pere Tarrés li va dir a un jove en el moment que aquest li comunicava la seva
decisió d’entrar al Seminari: «Cal que t’entreguis totalment». I així ho va fer aquest
gran metge català, apòstol seglar i després sacerdot. Joseph Ratzinger també ha es-
tat un bon servidor de la vinya del Senyor que s’ha lliurat fins al límit a la seva mis-
sió. La valoració del seu pontificat estic segur que creixerà amb el temps.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Prelat

Decrets

DECRET 10/13.— Barcelona, 21 de febrer de 2013

Atès que el 19 de març d’aquest any, festa de Sant Josep, s’escau en dimarts i és dia la -
borable;

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

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. A aquells fidels que poden tenir dificultats a causa del treball, els queda dispensa -
da l’obligació de participar en la celebració eucarística i les altres obligacions deri -
va des de les festes declarades de precepte.

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

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

Carta sobre la Visita Pastoral als arxiprestats de Sant Andreu 
i de la Torrassa-Collblanc

Benvolguts diocesans i diocesanes,

Us lliuro aquestes lletres a tots vosaltres, benvolguts diocesans i diocesanes de Barce -
lo na, per comunicar-vos que celebrarem aquesta quaresma la Visita Pastoral als arxi -
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prestats de Sant Andreu i de la Torrassa-Collblanc. Us ho comunico perquè tota l’Es-
glésia diocesana pregui per la realització de la Visita Pastoral a aquestes parròquies
de l’arxidiòcesi i perquè doni molts bons fruits. Us demano que durant aquests pro-
pers mesos pregueu en totes les parròquies i comunitats per aquesta celebració dio-
cesana.

Saludo molt cordialment els arxiprestos que visitaré aquests propers mesos. El Beat
Joan Pau II afirmà que la Visita Pastoral és un «autèntic temps de gràcia» i «una ex-
pansió de la presència espiritual del Bisbe entre els seus fidels» (Exhortació postsino -
dal Pastoris gregis, de 16 d’octubre de 2003, n. 46). La Visita Pastoral fa possible una
major comunicació del Bisbe diocesà amb els seus diocesans i un coneixement més
aprofundit de les parròquies, comunitats i realitats eclesials. A la vegada, aquesta Vi-
sita dóna als arxiprestats una major consciència de la diocesanitat. En la Visita Pasto -
ral es tindrà un interès especial en l’aplicació dels tres objectius del nostre Pla Pasto ral
Feu tot el que Jesús us digui de 2011 a 2015.

Us demano a totes les parròquies i comunitats, moviments i realitats eclesials que re-
beu la Visita Pastoral del Pastor diocesà, que us prepareu amb la pregària, amb el co-
neixement i l’estimació de la vostra entitat cristiana, amb la consciència d’estar enmig
del món per anunciar Jesús i el seu Evangeli a les persones que viuen al vostre cos-
tat, amb l’agraïda consciència que formen part de l’Església diocesana de Barce lona
en la qual hi ha present i actuant tota l’Església de Crist una, santa, catòlica i apos tò -
lica.

En la realització de la Visita Pastoral a aquests arxiprestats compto amb la col·labora -
ció inestimable del Bisbe Auxiliar, dels Vicaris Episcopals, dels Delegats Diocesans,
dels arxiprestos, dels rectors, i també de tots els qui en formeu part. Demano als rec-
tors i sacerdots de les parròquies i comunitats dels Arxiprestats de Sant Andreu i de
la Torrassa-Collblanc, que informin de la imminent celebració de la Visita Pastoral, del
seu sentit i de les seves finalitats per tal que amb la pregària i la participació de tots
do ni molts bons fruits. En les trobades parroquials es pot fer la «Pregària per a la Vi-
sita Pastoral», que acaba així:

«Veniu a visitar-nos, Senyor,
per mitjà del ministeri de qui, en nom vostre,
és el nostre pare i pastor.
Que les nostres parròquies, llars, obres
i sobretot els nostres cors
s’obrin per rebre us. Amén.»

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 4 de febrer de 2013
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Pregària per a la Visita Pastoral

Senyor Jesucrist, Vós, que sou el nostre Bon Pastor, 
concediu-nos, als fidels de la nostra Parròquia,
de comprendre i acollir el misteri de gràcia
que acompanya la Visita Pastoral del nostre Bisbe.
Que ens ajudi a descobrir el sentit de la nostra pertinença 
a la Santa Església Catòlica,
a valorar la nostra dignitat de cristians,
a sentir el compromís de ser membres vius i actius 
del Poble de Déu, que és el vostre Cos místic.
Feu, Senyor, que per la Visita Pastoral 
sigui la Vostra Visita, la que rebem.
La Visita Pastoral ve a manifestar-nos el vostre amorós designi 
de redempció i de pau,
a corregir les nostres deficiències
i a fer-nos descobrir nous camins de fidelitat 
a l’Evangeli i al Regne de Déu,
perquè la nostra vida cristiana, 
enmig de la realitat del nostre món,
es vegi enfortida i sostinguda per la vostra gràcia. 
Veniu a visitar-nos, Senyor,
per mitjà del ministeri de qui, en nom vostre,
és el nostre pare i pastor.
Que les nostres parròquies, llars, obres i sobretot els nostres cors 
s’obrin per rebre-us.
Amén.

Carta sobre la renúncia del Sant Pare Benet XVI

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-
sanes

Benvolguts i benvolgudes, 

El Sant Pare Benet XVI el proppassat 11 d’aquest mes ha fet una manifestació molt
important per a l’Església: la seva renúncia al ministeri de bisbe de Roma, Successor
de Sant Pere. Ell mateix ha donat la raó de la seva decisió que va reflexionar repeti-
dament en la seva consciència davant Déu. Ell ens ha dit que la seva edat avançada
no li permet poder servir adequadament el ministeri de Successor de Pere. La renún-
cia serà efectiva el proper 28 d’aquest mes a les vuit del vespre.

Aquesta voluntat del Sant Pare posa en relleu la profunda espiritualitat del Papa, la se -
va lucidesa per prendre aquesta decisió i el seu gran amor a l’Església que sempre ha
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servit amb una entrega total. Tot això és un testimoniatge per a tots els cristians i per
al món sencer. Hem d’acollir aquesta decisió del Sant Pare amb afecte i respecte.

Tots recordem amb joia la visita del Sant Pare Benet XVI a Barcelona els dies 6 i 7
de novembre de 2010, amb motiu de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Fa-
mília i de la visita a l’Obra del Nen Déu. A ell i a tots nosaltres ens deixà un record
inesborrable. En aquests moments els diocesans, les parròquies i les institucions ecle-
sials de l’Església de Barcelona hem d’agrair-li la seva presència entre nosaltres i tot
el que hem rebut del seu constant, generós i fecund ministeri al servei de l’Església
una i única de Jesucrist. 

Us demano a tots, a les parròquies i comunitats, la pregària, especialment aquest diu-
menge, pel Sant Pare Benet XVI, per l’Església i, a partir del proper 28 d’aquest mes,
per l’elecció del nou Sant Pare que haurà d’escollir el Col·legi Cardenalici.

El diumenge 24 d’aquest mes de febrer, en la celebració de l’Eucaristia a la Basílica
de la Sagrada Família, a les 5 de la tarda, amb la participació dels catequistes i famílies
amb fills que participen en les catequesis de les parròquies, comunitats i escoles d’Es-
glésia, recordarem amb afecte i agraïment el Papa Benet XVI, justament en la Basí-
lica gaudiniana que ell va dedicar. Us invito a tots especialment a aquesta celebració.

Amb una salutació molt cordial, 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 13 de febrer de 2013

Carta demanant pregàries per al Conclave

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 diocesa-
nes

Benvolguts i benvolgudes,

El nostre estimat Sant Pare Benet XVI ens va comunicar que el proper 28 d’aquest
mes a les 20 hores, per la seva renúncia, quedarà vacant la seu de Roma. El mes de
març l’Església celebrarà el Conclave per a l’elecció del Sant Pare. Els cardenals elec -
 tors realitzarem el delicadíssim servei eclesial d’elegir al Bisbe de Roma i Successor
de Sant Pere.

El Papa rep de Déu el ministeri petrí que ha d’exercir al servei de tota l’Església catò -
lica estesa d’Orient a Occident. Tota l’Església acompanyarà els cardenals en el seu
tre ball que realitzarem en la Capella Sixtina elegint el Sant Pare. Tots els membres
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del Poble de Déu hi participaran amb la pregària, com va fer la primera comunitat de
Jerusalem que estava reunida pregant per l’apòstol Pere empresonat (cf. Ac 12,5).

La nostra Església de Barcelona estarà ben unida a tota l’Església universal pregant
tots els seus membres i totes les parròquies i comunitats perquè l’Esperit Sant il·lumi -
ni el treball dels membres del Conclave per tal que els cardenals elegim aquell qui
enmig del món d’avui, subjecte a ràpides transformacions i sacsejat per qüestions de
gran relleu per a la vida de la fe, pugui portar millor la barca de Sant Pere i anunciar
l’Evangeli arreu del món.

Quan entraré al Conclave us portaré a tots vosaltres, estimats diocesans, com sempre
en el meu cor, i confiaré molt en la vostra pregària que m’acompanyarà en aquells mo -
ments de molta importància per a tota l’Església i per al món.

Us demano que durant aquests dies previs a la celebració del Conclave i mentre duri
el Conclave en totes les parròquies, comunitats, moviments, associacions, escoles i
institucions d’Església, pregueu per l’Església i per l’elecció del Sant Pare, perquè des -
prés del gran do del Papa Benet XVI, el Senyor ens doni un nou pastor segons el seu
cor, un pastor que ens guiï al coneixement de Crist i al seu amor. 

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 22 de febrer de 2013

Carta sobre la peregrinació diocesana a Roma

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 diocesa -
nes

Benvolguts i benvolgudes, celebrem la fe amb el nou Papa!

L’Any de la Fe és un do de Déu que Benet XVI ens ha ofert a tota l’Església. Durant
aquest any de gràcia volem valorar la fe que Déu ens ha donat als creients i volem
també agrair-li moltíssim aquesta manifestació del seu amor.

El Papa Benet XVI, en la seva carta Porta de la fe ens demana que professem la nos-
tra fe especialment amb el Credo. Els dies 18 al 20 de maig presidiré una peregri -
nació diocesana a Roma per a professar la fe davant del sepulcre de l’apòstol Sant
Pere. Aquest apòstol de Jesús té la funció de confirmar en la fe als membres del Poble
de Déu. Serà molt emotiu i enriquidor celebrar i professar la fe tots plegats ben a prop
dels testimonis de la nostra fe, els apòstols Pere i Pau.
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La peregrinació a Roma ens permetrà participar en la solemne eucaristia de Pentecos -
ta, presidida pel nou Sant Pare. En aquests moments que faig aquest escrit no sabem
qui serà el nou Sant Pare que portarà la barca de Sant Pere després de l’estimat Papa
Benet XVI. Els cardenals en el Conclave l’escollirem. I en la solemnitat de Pentecos-
ta, el 19 de maig presidirà l’Eucaristia en la que participarem els pelegrins de la nos-
tra arxidiòcesi. Seran moments entranyables per a tots nosaltres.

Visitarem la Basílica de Sant Sebastià a les Catacumbes. El Papa Benet XVI en crear -
me cardenal em va donar aquest títol a Roma, aquesta parròquia, ja que els cardenals
són clergat de Roma al servei més immediat del Papa. Aquesta Basílica, fins al s. XII

s’anomenava dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau, perquè sembla que els cossos dels
dos Apòstols hi estigueren un temps fins que van ser traslladats de nou als indrets del
Vaticà i de Sant Pau extramurs. És una de les set Basíliques que es visiten durant els
Anys Sants a Roma. Sota la Basílica veurem les catacumbes on hi ha molts grafits que
fan referència a Pere i Pau. Aquest indret es denominava catacumbes i aquest nom ser -
ví per denominar tots els altres cementiris de la Roma antiga.

Altres visites religioses i culturals ompliran el nostre pelegrinatge que crearà entre tots
nosaltres un ambient d’amistat, de pregària i de sintonia amb l’Església de Roma pre-
sidida pel nou Successor de l’apòstol Sant Pere.

Esperant, doncs, comptar amb la vostra presència, rebeu una cordial i fraterna saluta -
ció,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 25 de febrer de 2013

Carta invitant a la Missa Crismal

Benvolguts preveres i diaques,

Us lliuro aquestes lletres per invitar-vos ben cordialment a la celebració de la Mis-
sa Crismal, el proper Dimarts Sant 26 de març, a les 11 del matí, a l’església Cate-
dral Basílica de Barcelona. A través vostre invito també tots els fidels que puguin par-
ticipar-hi.

Com bé sabeu, amb aquesta celebració es vol posar de manifest la comunió i frater-
nitat entre tots els preveres de la nostra arxidiòcesi alhora que és un moment ben sig-
nificatiu per iniciar la preparació per a la celebració de la Pasqua. Uns dies abans de
Pasqua, doncs, ens trobarem reunits per a la celebració de la Missa en la qual es be -
ne ei xen l’oli dels malalts i el dels catecúmens i es consagra el Sant Crisma, a fi que to -
t es les uncions sacramentals que es facin a partir de la Pasqua, siguin celebrades amb
els olis nous. En aquest Any de la Fe, el presbiteri i els altres membres del Poble de
Déu, celebrarem amb joia aquest do de Déu que tots hem rebut.
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Farem també, com cada any, un homenatge als preveres que celebren els cinquanta
i vint-i-cinc anys de la seva ordenació i als diaques que celebren els vint-i-cinc anys
d’ordenació.

Després de la celebració, com de costum, ens aplegarem al Seminari Diocesà per com -
partir amb joia la taula del dinar, la fraternitat i l’amistat.

Amb el desig, doncs, de poder comptar amb la vostra presència us saludo ben cordial -
ment,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 26 de febrer de 2013

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, amb motiu de la Jornada per a la Vida Consagrada. Cate -
dral de Barcelona, 2 de febrer de 2013

És un goig presidir aquesta Eucaristia amb motiu de la Jornada per a la Vida Consagra -
da amb la participació de consagrades i consagrats de l’arxidiòcesi de Barcelona. És
un motiu de joia per a tots poder-nos reunir en aquesta festa de la presentació de Je-
sús al Temple, per agrair a Déu el do preuat de la vocació religiosa que heu rebut del
seu amor misericordiós.

La festa que celebrem encaixa plenament amb la vostra presentació a l’Església i la
vostra dedicació a Déu. Jesús fou lliurat al Pare en el Temple. Jesús va venir a fer
la voluntat del Pare. Així com la vida de Jesús, amb la seva obediència i la seva en-
trega al Pare, és paràbola viva del «Déu amb nosaltres», també el lliurament de les
persones consagrades a Déu i lliurades als germans es converteixen en signe eloqüent
de la presència del Regne de Déu per al món d’avui. La vostra manera de viure i de
treballar manifesta la vostra plena pertinença a l’únic Senyor. El vostre abandó con-
fiat i total en les mans de Jesucrist i de l’Església és un anunci clar i fort de la presèn -
cia de Déu amb un llenguatge comprensible avui, que és el llenguatge de l’amor. Vi-
vint d’aquesta manera la vostra vida de consagrades i consagrats feu un servei preuat
i eficaç a l’Església i al món.

La vida consagrada s’ha caracteritzat sempre per la seva set de Déu. El Sant Pare Be-
net XVI us dóna aquest consell molt necessari i adient: «La suprema norma de la vi-
da religiosa és el seguiment de Crist. No es pot aconseguir un autèntic rellançament
de la vida religiosa si no és tractant de portar una vida plenament evangèlica». Es
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tracta d’assumir i viure el lema programàtic de Sant Benet: «No anteposeu absoluta-
ment res a l’amor de Crist». Això us portarà cada dia amb més intensitat a no ante-
posar res a l’únic Amor del vostre cor, posat en Jesús i en la seva Paraula, i trobant
així el contingut més autèntic i profund del carisma dels vostres fundadors. 

La varietat dels carismes que aquests fundadors i fundadores us han deixat, enriqueix
el jardí de l’Església, de les diòcesis, de les parròquies i comunitats. Tots —comen-
çant pels bisbes— hem de valorar molt, respectar, promoure i protegir la vida consa-
grada en les seves diverses formes i carismes. Viviu la vostra vida consagrada en el
si d’una Església diocesana, presidida per un successor dels apòstols, que atorga a
aquesta porció del Poble de Déu l’apostolicitat. I és en el si de l’Església diocesana que
està present i actua tota l’Església de Crist una i santa.

Gràcies, benvolgudes religioses i religiosos, per la vostra vocació i la vostra vida con-
sagrada. Em plau agrair-vos-ho en nom de tota l’estimada Església metropolitana de
Barcelona. Us necessitem. Els homes i dones d’avui necessiten homes i dones de Déu,
sants i santes que siguin epifanies, icones de l’amor misericordiós i salvador de Déu, sig -
nes vius de la presència de Crist ressuscitat en el món, com diu el lema d’enguany.
Aquest és el servei més preuat i més necessari. Avui, enmig de la crisi a casa nostra
i sempre arreu dels països subdesenvolupats, hem de donar pa material als germans
necessitats, però no podem deixar-los sense el millor aliment, la paraula que surt de
la boca de Déu. Aquest és el doble servei que feu i heu de fer sempre vosaltres esti-
mades religioses i estimats religiosos. 

Benet XVI, en la seva exhortació postsinodal Verbum Domini, ens diu que «l’Espe-
rit Sant ha il·luminat amb llum nova la Paraula de Déu als fundadors i fundadores.
D’ella ha brotat cada carisma i d’ella vol ser expressió cada regla, donant origen a
itineraris de la vida cristiana marcats per la radicalitat evangèlica» (N. 83). Viure
seguint el Crist cast, pobre i obedient es converteix —diu el Papa— en «exègesi viva
de la Paraula de Déu». En la Carta apostòlica Porta de la fe, Benet XVI diu que «per
la fe, homes i dones han consagrat la seva vida a Crist, deixant-ho tot per viure en la
senzillesa evangèlica l’obediència, la pobresa i la castedat, sigues concrets de l’espe-
ra del Senyor que no tarda a arribar» (N. 13).

El Señor nos invita a todos los bautizados a trabajar en la evangelización y en nuestros
países especialmente en la nueva evangelización. Hemos de anunciar a Jesús y a su
Evangelio. Es urgente. Es muy necesario.

Como decíamos los padres sinodales en el mensaje final, hemos de dejarnos ilumi-
nar por el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. No hay hombre o mujer que
en su vida, como la mujer samaritana, no se encuentre junto a un pozo con un cánta -
ro vacío, con la esperanza de saciar el deseo más profundo del corazón, aquel que só-
lo puede dar significado pleno a la existencia. 

Como Jesús, también nosotros sentimos el deber de sentarnos junto a los hombres y
mujeres de nuestro tiempo, para hacer presente el Señor en sus vidas, de modo que
puedan encontrarlo, porque sólo su Espíritu es el agua que da la vida verdadera y eter -
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na. Quien ha recibido la vida nueva del encuentro con Jesús, a su vez no puede hacer
menos que convertirse en anunciador de la verdad y esperanza para los demás. La
mujer samaritana convertida, se convirtió en mensajera de salvación y condujo a toda
la ciudad hacia Jesús. 

En el Mensaje de los padres sinodales os decíamos: «Que la Asamblea del Sínodo de
los Obispos llegue a estos hermanos nuestros nuestra gratitud por su fidelidad a la
llamada del Señor y por la contribución que han hecho y hacen a la misión de la Igle-
sia, la exhortación a la esperanza en situaciones nada fáciles para ellos en estos tiem-
pos de cambio y la invitación a reafirmarse como testigos y promotores de nueva evan -
gelización en los varios ámbitos de la vida en que los carismas de cada instituto los
si túa» (N. 7).

Este mensaje del reciente Sínodo de los Obispos dedicado a la nueva evangelización
pa ra la transmisión de la fe, os invita a todos vosotros queridas religiosas y queridos
religiosos a evangelizar para la transmisión de la fe. Es el primero de los tres objeti-
vos de nuestro Plan Pastoral Diocesano: dar a conocer a Jesús a aquellos que no lo co -
nocen.

María presentó Jesús en el Templo. María nos presenta y ofrece constantemente Je-
sús, Dios y hombre. Imitemos a María propiciando encuentros personales a nuestros
hermanos con Jesús.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’inici de la fase diocesana del procés de la Causa de Canonització
de la serventa de Déu Maria Benedicta Daiber. Arquebisbat de Bar-
celona, 8 de febrer de 2013

Comencem la fase diocesana del procés de la Causa de Canonització de la serventa
de Déu Maria Benedicta Hildegarda Daiber Heyne. La nostra Església diocesana es-
tà contenta d’haver iniciat aquest procés i poder-lo tramitar per tal de lliurar-lo a la Con -
gregació per a les Causes dels Sants, amb el desig que arribi a bon port per tal que
el Papa pugui declarar-la Beata.

Maria Benedicta va néixer a Sttutgart el 2 de desembre de 1904. És coetània de molts
de nosaltres, ja que va viure els anys del nou-cents del que ja diem des de fa tretze
anys, el «segle passat». D’alguna manera podem dir que és una dona del nostre temps.
I també ho és per l’ambient en què va viure en la seva família, ja que la mare i el
pare professaven creences alienes al cristianisme. Tanmateix el Senyor havia escollit
la serventa de Déu i als dotze anys va tenir a les mans una Bíblia protestant i la Ver-
ge Maria la va portar a l’amor de Jesús. Va llegir amb satisfacció els Evangelis i va anar
intentant descobrir la veritat. A Santiago de Xile va fer passos importants en la fe i

78 [16] febrer - BAB 153 (2013)



fou batejada el 8 de setembre de 1923. Estudià teologia i resava la Litúrgia de les ho-
res. Va enamorar-se de la Bíblia. Va ser un apòstol de la Paraula de Déu. Va evangelit -
zar els homes i dones del seu temps amb les Sagrades Escriptures. Va escriure el Ma-
nual de Estudios Bíblicos Católicos i va donar conferències bíbliques. La primera la
va donar l’any 1959 a una petita comunitat de Barcelona i ho va fer en parròquies de
la nostra arxidiòcesis durant bastants anys. Recordem també el moviment «Pro Ec-
clesia Sancta» en el qual va participar-hi activament.

La serventa de Déu va morir a Barcelona el 8 de febrer de 1987. Tots la podíem co-
nèixer per raó de la nostra edat. Una dona d’avui. Una dona que es lliurà radicalment
a Déu portada per la lectura de la Bíblia. Justament en els 26 anys de la seva mort,
avui 8 de febrer de 2013, fem l’inici del seu procés de canonització.

Penso que és un bon testimoni per a tots nosaltres i avui, que estem compromesos en
la nova evangelització, per tal d’anunciar Jesús i el seu Evangeli als homes i dones
del nostre temps, i sabem que molts viuen com si Déu no existís. El Papa Benet XVI
va dedicar un Sínode dels Bisbes a la Paraula de Déu i posteriorment ha publicat l’ex-
hortació postsinodal Verbum Domini potenciant el paper que ha de tenir la Paraula
de Déu en la vida dels cristians i de l’Església. La nostra serventa de Déu n’és un exem -
ple vivent de l’eficàcia «sagramental» de la Paraula de Déu.

En aquest Any de la fe, Maria Benedicta és un model en l’estudi dels continguts de la
fe i de la Bíblia. A la vegada, era una dona eclesial, oberta als esdeveniments de l’Es-
glésia i al servei dels Bisbes i dels sacerdots en diversos països.

Cal posar de relleu que és una laica i que convé que en la llista dels sants augmentin
els laics, per tal que el laïcat pugui tenir testimonis laics.

Com a pastor diocesà em plau fer a la nostra serventa de Déu un reconeixement del
bé espiritual que ha fet a la nostra arxidiòcesi amb el seu treball i amb la seva espiri -
tualitat.

Que tot sigui a major glòria de Déu i en bé de la salvació que el Senyor ens ha ofert. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Palabras del Sr. Cardenal en el Acto de Clausura del proceso dioce-
sano de la Causa de Canonización de la Sierva de Dios Magdalena
Aulina, en la iglesia de la Casa del Instituto Secular de las Operarias
Parroquiales, Barcelona 9 de febrero de 2013

Acabamos un acto histórico. Es un acto muy significativo. Ha sido una celebración con
muchas formalidades que han puesto de relieve la seriedad de un proceso de Beatifi -
cación y Canonización.
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Con gozo celebramos hoy la clausura del proceso diocesano de la Causa de Canoni -
zación de la Sierva de Dios Magdalena Aulina i Saurina. Es una satisfacción para el
Instituto Secular de las Operarias Parroquiales fundado por Magdalena Aulina, de una
manera especial para la Madre Filomena Creus, por la vinculación que ha tenido con
la fundadora y también para la Directora General Giuseppina Milana. Deseo agrade-
cer a todos los que han trabajado para que hoy podamos celebrar este acto eclesial: los
miembros del Tribunal, el Postulador, los testigos, los peritos, consultores y miem-
bros del Instituto Secular.

Magdalena nació en Banyoles el 12 de diciembre de 1897, en una familia muy religio-
sa. Ha sido una mujer de nuestro tiempo y coetánea de muchos de vosotros, ya que
vivió hasta el año 1956. Es particularmente emotivo hablar de una sirvienta de Dios
que ha formado parte de nuestro tiempo y particularmente para muchas de vosotras
de vuestra vida.

Como su hermana sintió la vocación religiosa, pero quería consagrarse al Señor ha-
ciéndolo como laica. Su vida cristiana y consagrada quedó muy marcada por su devo -
ción a Santa Gemma Galgani, de la que fue una ardiente promotora.

Se entregó a obras de catequesis y sociales en Banyoles y la siguieron jóvenes con la
misma finalidad y el mismo espíritu. Con los años y la ayuda de benefactores constru-
yó en Banyoles una casa instalando una residencia y una escuela para jóvenes obre-
ras que llamó Casa Nuestra. En el año 1931 las jóvenes que seguían a la Sierva de Dios
empezaron a vivir en comunidad y crearen la Pía Unión de Operarias Parroquiales
que posteriormente a su muerte fue aprobada como Instituto Secular de Operarias Pa-
rroquiales. Magdalena Aulina murió en Barcelona el 15 de mayo de 1956. Me remi -
to al perfil de la personalidad humana y cristiana que ha hecho la Directora General.

El carisma de la Sierva de Dios lo han acogido los miembros del Instituto Secular y
ha ido dando su fruto en los diferentes lugares de la Iglesia y del mundo. Actualmen-
te, las Operarias Parroquiales prestan un buen servicio a los miembros de la Confe-
rencia Episcopal Española y a los miembros de los organismos de la Conferencia
en su casa residencia de Arturo Soria, de Madrid. Es un motivo de agradecimiento.
Como pastor de esta Iglesia de Barcelona deseo agradecer también, el servicio ecle-
sial que están prestando los miembros del Instituto a nuestra archidiócesis.

Me complace poner de relieve que la Causa iniciada es la de una Sierva de Dios lai-
ca. Magdalena Aulina se avanzó a su tiempo y deseó que su consagración a Dios pu-
diera hacerla con la condición eclesial de laica. Por eso una Pía Unión, per eso un
Instituto Secular. Necesitamos que aumente la lista de los santos laicos y laicas pa-
ra que puedan ser un modelo y un testimonio más adecuado para la vocación cristia-
na de los laicos y laicas de la Iglesia.

Hemos de pedir por la intercesión de la Sierva de Dios que el Señor conceda muchas
y santas vocaciones para el Instituto Secular para que pueda continuar realizando las
obras que son fruto del carisma que ha recibido de la fundadora. Vivimos el reto de
la nueva evangelización en toda la Iglesia. Todos estamos llamados a anunciar a Je-
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sús y su Evangelio a tantas personas que en nuestras sociedades del occidente euro-
peo viven como si Dios no existiera. 

Que lo que hemos iniciado en Barcelona y entregacmos a la Congregación para las
Causas de los Santos sea para mayor gloria de Dios y para la salvación de todos.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en les Jornades d’Ètica i Món Contemporani: Economia
del desig, economia de la necessitat. Facultat de Teologia de Catalu -
nya, 12 de febrer de 2013

Estem celebrant les Jornades d’Ètica i Món Contemporani, dedicades enguany a l’e-
conomia del desig, economia de la necessitat. No són les primeres Jornades d’aquest
gènere que organitza la nostra Facultat de Teologia de Catalunya. Penso que aquest és
també un bon servei que presta la nostra Facultat a la nostra societat, perquè la teolo -
gia pot il·luminar les realitats temporals del món que configuren la vida de les perso -
nes i de les convivències socials.

La celebració d’aquestes Jornades ha coincidit amb les manifestacions que ahir a les
11 del matí va fer el Sant Pare Benet XVI al Vaticà, en un Consistori per a la Causa
dels Sants, de renunciar el proper 28 d’aquest mes a la seu de Roma i al ministeri pe-
trí. Estem tots impressionats i acollim la voluntat del Sant Pare amb afecte i respec-
te. Penso que la seva voluntat l’ha expressat molt clarament parlant de la seva edat
avançada i de la dificultat de poder realitzar el seu ministeri de manera adequada per
a servir l’Església. El Papa està particularment vinculat a Barcelona per la seva visi -
ta els dies 6 i 7 de novembre de 2010 per la dedicació de la Basílica de la Sagrada Fa-
mília i la visita al Nen Déu. A ell li va quedar —em va dir a l’hora del dinar— un re-
cord inoblidable i a nosaltres també. Per això li agraïm al Sant Pare el seu servei molt
preuat a tota l’Església i al món, i nosaltres amb més motiu encara com he dit.

El Papa, en la seva encíclica Caritas in veritate afirma que «la comunió fraternal més
enllà de tota divisió, neix de la Paraula de Déu-amor que ens convoca. En afrontar
aquesta qüestió decisiva, hem de precisar, d’una banda, que la lògica del do no ex-
clou la justícia ni s’hi juxtaposa com un afegit extern en un segon moment, i, d’una
altra, que el desenvolupament econòmic, social i polític necessita, si vol ser autèntica -
ment humà, donar espai al principi de gratuïtat com expressió de fraternitat» (N. 34).

Aquestes paraules del Sant Pare són tot un repte pels gestors de l’economia a tots els
nivells i formen part de la doctrina social de l’Església, que el Secretari del Dicaste -
ri Justícia i Pau avui ens ajudarà a comprendre millor. Desitjo agrair moltíssim a l’ar-
quebisbe Mario Toso la seva disponibilitat per venir a Barcelona per enriquir-nos amb
la seva participació.
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En el mercat, a més de la justícia commutativa hi ha també la justícia distributiva i la
justícia social, per tal que afavoreixi la cohesió social que necessita el mercat mateix
pel seu bon funcionament. Com diu el Papa, «sense formes internes de solidaritat i
de confiança recíproca, el mercat no pot complir plenament la seva funció econòmi -
ca» (N. 35). És el que diem en el títol d’aquesta sessió: «La gratuïtat i el do formen
part de l’economia de comunió.»

La manca d’aquests principis ens han portat a la situació socioeconòmica de greu cri-
si que vivim amb conseqüències molt negatives i doloroses per moltíssimes perso-
nes, famílies i institucions. Hem d’aprendre d’aquesta crisi i hem de conèixer i donar
a conèixer més i més la doctrina social de l’Església com una autèntica alternativa.
Per això dono molta importància a aquestes Jornades que venim celebrant a la Facul-
tat de Teologia.

La doctrina social de l’Església ha sostingut sempre que la justícia afecta totes les for -
ces de l’activitat econòmica, perquè en tot moment té a veure amb l’home i amb els
seus drets. Així, tota decisió econòmica té conseqüències de caràcter moral. I avui és
el que necessita més la nostra societat i l’Església ha d’oferir-li aquest servei molt preuat
fent veure que la caritat en la veritat posa l’home davant la sorprenent experiència del do. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Palabras conclusivas del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr.
Lluís Martínez Sistach, en el Congrés Internacional «Cinema i No-
va Evangelització», Barcelona, 16 de febrero de 2013

Clausuramos este Congreso Internacional «Cine y Nueva Evangelización» que he-
mos celebrado estos días en Barcelona. Es el segundo después del celebrado en Ro-
ma. Nuestra Archidiócesis ha sido pionera en las Semanas del Cine Religioso, que se
han extendido por el mundo. Ha sido una feliz iniciativa de nuestro sacerdote dioce -
sano Peio Sánchez que deseo agradecer.

Estas dos iniciativas contribuyen considerablemente en la nueva evangelización. El ci -
ne con sus imágenes y sus guiones, su música y sus efectos sonoros, es hoy también
un lenguaje comprendido y en uso entre las personas sin excluir los jóvenes. El cine
nos ofrece un nuevo lenguaje, actual y comprensible, para anunciar a Jesús y su Evan -
gelio, para la evangelización en países ad gentes y para la nueva evangelización en
países como los de la Europa occidental, cristianizados hace muchos siglos pero que
actualmente sufren un proceso de descristianización galopante.

Nuestro Congreso ha coincidido con una decisión meditada y libre de nuestro queri-
do Santo Padre Benedicto XVI, al declarar su renuncia al ministerio de Obispo de Ro -
ma y Sucesor de San Pedro. Una decisión inédita durante los casi seis siglos últi mos.
De cisión inesperada que ha paralizado y ha movido a la vez los medios de comuni-

82 [20] febrer - BAB 153 (2013)



cación, a la Iglesia y al mundo. La renuncia del Papa Ratzinger, la sede vacante y la
celebración del Cónclave ofrecerá muchas imágenes religiosas, eclesiales, que direc-
ta e indirectamente hablarán de transcendencia, de sentido religioso innato en la per-
sona humana, de Dios. Se coincide en que el gesto de Benedicto XVI ha sido un testi -
monio para la Iglesia y para el mundo hoy.

Ha sido precisamente Benedicto XVI quien, preocupado por la nueva evangelización,
ha creado un nuevo dicasterio en la Curia Romana sobre la Promoción de la Nueva
Evangelización y ha dedicado el Sínodo de los Obispos celebrado en octubre pasado
al tema de «la nueva evangelización para la transmisión de la fe».

En el Mensaje al Pueblo de Dios, los padres sinodales nos referimos a los medios de
comunicación. Dijimos que «la evangelización exige que se preste gran atención al
mundo de las comunicaciones sociales, que son un camino, especialmente en el caso
de los nuevos medios, en el que se cruzan tantas vidas, tantos interrogantes y tantas
expectativas». Estos medios, y hoy son muchos y más sofisticados, ofrecen un nue-
vo lenguaje, como el mismo cine, para la evangelización, especialmente de los jóve-
nes, ya que son éstos los que al menos hoy están más abiertos a estos medios y redes
sociales. Asimismo, en el Mensaje dijimos también que estos medios «son el lugar
donde en muchas ocasiones se forman las conciencias y se muestran los hechos de la
propia vida y deben ser la oportunidad nueva para llegar al corazón de los hombres»
(N. 10).

Pero no podemos olvidar que tratando del cine, este es un arte, ya se le llamaba el sép -
timo arte en mis años mozos. Y en el referido Mensaje hablamos implícitamente del
cine al hablar también del arte en sus varias formas, desde las más antiguas a las más
recientes. Así, hemos dicho a cuantos realizan el arte del cine que «en sus obras, en
cuanto tienden a dar forma a la tensión del hombre hacia la belleza, reconocemos un
modo particularmente significativo de expresión de la espiritualidad… La vía de la
belleza es un camino particularmente eficaz de la nueva evangelización» (N. 10).

La Biblia, la liturgia y la espiritualidad cristiana han sido y son fuente de inspiración
a artistas para sus obras en todas las ramas del arte. La naturaleza, la Biblia y la litur -
gia fueron los tres libros —tal como afirmó Benedicto XVI en su homilía de dedica-
ción de la Basílica de la Sagrada Familia— que inspiraron a Antoni Gaudí como hom -
bre, como cristiano y como arquitecto.

Con mucha satisfacción he visto como se ha incorporado en las ponencias del Con-
greso la figura y la obra de Gaudí en el cine. Da para muchas películas de cine religio -
so. 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 facha -
das a la vista de todos, como en una visión nueva de las imágenes clásicas, calificadas
como la Biblia pauperum, la Biblia de los pobres. Gaudí, como laico cristiano y como
arquitecto quería que sus obras condujeran las personas a Dios. Buen testimonio pa -
ra cineastas cristianos.
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Podemos decir que el templo gaudiniano es una cartografía de lo sagrado, un gran ma -
pa donde el mundo puede ver las grandes preguntas de la vida, del origen y del fin,
del cielo y de la tierra. Antoni Gaudí conocía que la belleza tenía un poder provoca-
dor y atrae hacia la bondad y la verdad. Sabía que su obra invitaba y movía a la fe,
que detrás de las piedras del templo había una elocuencia que hablaba del infinito.
Sin duda que el documental de Massimo Manservigi «Buscando las siete llaves de
Antoni Gaudí» habrá ilustrado suficientemente el servicio que ha prestado, presta y
prestará a la nueva evangelización de la obra de nuestro «arquitecto de Dios.»

Agradezco a todos los que han hecho posible el Congreso. Grazie Eminenza, Carde-
nal De Paolis, siamo amici e colleghi canonisti. Grazie per la sua conferenza. Grazie
Dottoressa Liana Marabini, Presidenta del Congresso, per la sua collaborazione. De-
seo que el trabajo de este Congreso Internacional haya sido muy eficaz y ayude a to-
dos los que están inmersos en el mundo del cine que este maravilloso arte contribu-
ya a la nueva evangelización al servicio de las personas.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Extracte de l’homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr.
Lluís Martínez Sistach, en la Missa amb els catequistes i famílies, fent
memòria del Papa Benet XVI, Sagrada Família, 24 de febrer de 2013

Estem molt contents tots d’estar aquí, en aquesta magnífica i bellíssima Basílica de la
Sagrada Família per celebrar el sopar de Jesús. Estem reunits les catequistes i els ca-
tequistes de l’arxidiòcesi i moltíssimes famílies amb els seus fills que fan catequesi.
I Jesús que està aquí enmig nostre està, també, molt content perquè sap que tots nos -
altres l’estimem molt i amb la catequesi de cada setmana el volem conèixer més i vo-
lem resar cada dia per estar amb Ell.

Avui tots, però especialment vosaltres nens, adolescents i joves que feu catequesi,
donarem gràcies a Déu per les catequistes i els catequistes que teniu i també pels pa-
res cristians que teniu. Els catequistes i els pares us ensenyen moltes coses de Jesús
i us ensenyen també a resar, a parlar amb Jesús.

Benvolguts catequistes, esteu realitzant un ministeri molt important i molt necessari
i com a Pastor diocesà em plau agrair-vos-ho. Aquest servei us demana la vostra pre-
gària diària, conèixer i estimar molt a Jesús i una constant preparació. Moltes gràcies
per la vostra generositat. Sé que aquest servei de catequesi que feu us omple molt i
que experimenteu l’ajut constant del Senyor.

Pares, vosaltres sou els primers catequistes dels vostres fills. Jesús us confia aquesta
joiosa i delicada missió. Iniciar els vostres fills des de petits a la catequesi i a la pre -
gària és la millor herència que podeu deixar als vostres fills. Em plau agrair també el
servei preuat que realitzeu els avis en la catequesi i pregària dels vostres néts.
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El Papa Benet XVI va venir a Barcelona a dedicar aquesta església de la Sagrada Fa-
mília. Va estar aquí com avui hi estem nosaltres. Va quedar molt content i en té un re-
cord molt agradable d’aquella celebració. I el Papa el passat dia 11 ens va comunicar
que renunciava com a Bisbe de Roma i Successor de Sant Pere, perquè ja és molt gran
i no té les forces necessàries per poder continuar fent adequadament el seu servei a
l’Església. Avui el volem recordar en aquesta celebració de l’Eucaristia i pregarem per
ell i li volem agrair tot el que ha fet per l’Església i molt especialment la seva visita
a Barcelona i la manifestació del seu afecte.

Us demano que intensifiqueu la vostra pregària pel nostre estimat Sant Pare Benet XVI,
per l’Església i pel Conclave que es reunirà el proper mes de març per elegir el nou
Sant Pare. Quan entraré a la Capella Sixtina us portaré a tots vosaltres, estimats dio -
cesans, en el meu cor i m’acompanyarà la vostra constant pregària els dies del Concla-
ve. Que els cardenals siguem dòcils a l’Esperit Sant per escollir el Pastor de l’Esglé-
sia universal que pugui portar la barca de Sant Pere amb més encert.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Paraula i Vida

Defensar Déu i defensar l’home (03/02/2013)

«La família és forta i viva també avui», va dir el Sant Pare el passat 21 de desembre,
en un important discurs dirigit als cardenals i als membres de la Cúria romana que el
felicitaven en ocasió del Nadal. Tanmateix, també va reconèixer que és innegable la
crisi que l’amenaça en els seus fonaments, especialment en el món occidental.

Per explicar aquesta crisi, Benet XVI va citar un pensador jueu contemporani, el gran
rabí de França Gilles Bernheim, que, en un llibre que el Sant Pare va qualificar de «cu -
rosament documentat i profundament commovedor», ha mostrat que l’atemptat a què
avui estem exposats contra l’autèntica forma de família, composta per pare, mare i fill,
té una dimensió encara més profunda. Si fins ara havíem vist com a causa de la crisi
de la família un malentès sobre l’essència de la llibertat humana, ara es veu clar que
hi està en joc la visió de la mateixa persona, del que significa realment ser home o do -
na. I el Sant Pare recollia un pensament de Simone de Beauvoir que s’ha fet famós:
«Dona no es neix, se’n fa» («On ne naît pas femme, on le devient»). En aquestes pa -
raules s’expressa la base del que avui es presenta sota el nom de gender —o, entre
nosaltres, l’anomenada ideologia de gènere— com una nova filosofia de la sexualitat.
Segons aquesta filosofia, el sexe de la persona ja no és una dada originària de la natu -
ralesa que la persona ha d’acceptar i omplir de sentit personalment, sinó una funció
social sobre la qual pot decidir de manera autònoma, mentre que fins ara era la socie -
tat la que decidia.
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La fal·làcia profunda d’aquesta teoria i de la revolució antropològica que comporta
és evident, va dir Benet XVI. L’home nega tenir una naturalesa preconstituïda per
la seva corporeïtat, que caracteritza l’ésser humà. Nega la pròpia naturalesa i decideix
que aquesta no li ha estat donada com un fet preestablert, sinó que és ell mateix qui
l’ha de crear.

Ara bé, subratllà el Sant Pare, si no existeix la dualitat home-dona com a dada de la
creació, tampoc no existeix la família com a realitat preestablerta. Aquesta es l’am-
plitud i la gravetat de la revolució antropològica que Benet XVI ha tingut la valentia
de plantejar clarament. En la lluita en favor de la família està en joc l’home mateix.
«I es fa evident que quan es nega Déu, es dissol també la dignitat de l’home. Qui de-
fensa Déu, defensa l’home», va concloure el Sant Pare en aquest discurs, molt ben
articulat i molt valent.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Promoure la dignitat de la dona (10/02/2013)

Amb el lema «No hi ha justícia sense igualtat», el segon diumenge de febrer s’escau
la jornada central de la Campanya Mundial contra la Fam, que promou Mans Unides.
Aquesta ONG de l’Església pretén sensibilitzar la societat sobre l’existència de la
fam en el món. Portats per la il·lusió del nostre desenvolupament, potser hi ha qui po-
dria pensar que aquest problema estava resolt. Però malauradament no és així, ni de
bon tros.

La crisi actual i les seves greus conseqüències en moltes persones i famílies ens ha fet
més realistes en aquest sentit. Així ho posen de manifest les campanyes de recollida
d’aliments i la resposta generosa de la nostra societat, que mostra una gran sensibili -
tat pel problema de la manca d’aliments.

La crisi fa que apareguin situacions molt doloroses, que revelen no solament la man-
ca de protecció dels drets fonamentals o una distribució injusta de recursos, sinó tam-
bé una falta de respecte a l’ésser humà.

Mans Unides constata, dia a dia, que la pobresa, la falta de recursos, la inexistència de
condicions d’igualtat en el reconeixement dels drets humans afecta sobretot les ne-
nes i les dones. Aquest fet és especialment greu perquè en els països més pobres del
món són elles les protagonistes i els agents més eficaços del desenvolupament humà.

Les dades són que el 70% del comerç internacional de persones és patit per dones i
nenes i dues terceres parts de les persones analfabetes són dones. Aquestes són només
dues mostres de la discriminació que pateixen tantes dones, que engendra violència
contra elles, fam, malalties, invisibilitat, etc. I de fons hi ha la manca de reconeixe-
ment de la igual dignitat de cada ésser humà, sigui home o dona. 
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Mans Unides, que nasqué com una iniciativa de les dones cristianes i en la qual les
dones sempre hi han estat o hi són ben presents i actives, treballa buscant sempre la
igualtat entre homes i dones als països més desfavorits, sobretot amb accions de des-
envolupament, molt sovint realitzades per les dones de les mateixes comunitats on es
fan aquests projectes.

Per això, en els projectes de Mans Unides la promoció de la dona és una prioritat per
al desenvolupament, juntament amb la promoció educativa, sanitària i social. Més de
mig segle de servei al desenvolupament ha demostrat a Mans Unides que invertir en
les dones és una molt bona forma de treballar a favor de la dignitat i del reconeixe-
ment dels drets de totes les persones.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Renovar i confessar la fe (17/02/2013)

La Quaresma i el temps de Pasqua són el moment fort de l’Any de la Fe que ens invi -
ta a celebrar el Sant Pare. Si sempre la Quaresma i la Pasqua són un temps de conver -
sió i de renovació, aquest any ho són especialment. Com ens recorda Benet XVI, l’Es -
glésia, que inclou en el seu propi si els pecadors, és alhora santa i sempre neces sitada
de purificació. I per això té necessitat d’aplicar-se contínuament a la penitència i a la
renovació.

Tota la Quaresma és com una preparació i un itinerari cap a la Pasqua, a fi que, amb
la força del Senyor ressuscitat, l’Església prengui vigoria per poder triomfar, amb pa-
ciència i amor, del que el Sant Pare anomena «les pròpies penes i dificultats, les inter -
nes i les externes».

En aquesta perspectiva, l’Any de la Fe és una invitació a una autèntica i renovada con -
versió al Senyor, únic Salvador del món. Déu, en el misteri de la seva mort i resurrec-
ció, ha revelat en plenitud l’Amor que salva i crida els homes a la conversió de vida
mitjançant la remissió dels pecats.

La Quaresma és, doncs, temps especialment orientat a la renovació de la fe, que aques -
ta vegada tindrà una significació especial. El Sant Pare desitja que cada Església parti -
cular, que cada comunitat o institució cristiana trobin en aquest temps de Quaresma
i Pasqua un moment per a donar un relleu especial a la confessió de la fe mitjan çant
la proclamació d’un dels símbols de la fe, que l’Església formulà en el seu mateix ini -
ci i que ha mantingut a través dels segles.

Recentment, el Sant Pare, que ha dedicat la major part de la seva vida a l’estudi i a l’en -
senyament de la teologia, rebé els membres de la Comissió Teològica Internacional,
i els va dir unes paraules que reflecteixen el tresor que és la fe, un tresor que ho és de
tot el Poble de Déu, de tota la comunitat cristiana. Benet XVI recordà a aquesta Co-
missió, que està formada per teòlegs eminents de tot el món, que el Concili Vaticà II
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ens recordà que tot el Poble de Déu participa de la funció profètica de Crist i que
aquest do s’expressa en el anomenat sensus fidei o sentit de la fe, que el Papa —emi-
nent teòleg també ell— va definir d’una manera molt suggestiva davant d’aquell grup
de teòlegs. El sentit de la fe «és per al creient una mena d’instint sobrenatural que
té una connaturalitat vital amb el mateix objecte de la fe i que és un criteri per discer -
ir si una veritat pertany o no al dipòsit viu de la Tradició apostòlica». 

Sant Tomàs d’Aquino ensenya que el coneixement de la fe és un coneixement per con -
naturalitat; avui potser diríem que el sentit de la fe és com una sintonia especial amb
els continguts de la fe. Aquesta sintonia és un do de l’Esperit Sant, que —com va dir
també Benet XVI— «parla sempre a les Esglésies i les fa avançar vers la plenitud de
la veritat». 

La funció confiada per Jesús als apòstols i als seus successors, l’anomenat Magiste-
ri eclesial, i la realitat del sentit de la fe, present en tot el Poble de Déu, són dons de
l’Esperit Sant que ens porten a la professió o confessió de la fe, a la seva expressió
litúrgica solemne i a la seva vivència en la vida ordinària de cada dia.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Benet XVI, testimoni per a tots (17/02/2013) 
(Carta per a la premsa)

El Sant Pare Benet XVI el passat 11 d’aquest mes ha fet una manifestació molt im-
portant per a l’Església: la seva renúncia al ministeri de bisbe de Roma, Successor de
Sant Pere. Ell mateix ha donat la raó de la seva decisió que va reflexionar repetida-
ment en la seva consciència davant Déu. Ell ens ha dit que la seva edat avançada no
li permet poder servir adequadament el ministeri de Successor de Pere. La renúncia
serà efectiva el proper 28 d’aquest mes a les vuit del vespre.

Aquesta voluntat del Sant Pare posa en relleu la profunda espiritualitat del Papa, la se -
va lucidesa per prendre aquesta decisió i el seu gran amor a l’Església que sempre ha
servit amb una entrega total. Tot això és un testimoniatge per a tots els cristians i per
al món sencer. Hem d’acollir aquesta decisió del Sant Pare amb afecte i respecte.

Tots recordem amb joia la visita del Sant Pare Benet XVI a Barcelona els dies 6 i 7 de no -
vembre de 2010, amb motiu de la dedicació de la Basílica de la Sagrada Família i de la
visita a l’Obra del Nen Déu. A ell i a tots nosaltres ens deixà un record inesbor rable.
En aquests moments els diocesans, les parròquies i les institucions eclesials de l’Esglé-
sia de Barcelona hem d’agrair-li la seva presència entre nosaltres i tot el que hem rebut
del seu constant, generós  i fecund ministeri al servei de l’Església una i única de Jesucrist.

Us demano a tots, a les parròquies i comunitats, la pregària, especialment aquest diu-
menge, pel Sant Pare Benet XVI, per l’Església i, a partir del proper 28 d’aquest mes,
per l’elecció del nou Sant Pare que haurà d’escollir el Col·legi Cardenalici.
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Als cardenals en el Conclave ens correspon la responsabilitat d’elegir el Bisbe de Ro-
ma i Successor de Sant Pere. Ho farem amb la pregària i la reflexió. Tanmateix comp-
tarem amb la pregària de tota l’Església, que com a Jerusalem pregava per l’apòstol
Pere. No ens mancarà la llum de l’Esperit Sant que és l’ànima de l’Església. 

Tot just hem iniciat la Quaresma que serà aquest any pels fets eclesials viscuts i que
viurem, un temps especialment orientat a la renovació de la fe, que aquesta vegada
tindrà una significació especial. El Sant Pare desitja que cada Església particular, que
cada comunitat o institució cristiana trobin en aquest temps de Quaresma i Pasqua
un moment per a donar un relleu especial a la confessió de la fe mitjançant la procla-
mació d’un dels símbols de la fe, que l’Església formulà en el seu mateix inici i que
ha mantingut a través dels segles.

El diumenge 24 d’aquest mes de febrer, en la celebració de l’Eucaristia a la Basílica
de la Sagrada Família, a les 5 de la tarda, amb la participació dels catequistes i famí-
lies amb fills que participen en les catequesis de les parròquies, comunitats i escoles
d’Església, recordarem amb afecte i agraïment el Papa Benet XVI, justament en la Ba-
sílica gaudiniana que ell va dedicar. Us invito a tots especialment a aquesta cele bració.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Habitatges per a superar l’exclusió social (24/02/2013)

Estem en la Quaresma de l’Any de la Fe i el Sant Pare, en la carta apostòlica titulada
La porta de la fe, ens recorda que la fe sense la caritat no dóna fruit i la caritat sense
fe seria un sentiment constantment a mercè del dubte: «La fe i l’amor es necessiten
mútuament, de manera que l’una permet a l’altre seguir el seu camí.»

Penso, avui, en el treball de molts cristians i cristianes que dediquen la seva vida amb
amor a qui està sol, marginat o exclòs, com el primer a qui cal atendre i socórrer, per-
què precisament en ell es reflecteix el rostre mateix de Crist.

Avui voldria parlar d’una iniciativa concreta que va en aquest sentit. El passat mes
de novembre vaig tenir el goig de beneir i inaugurar una nova promoció d’habitatges
—concretament 19 pisos—, construïts gràcies a la Fundació Privada Foment de l’Ha -
bitatge Social (FPFHS) i Càritas Diocesana. Els nous pisos acolliran prop de 70 per-
sones en risc d’exclusió social. Aquestes famílies pagaran un lloguer màxim de 200
euros i podran estar-s’hi entre dos i tres anys. Finalitzat aquest termini, i gràcies a
la tasca dels treballadors socials de Càritas i als educadors de la Fundació, aquestes
persones podran tornar a ser autònomes i reprendre un nou projecte de vida.

Crec sincerament que si Jesús vingués avui, amb les necessitats que tenim, segurament
ens diria: «No tenia casa i me’n vau donar una, era al carrer i em vau acollir en una llar».
Com es va dir en aquell acte, disposar d’un habitatge digne és un dret constitucio-
nal i fonamental. L’habitatge no és només un sostre per viure, sinó un lloc imprescin -
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dible perquè s’hi genera caliu, confiança, solidaritat, que són imprescindibles per al
desenvolupament humà de les persones i de les famílies.

Aquesta ha estat la segona promoció d’habitatges de protecció oficial en règim de llo -
guer i ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, que ha proporcio-
nat el solar. Fa dos anys, es van crear 19 pisos socials més al barri del Poble-Sec de
Barcelona.

Amb aquesta inauguració es contribueix d’una forma modesta però sòlida a augmen-
tar l’oferta social d’habitatges per a persones i famílies que es troben en risc d’exclu-
sió social. Davant la situació actual, cal mobilitzar la societat per veure què cal fer.
Tots hauríem de fer molt més i això també ens fa conscients de com tenim organitza -
da la nostra societat, del repartiment dels nostres béns, de l’administració honesta i
realista dels recursos públics, de les aportacions de la societat civil i de les iniciatives
com la que ha motivat aquest comentari.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Convocatòria de premsa

Missa per als catequistes i famílies i pregària pel Sant Pare 
a la Basí lica de la Sagrada Família

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, presidirà aquest diu-
menge, 24 de febrer, a les 17 hores, la missa que per als catequistes i famílies se ce-
lebrarà a la Basílica de la Sagrada Família.

Durant la celebració de l’Eucaristia, per aquesta activitat tant important per a l’Esglé -
sia com és la catequesi, es farà una pregària pel Sant Pare. També, i una mica abans
del començament de la celebració, s’emetrà per les pantalles de la Sagrada Família,
un vídeo per recordar la visita del papa Benet XVI a Barcelona per a la dedicació
de la Basílica.

És imprescindible confirmar assistència abans de les 13 hores del divendres,
22 de febrer, a través de l’adreça de correu electrònic: efuentes@arqbcn.cat, tot indi -
cant nom, cognoms, mitjà i funció (redactor, etc.). L’accés serà, com sempre, per la
porta de Les Escoles, 1 hora abans del començament de l’acte.

Barcelona, 18 de febrer de 2013
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

L’Arquebisbat de Barcelona enceta les retransmissions via streaming
a través del seu web

Dins el camí obert per a modernitzar i adaptar els seus mitjans de comunicació a les
noves tecnologies, l’Arquebisbat de Barcelona començarà diumenge, dia 24 de fe-
brer, un període de proves de retransmissió via streaming a través del seu web.

La primera retransmissió d’aquest nou projecte, serà la celebració de la missa, que per
als catequistes i les seves famílies, se celebrarà a la Basílica de la Sagrada Famí lia, a
les 17 h.

Només caldrà clikar al banner que s’instal·larà a la pagina principal del web per acce -
dir al visionat de la cerimònia.

Creiem que aquesta nova fita que ara ens proposem, pot ser un pas més en l’Evange-
lització a través de l’ús de les noves tecnologies, tal com s’expressa en el Pla Pasto-
ral Diocesà, a més d’una eina de gran utilitat per a totes aquelles persones que, per
diferents raons, no tenen facilitat per assistir presencialment als actes.

Us agrairíem que, tant com us sigui possible, us feu ressó d’aquest comunicat als vos-
tres mitjans.

Barcelona, 20 de febrer de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Barcelona orarà pel Papa Benet XVI diumenge, dia 24 de febrer, amb
una eucaristia a la Sagrada Família presidida pel cardenal Mar tínez
Sistach

La diòcesi de Barcelona orarà pel Sant Pare diumenge vinent, a les cinc de la tarda,
amb una eucaristia d’acció de gràcies pel seu pontificat de gairebé vuit anys, tan ric
pastoralment i teològicament, que acaba dijous vinent, dia 28 de febrer. 

La cerimònia, que serà presidida per l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Mar -
tínez Sistach, tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Família, consagrada pel mateix
Benet XVI el 7 de novembre de 2011, en signe d’agraïment i d’afecte al Pontífex, que
al llarg d’aquests anys ha manifestat la seva proximitat amb la nostra diòcesi en di-
verses ocasions. 

Barcelona, 22 de febrer de 2013
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El cardenal Lluís Martínez Sistach assisteix al comiat 
de Benet XVI a Roma

Aquest matí, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha marxat
cap a Roma per assistir als actes de comiat del papa Benet XVI, que el pròxim dijous,
dia 28 de febrer, rebrà tots els cardenals per acomiadar-se’n, donat que, com ell va
disposar, aquest dia a les 20 hores presenta la renúncia al seu ministeri i, per tant, s’i-
nicia la situació de seu vacant. 

En declaracions a la premsa des de l’aeroport, el cardenal ha dit que porta tots els dio -
cesans i diocesanes al cor i ha demanat que el tinguem present en les nostres pregà-
ries, a ell i als altres cardenals que properament tindran la gran responsabilitat d’ele-
gir un nou Sant Pare que guiï l’Església en els nostres temps. 

Barcelona, 26 de febrer de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

L’Arquebisbat de Barcelona posa en marxa un nou web especial
sobre el Conclave

L’Arquebisbat de Barcelona llença, avui dijous 28 de febrer, a les 10.30 h, una pà-
gina web especial que tractarà en profunditat els propers esdeveniments relacionats
amb Benet XVI, el Conclave i el nou Papa. En moments importants per a l’Església
i el catolicisme, l’Arquebisbat de Barcelona pretén ser un servei informatiu de refe-
rència per als mitjans de comunicació i per a tots els fidels de l’Església.

Per aquest motiu, l’Arquebisbat de Barcelona ha desplaçat una part del seu equip a
Roma per tal d’informar amb immediatesa dels últims esdeveniments, i mostrar-los
en diferents formats multimèdia en aquesta nova pàgina web sobre la successió pa-
pal. El portal, que es pot trobar a l’enllaç http://conclave2013.arqbcn.org, es pot con-
sultar en dos idiomes: català i castellà. 

Barcelona, 28 de febrer de 2013
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Articles i declaracions

Declaraciones del cardenal Lluís Martínez Sistach 
al portal «Religión Digital»

El 2 de febrero de 2013, el portal «Religión Digital» publicó unas declaraciones de
nuestro Cardenal Arzobispo al periodista Jesús Bastante de las que recogemos los
temas de especial interés para nuestra Archidiócesis.

Sus escritos semanales, Sr. Cardenal, los difunde en catalán, castellano e italia-
no. ¿Es la diócesis de Barcelona especialmente plural?

Sí. Hoy, con la globalización, todo debe ser plural: los medios de comunicación, las
redes sociales… Pero es verdad que históricamente, hasta hace unos cuantos años,
Barcelona estaba muy abierta a Francia, y eso quería decir estar abierta a Europa. Es-
to se nota. Luego vino la globalización, con la inmigración que va a todas partes, con
la televisión y otros medios más poderosos como Internet. Ya no hay fronteras. Enton -
ces, lo más importante es que mantengamos nuestra identidad y que estemos abier tos
a acoger a los que vienen. Ofrecerles lo bueno que tenemos, y también aco ger algo
de lo bueno que ellos tienen. Así nos enriquecemos, como siempre han hecho nuestras
culturas occidentales, porque siempre hemos sido países de paso. Hemos incorpora -
do muchas culturas, pero manteniendo la identidad. Esto es muy importante, espe-
cialmente cuando hay democracia, cada institución y cada persona tiene que man te -
ner su identidad, porque solamente así puede haber un auténtico diálogo. Porque, si
las identidades son positivas y buenas, enriquecemos al otro y enriquecemos la convi -
vencia. Un jardín no se hace con una flora, sino con muchas más flores. Eso enriquece.

Esa pluralidad en la Iglesia, ¿no es acaso un bien a trabajar?

Bueno, en Pentecostés ya el Espíritu Santo les dio a los Apóstoles el don de hablar dis -
tintas lenguas. La fe se encarna en todas las culturas, y las culturas enriquecen la fe
aportando experiencias y conocimientos. La Iglesia siempre ha hecho ese trabajo de
ir encarnándose en cada cultura, porque si la fe no se encarna en la cultura, no está
viva para la gente. Esto es un don de Dios. La Iglesia es católica, es universal, no es de
un lugar concreto. Y eso es muy importante porque los occidentales juzgamos a la
Iglesia según nuestra visión, que a veces es limitada, y queremos que la Iglesia uni-
versal sea lo que nosotros queremos que sea. Eso se vio en el Sínodo. A mí me nombró
el Papa, y participé, y salió la cuestión de la catequesis y los catequistas. Los africa nos
y los sudamericanos querían que se institucionalizara el ministerio del catequista,
porque para ellos el catequista es un hombre o una mujer dedicados enteramente a la
comunidad. Pero los occidentales no lo veíamos así, porque hay muchos catequistas
que dedican una o dos horas, que si un año no pueden, lo dejan, y después vuelven
otra vez... Es muy distinta la función del catequista en el Occidente que en aquellos
paí  ses. Porque la Iglesia es distinta, es universal, y no la podemos juzgar según nues-
tros prismas y nuestra visión concreta y limitada.
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Podemos hablar, en cuanto a Iglesia, de «la vieja Europa»? ¿Qué supone el cre -
cimiento de las Iglesias latinoamericanas y africanas, con sus modos de enten-
der y la Iglesia distintos de los nuestros?

Claro. En España, con la inmigración sudamericana (católicos practicantes la mayo-
ría) tenemos un ejemplo. Ellos notan que la expresión de la fe de sus países y de su
cultura es distinta de la nuestra. Tenemos una cultura muy parecida, pero distinta. En-
tonces, conviene que nos adaptemos un poco, tanto ellos como nosotros. Ellos hacen
celebraciones de la eucaristía más participativas, con más cantos, con más gozo... Y
nosotros somos más racionalistas y más serios.

La situación de la Liturgia en España

Usted es presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia. ¿Cómo ve la situación
actualmente?

La salud de la liturgia en España, en las comunidades y en las diócesis, es buena. Sí
que constatamos que se debe intensificar la formación litúrgica (para todos, pero
especialmente para los fieles laicos, para que puedan participar más activamente).
Hay una cuestión muy importante y es que cuando hablamos de participar, en nuestro
lenguaje común parece que participar es hacer cosas, moverse, cuando participar no
significa que toda la asamblea se tenga que mover, sino que significa entender, vivir,
interiorizar, expresar —quizá sin necesidad de cambiar de sitio—. Se puede partici-
par muchísimo en este sentido más interior, más espiritual, que es la mejor participa-
ción. Para eso, la formación litúrgica es muy importante. Por otro lado, la construcción
de templos también es muy importante. Y también hemos hablado de la impor tan-
cia de ofrecer a los arquitectos una formación litúrgica, porque además de los conoci -
mientos de arquitectura, a la hora de construir una iglesia, se necesita un conocimiento
específico, una serie de exigencias litúrgicas. Es el caso de Antoni Gaudí, que diseñó
la Sagrada Família teniendo como libro de cabecera —en su mesita de noche— el li-
bro sobre el Año litúrgico del abad de Solesmes dom Prosper Guéranger, un impul-
sor de la reforma litúrgica. Gaudí lo leía, como leía el libro del Ceremonial de los
obispos y la Biblia, y observaba la naturaleza... Y todo esto lo configuró en la basíli -
ca de la Sagrada Familia, que es una maravilla para todos.

¿Es la Sagrada familia un ejemplo para el arte y también para la liturgia?

Pues sí. Uno de los arquitectos del grupo que no estaba de acuerdo en que conti-
nuaran las obras de la Sagrada Familia, después de la ceremonia de la dedicación la
visitó y escribió un artículo en un periódico español de ámbito nacional y también en
una revista alemana especializada en arquitectura. El título era. «Nos hemos equivo-
cado mucho». Decía que la Sagrada Familia era el edificio y el monumento más im -
portante de los últimos 300 años. Gaudí, cuando comenzó la construcción, se planteó
la cuestión de su la hacía vertical u horizontal. Finalmente la hizo vertical pensando
que, cuando se terminase y que él entonces ya no estaría en este mundo, otros la po -
drían continuar de forma horizontal y de otra manera. Todas las grandes catedrales han
tenido evoluciones en este sentido.
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Interés por la figura de Gaudí

¿Cree que la Sagrada Familia ha ayudado a despertar el interés por la figura de
Antoni Gaudí?

Antoni Gaudí fue un buen cristiano, además de un genio. Se dice que cuando los cate-
dráticos del tribunal examinador le dieron el título se dijeron entre ellos. «Hoy no sa-
bemos si hemos dado el título a un genio o a un loco». Un genio tiene siempre algo
que se sale de lo normal. Pero era también un hombre con una formación religiosa pro-
funda. Él se alimentaba con tres libros: la naturaleza, la Sagrada Escritura y la liturgia.
Todo esto desembocó en el templo de la Sagrada Familia, que realmen te es una ma-
ravilla. Es un don de Dios poder tenerla. Y cuando la gente entra, queda maravillada.

¿Es un desafío para usted como pastor?

Sin duda. Nosotros intentamos potenciar tres dimensiones de la Sagrada Familia: el
culto, en la medida de lo posible, porque tiene una capacidad de cinco mil personas
y cada día no se puede celebrar allí; la evangelización, porque a muchas personas la
belleza de la obra les acerca a la trascendencia y a Dios nuestro Señor, y la catequé-
tica, porque se ha dicho que la basílica es una verdadera catequesis en piedra. Hemos
preparado diversos DVD en este sentido catequético y otros recursos.

¿Veremos pronto la beatificación de Gaudí?

Si pedimos la intercesión de Gaudí y Dios nuestro Señor hace un milagro por su in-
tercesión, podremos verlo. Gaudí decía que en la Sagrada familia todo es providen-
cial. Hay una cosa que realmente hay que poner de relieve: desde 1882, que empe-
zó la construcción, hasta hoy no se ha producido ningún accidente grave, ni entre los
trabajadores ni entre los visitantes. Desde 1997 hasta 2013 se calcula que han entra -
do a la basílica 35 millones de personas de todas las edades y no ha habido ningún
accidente grave.

¿Cuál fue la impresión del Papa cuando estuvo en Barcelona para la dedica-
ción?

El Papa quedó impresionado por el concepto que Gaudí tenía de una iglesia con un
solo altar, una sola sede. Yo miraba su cara durante la ceremonia y veía que estaba
impresionado. Al mediodía, en la sede del Arzobispado, a la hora de la comida, me
dijo que de la ceremonia de la mañana conservaría un recuerdo inolvidable.

El Atrio de los Gentiles en Barcelona

¿Qué ha supuesto para Barcelona la celebración del Atrio de los Gentiles?

Ha sido una gran ocasión de un diálogo entre creyentes y no creyentes sobre arte be-
lleza y trascendencia, inspirado también un poco en la Sagrada Familia. Hubo cua-
tro sedes para este diálogo: tres de carácter civil y la misma Sagrada Familia. Fue un
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éxito y creo que hemos de continuar en el mismo espíritu que inspiró esta iniciativa
del Pontificio Consejo para la Cultura y de la archidiócesis. También la otra activi-
dad que hicimos el Año pasado, la Misión Metrópolis, fue una cosa muy bonita.

Usted ha pedido en el Twitter «soluciones eficientes» contra el paro juvenil que
afecta no sólo a los jóvenes sino también a sus familias.

Sí. Tenemos muchas personas y muchos jóvenes con estos cuatro noes: no tienen tra-
bajo, no tienen casa, no tienen alimentos y no tienen autoestima. Estas cuatro negativas
condicionan mucho a las personas. El paro de los jóvenes se sitúa en torno al 53 por
ciento. Es absolutamente necesario por parte de todos hacer algo ante este proble ma.
Con motivo de mis 50 años de sacerdote, he lanzado una iniciativa que está en marcha
y que ha tenido la colaboración de los dos principales clubs de fútbol de Barcelona.

El problema de los desahucios

¿Cómo afronta usted, en Barcelona, los casos más dolorosos de desahucios o
de las víctimas de la crisis en general?

Hay iniciativas de grupos y asociaciones civiles que están haciendo cosas muy im-
portantes y que están cambiando un poco la normativa. Nosotros por parte de la Igle-
sia hemos inaugurado, junto con Cáritas,19 viviendas de carácter social en régimen
de alquiler bajo —de 200 euros al mes— y en las que pueden permanecer dos años.
También tenemos muchos locales cedidos para obras a favor de las mujeres maltra-
tadas, para minusválidos, etc. Estamos haciendo lo que podemos. Un tanto por cien-
to de los recursos de Cáritas se destinan a evitar los desahucios. Sí que constatamos,
en Càritas de Barcelona, que la pobreza se ha ido haciendo más intensa, más exten-
sa y más crónica.

Hablando de cosas tan graves y tan dolorosas, ¿cabe un mensaje de esperanza?

Hay esperanza porque la humanidad ha salido siempre de las grandes dificultades.
Dios nos ha creado, y nos ha hecho buenos. Existe el pecado y el egoísmo, pero Dios
nos ama y su creación es buena. Por lo tanto, hay mucha capacidad de amor. A mas
necesidades, más generosidad. La gente que tiene más problemas es la que más com-
parte. Por eso yo tengo esperanza. Y a ello se añade la esperanza que tenemos los
cristianos. Dios puede hacer el milagro de mover a las personas que tienen más res-
ponsabilidad para que vean el problema y se esfuercen por hallar las soluciones ne-
cesarias. Jesús adelantó «su hora» —a petición de María, su madre— para hacer el
milagro de Caná, ante la necesidad de unos novios. Dios puede iluminar los corazo -
nes y ablandarlos.

¿Cree que en estas circunstancias es difícil defender el valor de la familia?

El valor de la familia es básico. Hay una frase muy bonita del Concilio Vaticano II, que
dice que el bien de las personas, el bien de la sociedad y el bien de la Iglesia están di -
rectamente relacionados con la salud de la familia. Y esto es así. La familia es muy
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importante para la educación en todas sus dimensiones. En este momento de crisis,
¿quién sostiene a tantas personas? La familia. La familia es la gran escuela de la gra-
tuidad: en ella las personas valen sobre todo no por lo que tienen sino por ser perso-
nas. Nos jugamos mucho con la familia, muchísimo.

Usted, en alguna ocasión, ha abogado por una ética en la política.

Creo que es lo que piden muchas personas. La gente se h dado cuenta de que, con la
crisis actual, pagamos las consecuencias de un falta de valores. La gente se ha dado
cuenta de que tenemos que construir la sociedad de otra manera y de que sin ética y
sin moral esto es la selva. 

El fenómeno de la corrupción

Se vive actualmente un clima generalizado de desconfianza por los hechos de co-
rrupción.

Una sociedad que pierde la confianza se vuelve estéril, todo el mundo tiene miedo,
todo son sospechas. En la sociedad tiene que haber confianza entre los ciudadanos.
Si la perdemos, perdemos el bien común. Es necesario que todos seamos más respon -
sables, más éticos, más y más morales. Las estructuras ayudan, pero si el corazón no
es limpio, puede haber corrupción. En cambio, si nuestro interior es limpio, busca-
mos el bien común, no nuestros intereses personales. Yo siempre digo que Dios nos
ha dado un corazón para ser amados y para amar. Dios nos ha dado un corazón no pie -
dra, sino de carne. Para amar y ser amados. Si todos hacemos esto, el mundo puede ser
distinto. Ahora se habla mucho de la nueva evangelización y de nuevos lenguajes. Es
cierto que hay que buscar el lenguaje más adecuado, pero yo acostumbro a decir que
hay un lenguaje universal, que lo entiende todo el mundo: el lenguaje del amor. Cuan -
do uno ama, hace presente a Dios, porque Dios es amor. Quizá lo hace sin decir nin -
guna palabra, pero ahí está presente Dios.

¿Le preocupa el tema de la educación?

La educación siempre es un tema difícil. Al hablar de esta cuestión todos pensamos
en la escuela. Yo creo que hoy a la escuela se le pide demasiado. Actualmente, además
de la escuela, hay otros medios educativos o deseducativos: los medios de comunica -
ción, el cine, internet, la familia, la convivencia social… Todo esto influye en la per-
sona. Los padres no pueden abdicar, porque ellos son los primeros educadores de sus
hijos. La Administración, la Iglesia y las organizaciones religiosas no pueden abdicar
y dejar toda la responsabilidad educativa a la escuela. Todos hemos de aportar lo que
nos sea posible. También los medios de comunicación.

¿Cómo ve usted los medios de comunicación?

Hay tantos que es imposible seguirlos todos, pero pienso que pueden hacer —y mu -
cho ya lo hacen— a la sociedad. Creo que les hemos de pedir que busquen la verdad,
el respeto a la persona, el respeto a la presunción de inocencia. Hay que dar la infor -
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mación sin sensacionalismo; dar primero la información y después, si acaso, la opi-
nión sobre la información. Todo esto creo que muchos periodistas y muchos me-
dios ya lo están intentando. Hace unos días, con motivo de la fiesta de San Francis-
co de Sales, pedí al santo patrono de los periodistas que los hombres y mujeres que
se dedican a esta profesión la vivan como una vocación.

Un pessebre català al Vaticà

Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, a Catalunya
Cristiana, del 17/02/2013, pàg. 21.

En el consistori del 24 de novembre de 2012 per a la creació dels sis nous cardenals,
el cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat, va demanar al cardenal Lluís Martí-
nez Sistach que li proporcionés un pessebre català. «Ell té el costum d’exposar al-
guns pessebres a les sales que condueixen al seu despatx a la Secretaria d’Estat, per
tal d’ambientar en la celebració religiosa del Nadal les persones que el visiten», ex-
plica l’arquebisbe de Barcelona, «són pessebres de diferents llocs del món».

Una mostra més de com el cardenal Bertone valora la tradició i cultura cata -
lana?

El cardenal Bertone em va demanar un pessebre català perquè estima molt Barcelo-
na i Montserrat i desitjava que un pessebre d’aquí compartís espai amb altres pesse-
bres de diferents indrets del món. És una manifestació més de la seva estimació i valo -
ració per la nostra cultura i pel treball que l’Església estem fent aquí. Ell ens ha visitat
diverses vegades essent bisbe de Vercelli i cardenal de Gènova i com a secretari d’Es-
tat ha vingut en tres ocasions: per la beatificació del P. Tous, a la basílica de Santa Ma -
ria del Mar; acompanyant el Sant Pare Benet XVI per la dedicació de la basílica de
la Sagrada Família, i recentment per recollir el Premi Internacional Comte de barce -
lona, al monestir de Pedralbes. Va voler presidir a la basílica de Santa Maria in Traste -
vere la cloenda de l’exposició de Gaudí i la Sagrada Família a Roma. Són moltes les
seves expressions d’afecte. Penso en la seva generositat envers el nostre pro grama
«Joves a l’atur», que amb motiu de les meves noces d’or sacerdotals vaig en comanar
a Càritas diocesana de Barcelona, quan va dedicar la meitat del premi Comte de Bar-
celona a aquest programa de casa nostra.

Per quin pessebre es va decidir?

Vaig cercar un pessebre que no fos només fet a Catalunya, sinó que tingués també
signes visibles de ser un pessebre català. El vaig trobar. Un magnífic diorama de l’ex-
posició del monestir de Solius, fet pel monjo Gilbert Galceran, un gran pessebrista.
És un diorama d’una rectoria amb un pessebre dins de la rectoria. S’hi veu el rector
amb sotana i bonet, els joves amb vestits típics catalans i amb barretina, i també les
noies amb els vestits propis del país i del temps. És un pessebre fet aquí i amb signes
d’aquí.
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Quina és la història d’aquest pessebre del germà Gilbert Galceran?

El va fer l’any 1990. Té 40 cm d’alt, 59 cm d’ample i 65 cm de fons. Fet de guix es -
caiola i pintures al tremp. Les figures són de Lluís Carratalà. L’origen d’aquest pesse -
bre és ben curiós. Un dia el figurista Lluís Carratalà i la seva filla Montserrat van anar
a veure un pessebre a Solius i el germà Galceran els va mostrar quatre figures amb
barretina que li havien regalat, però no en coneixia l’autoria. El figurista li digué que
aquelles figures eren fetes per ell i l’artista barceloní es va oferir per completar el
grup, i amb la col·laboració del monjo i del figurista es va crear aquest pessebre.

On i durant quant de temps ha estat instal·lat?

El pessebre ha estat col·locat en una de les sales nobles de la primera lògia del Vaticà
i s’hi ha estat fins a la festa de la Candelera, el 2 d’aquest mes, festa en què s’acos-
tuma a treure els pessebres. Vaig tenir el goig de veure la vintena de pessebres en
aquestes sales, molt bonics i interessants, amb motiu de visitar al cardenal Bertone,
el dia 17 de gener. El nostre pessebre estava molt ben ambientat i al costat d’una re-
producció a escala del pinacle d’una de les torres de la Sagrada Família que el Patro-
nat havíem regalat al cardenal secretari d’Estat.

El Papa Benet XVI ha tingut ocasió de visitar-lo? Sap si va fer cap comentari al
respecte?

El Sant Pare Benet XVI va visitar les sales on cada any el cardenal Bertone posa els
pessebres i va quedar-se una estona davant del nostre pessebre. El cardenal Berto-
ne, que l’acompanyava, em va dir que li havia agradat molt. Es va fixar i interessar
per la barretina que porten les figures dels joves de la «parròquia del pessebre».
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

13.02.13.— Rvd. Sr. Ramon Corts Blay, administrador parroquial de la parròquia de
Sant Francesc de Sales, de Barcelona.

13.02.13.— Rvd. Sr. Antonio Reina López, administrador parroquial de la parròquia
Santa Maria del Mar (Basílica), de Barcelona.

13.02.13.— Rvd. Sr. Hugo Cortés Sepúlveda, adscrit a la parròquia de Santa Coloma,
de Santa Coloma de Gramenet.

Nomenaments no parroquials

14.02.13.— Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

• Sr. Carles Armengol Siscares i Sra. Paquita Carrasco Pons, pròrroga com a membres
del Patronat de l’esmentada fundació per quatre anys. 

• Sr. Josep M. Romagosa Martí, nou membre del patronat de l’esmentada fundació per
quatre anys.

14.02.13.— Fundació privada VORAMAR - Rvd. Sr. Gabriel Carrió Amat, membre
del Patronat de l’esmentada fundació.

14.02.13.— Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Barcelona - Sr. Raúl Medi -
na Granado, confirmació del càrrec de president de l’esmentada hermandad.

Cartes

Carta sobre el do de la indulgència plenària

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

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe us fem a mans el díptic El Do de la Indul-
gència Plenària que amb motiu de l’Any de la Fe hem editat a l’Arxidiòcesi de Bar-
celona.

De l’esmentat díptic n’hi ha exemplars a la Secretaria General de l’Arquebisbat a la
vostra disposició per a la seva difusió entre els agents pastorals i fidels de l’Arxidiò -
cesi. Se n’ha fet una edició bilingüe en un mateix document que desitgem que us
resulti profitosa i us ajudi en la vostra tasca diocesana.

Rebeu una cordial salutació.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 19 de febrer de 2013

El Do de la Indulgència Plenària

Què és la indulgencia plenària?
«La indulgència plenària és la remissió davant Déu de tota la pena temporal deguda
pels pecats, ja perdonats pel que fa a la culpa, que el fidel ben disposat obté en deter-
minades condicions, per intervenció de l’Església, la qual, com a administradora de
la redempció, distribueix i aplica per la seva autoritat el tresor dels mèrits del Crist i
dels sants» (Catecisme de l’Església Catòlica 1471).

Com rebre-la a l’Arquebisbat de Barcelona durant l’Any de la Fe?
Podran rebre la indulgència plenària de la pena temporal pels pecats propis imparti-
da per la misericòrdia de Déu, aplicable en sufragi dels fidels difunts, tots els fidels
veritablement penedits, que s’hagin confessat degudament, hagin combregat sacra-
mentalment i que preguin per les intencions del Sant Pare:

1. Cada vegada que en peregrinació visitin la Santa Església Catedral de Barcelona
o la capella adjunta de Santa Llúcia, i allà participin en alguna celebració sagra-
da o, almenys, dediquin una estona a la pregària, i acabin amb el rés del Pare Nos-
tre, el Credo i l’Avemaria.

2. Un dia lliurement escollit per a la visita a l’església on reberen el Sagrament del
Bap tisme, si renoven, amb la pregària del Credo, les promeses baptismals.

3. Els fidels veritablement peneclits que no puguin participar en les celebracions so-
lemnes per motius greus, lucraran la indulgència plenària amb les mateixes condi -
cions abans esmentades, si a casa seva o allà on l’impediment els reté (per exemple
en una capella del monestir, de l’hospital, del centre sanitari, del centre penitencia -
ri...) diuen el Pare Nostre, la Professió de Fe i altres pregàries conforme les fina-
litats de l’Any de la Fe, oferint els seus sofriments o afliccions de la pròpia vida.
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Carta sobre suggeriments litúrgics amb motiu de la seu vacant de
Ro ma i del Conclave

Assumpte: Suggeriments litúrgics amb motiu de la seu vacant de Roma i del concla-
ve per a l’elecció d’un nou Papa

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, us prego que
vulgueu tenir en compte els següents suggeriments litúrgics amb motiu de la seu va -
cant de Roma des del dijous vinent, 28 de febrer, a les 20 hores:

1. Mentre la Seu de Roma sigui vacant s’omet la intercessió pel Sant Pare a la pregà -
ria eucarística. Només es fa esment del propi bisbe. Per exemple: Pregària Euca-
rística II: «Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església, estesa per tot el món, feu-la
perfecta en la caritat, juntament amb el nostre bisbe Lluís, i amb tots els pastors
del vostre poble.»

2. A partir del moment de l’elecció i acceptació del qui serà el nou Papa, ja se l’es-
mentarà en el cànon, encara que no hagi pres possessió.

3. Coincidint amb el conclave, és convenient també de celebrar a totes les parròquies
i altres llocs de culte una missa «per a l’elecció del Papa». El formulari es troba
a les misses i oracions per motius diversos, per la Santa Església (Missal pàg. 863).

4. S’adjunta un model de pregàries tant per a la pregària dels fidels de les misses com
per a les súpliques de Vespres.

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 22 de febrer de 2013

Pregàries 22/02/13

Mentre el Papa Benet XVI encara ocupi la Seu de Roma:

• Preguem pel Papa Benet: que el Senyor se’l miri amb amor, el beneeixi i beneeixi
tam bé totes les accions apostòliques fruit del seu Pontificat.

• Preguem pel Papa Benet: que el Senyor sigui sempre a prop seu per protegir-lo i per
donar-li anys i salut per poder seguir treballant amb humilitat i constància a la vi nya
santa de Déu.

• Perquè el Senyor, que va confiar al Papa Benet que vetllés sol·lícitament per la san-
ta Església estesa d’Orient a Occident, el sostingui ara perquè no defalleixi en la pre -
gària per al bé del poble de Déu i de tots els homes.
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A partir del moment que Roma sigui seu vacant:

• Preguem pel qui el Senyor donarà a l’Església de Roma com a pastor universal: que
l’Esperit Sant l’enforteixi amb les virtuts apostòliques i per confirmar en la fe els seus
germans.

• Preguem pel qui l’Esperit Sant voldrà que sigui escollit per succeir l’apòstol Pere a
la seu de Roma: que estimuli tots els cristians a mantenir viva la flama de la fe i a viu -
re en comunió en el si de la santa Mare Església.

• Pel qui aviat guiarà la nostra vida cristiana, des de la seu de Roma, pels camins de
la nova evangelització: que ajudi el poble de Déu a escoltar fidelment l’Evangeli i
a fer-lo viu amb constància en la vida de cada dia. 

Carta amb indicacions sobre la Missa Crismal

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

Benvolguts, Déu vos guard

El Sr. Cardenal Arquebisbe envia una carta a tot el clergat convocant a la missa cris -
mal el Dimarts Sant, 26 de març de 2013, a la Catedral Basílica de Barcelona, i en
aquesta mateixa carta invita a compartir un àpat fratern. 

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

—El dinar serà a les dues del migdia del dimarts, 26 de març, al Seminari Conciliar;

—És del tot necessari fer la inscripció a la Secretaria General de l’Arquebisbat tru-
cant al telèfon 932 701 248 o bé enviant un comunicat per correu electrònic abans
del divendres, 22 de març a: nvelasco@arqbcn.cat).

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 26 de febrer de 2013

Notes:

—Els preveres que celebren noces d’or i de plata sacerdotals així com tots els pares provincials reli -
giosos han d’anar a revestir-se a la Sala Capitular de la Catedral i només cal que portin la seva prò -
pia alba. En aquest cas, us preguem que ho confirmeu a la Secretaria General (tel. 932 701 248 /
nvelasco@arqbcn.cat).

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

El dia 6 de març de 2013 va tenir lloc al Monestir de la Mare de Déu de la Divina Pro -
vidència, de Monges Clarisses del carrer Albigesos de Barcelona, el Capítol d’elec-
cions presidit pel Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada, Mn. Francesc Prieto
Rodríguez. Va resultar elegida, per a un nou trienni, la Rvda. M. Maria Roser Payet
Campañà.

Religiones difuntes

La Gna. Maria Esperança Torruella Bas, de l’orde de les Clarisses del Monestir de la
Divina Providència, va morir el dia 6 de febrer de 2013, als 95 anys d’edat i 68 de vi-
da religiosa.
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Conferència Episcopal Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 205

El dia 11 de febrer de 2013 ha tingut lloc la reunió núm. 205 de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de Tiana.
La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarrago-
na. Han excusat la seva assistència el bisbe de Girona, que s’està recuperant d’una
intervenció quirúrgica, i el bisbe de Solsona. Ha assistit també a la reunió l’Adminis-
trador diocesà de Tortosa, Mons. Josep Lluís Arín.

Durant el matí s’ha fet present en la reunió Mons. Xavier Salinas, actual bisbe de Ma-
llorca. Mons Jaume Pujol, en nom de tots, ha expressat a Mons. Salinas l’agraïment
pel treball realitzat a Tortosa i en les diverses responsabilitats exercides en l’àmbit de
la Conferència Episcopal Tarraconense, especialment com a president del Secretariat
Interdiocesà de Catequesi (SIC).

En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol ha informat els bisbes de
l’estat de salut de Mons. Francesc Pardo que evoluciona satisfactòriament.

A continuació, i amb motiu de l’Any de la Fe, els bisbes han dedicat el matí a un re -
cés espiritual, que ha predicat Mn. Joan Planellas, prevere de Girona i vicedegà de la
Facultat de Teologia de Catalunya.

Durant el recés, el Cardenal Lluís Martínez Sistach ha comunicat als bisbes la notí-
cia de la renúncia del papa Benet XVI al ministeri petrí com a bisbe de Roma, i han
pogut llegir el text pronunciat pel Pontífex en el Consistori d’aquell mateix matí. Els
bisbes han encomanat al Sr. Cardenal que, en nom de tots, fes públic un comunicat
en relació a aquest important esdeveniment per a l’Església, i han volgut expressar
en aquests moments amb el seu afecte i la seva pregària la comunió eclesial amb el
Sant Pare Benet XVI, Successor de Sant Pere, a qui han encomanat en la celebració
eucarística del migdia.

A la tarda, els bisbes han tractat diversos temes de l’ordre del dia:

1. Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han fet pública la convocatò -
ria d’una Jornada sacerdotal interdiocesana amb motiu de l’Any de la Fe al Mo-
nestir de Sta. Maria de Poblet el proper dia 22 d’abril. Per a aquesta trobada s’ha
convidat a parlar als preveres, el Cardenal-Arquebisbe de Viena, Christoph Schön-
born, O.P., un dels principals responsables de la redacció de l’actual Catecisme de
l’Església Catòlica, així com també de la seva versió per als joves, el YouCat.
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2. Mons. Jaume Pujol ha exposat detalladament tots els projectes que s’estan portant
a terme de cara a les properes beatificacions dels màrtirs del segle XX a Tarrago-
na el proper mes d’octubre. Els bisbes celebren que aquesta beatificació, tan anhe -
lada a les Esglésies de la Tarraconense, se celebri a la seu primada i animen els fi-
dels a preparar-s’hi espiritualment, acollint el gran testimoniatge dels màrtirs de
la fe en el segle XX.

3. Mons. Joan-Enric Vives ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 2012
i el Pressupost per a l’any 2013 del Fons Comú Interdiocesà. Els bisbes els han
estudiats i els han aprovats.

4. També han estat tractats diversos aspectes relacionats amb els àmbits de la pasto-
ral de la família i de la vida, així com també dels mitjans de comunicació.

5. Els bisbes han reestructurat les responsabilitats a l’interior de la CET, confiant l’àm -
bit de la Catequesi (SIC) al bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sebastià Taltavull,
i el dels Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), al bisbe de Lleida Mons. Joan
Piris.

6. Finalment, els bisbes han nomenat per un període de tres anys, Mn. Josep Baena
Iniesta, prevere del bisbat de Terrassa, com a Consiliari català del Moviment In-
fantil i Juvenil d’Acció Catòlica (MIJAC).

Barcelona, 11 de febrer de 2013
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Consell Presbiteral

Crònica de la reunió del 6/02/2013

El dimecres 6 de febrer de 2013, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, de les
10.30 fins a les 14 h, es va reunir el Consell Presbiteral sota la presidència del Sr. Car-
denal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat a la presidència pel Sr. Bis -
be auxiliar i Vicari general, Mons. Sebastià Taltavull; per Mn. Antoni Casas, secreta -
ri del CP, i per Mn. Josep m. Jubany i Mn. Xavier Morlans, adscrits al Secretariat.

1. Pregària de Tèrcia

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal dóna la benvinguda als membres del CP tot recordant la importància
d’a quest consell nascut com a aplicació del Concili Vaticà II. El CP és el senat del
bisbe, òrgan de comunicació entre els representants i ha d’ajudar el bisbe amb els seus
consells. 

3. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de la reunió anterior (Reunió 03, del 15/11/2012).

4. Orientacions sobre l’atenció a les persones necessitades que s’adrecen a les
Càritas parroquials (en relació al tercer objectiu del Pla Pastoral Diocesà
2011-2015 «Feu tot el que Jesús us digui»)

4.1. Presentació del tema a càrrec de Mn. Salvador Bacardit, Delegat episcopal
de Càritas diocesana de Barcelona:

• La caritat, dimensió constitutiva de l’Església: la caritat és una de les tres dimen-
sions constitutives de l’Església juntament amb la celebració de la fe i la predica -
ció de la Paraula. Si en faltés alguna d’aquestes, l’Església no compliria la seva
missió. Càritas té una credibilitat molt alta davant la societat en general, però
convé que això es pugui observar en les realitats concretes de cada parròquia.

• El tercer objectiu del Pla Pastoral Diocesà: «la solidaritat, expressió del nostre
amor i de la nostra fe». En el Pla es proposen diverses accions que les comuni-
tats cristianes poden aplicar en aquests moments de crisi econòmica i social.
—Criteris per a l’acollida: integració i promoció. Hem de procurar que a l’hora

d’acollir les persones necessitades que truquen a les portes de Càritas i de les
nostres parròquies hi hagi un clima de fraternitat. No es tracta només de donar
ajudes per a necessitats bàsiques, sinó també que facilitem un procés d’inte-
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gració i de promoció, de manera que les persones puguin arribar a sortir de les
seves situacions de pobresa i d’exclusió.

—Professionals i voluntaris: una bona complementarietat entre els professionals
del treball social i els voluntaris permet anar a les causes de la pobresa, evitant
que aquesta sovint es cronifiqui. Caldrà cercar conjuntament camins de rein-
serció. Són molts els voluntaris i voluntàries que col·laboren en l’acollida i en
els diferents serveis i projectes de Càritas, ajudant a fer camí, acompanyant i
escoltant les persones necessitades. 

—Proposta evangelitzadora sense proselitisme. La caritat ben entesa, l’amor d’a-
gape, com ens diu Benet XVI en l’encíclica Déu és amor, ja és un testimoni
evan gelitzador. La caritat, però, no ha de ser un mitjà per allò que avui es con-
sidera proselitisme, perquè l’amor és gratuït. Com ens diu el Sant Pare, «el
cristià sap quan és temps de parlar de Déu, i quan és oportú callar sobre ell,
dei xant que parli només l’amor. Sap que Déu és amor (1Jn 4,8) i que es fa pre-
sent justament en els moments en què no es fa més que estimar» (Déu és amor,
31). 

—Serveis centralitzats, aspectes positius i negatius. És important que cada parrò-
quia tingui un signe de solidaritat. Si es centralitzen alguns serveis, com la dis-
tribució d’aliments, això pot tenir una major eficàcia, però també té el perill
que no en totes les parròquies es visualitzi la dimensió de la caritat.

—Coordinació arxiprestal i diocesana. Si és possible, cada arxiprestat ha de te-
nir un encarregat de coordinar les diferents Càrites parroquials. Càritas dioce -
sana dóna suport tècnic i econòmic als coordinadors arxiprestals. Gràcies a la
generositat de molts socis i donants, si les parròquies necessiten ajuda per a l’en -
trega d’aliments, només cal que ho demanin al mateix arxiprest o a l’Adminis-
tració de Càritas Diocesana.

—Implicació de tota la comunitat. Convé que tota la comunitat cristiana se sen-
ti responsable de l’acció de Càritas, encara que algunes persones i el mateix
rector vetllin més directament sobre la marxa d’aquest àmbit de la pastoral par -
roquial.

—Informació: anunci i denúncia. Les campanyes de Nadal i de Corpus són una
bona oportunitat per a informar els fidels i els ciutadans en general sobre la tas-
ca de Càritas, així com de l’anunci de la Bona Nova als desvalguts. També, si
cal, s’han de denunciar les situacions d’injustícia que són la causa de diferents
formes de pobresa.

—La relació amb les Administracions. Moltes coses són incumbència dels Ser-
veis Socials. Càritas manté, en general, una estreta col·laboració amb les dife-
rents Administracions, encara que en alguns llocs caldria millorar-la. Només
un 18% dels ingressos de Càritas provenen de Fons Públics, la resta d’ingres -
sos prové de la generositat de moltes persones que confien en la tasca que l’Es-
glésia fa per mitjà de Càritas.

4.2. Aportacions dels membres del CP sobre aquest tema

S’amplia la informació sobre diverses activitats i iniciatives que Càritas desenvo lu pa
als arxiprestats i parròquies de la diòcesis: 

108 [46] febrer - BAB 153 (2013)



• Maneres de combinar la centralització arxiprestal de l’ajuda i la responsabilitza-
ció de cada parròquia

• Experiències de col·laboració amb altres entitats del barri o poble que de retruc
fan més visible la parròquia

• Experiències de col·laboració recíproca amb els ajuntaments: cessió de locals,
coordinació amb treballadors socials 

• Jornades de formació per voluntaris amb assessorament de psicòlegs
• Acolliment d’infants
• Classes de català i castellà
• Voluntaris que van als supermercats per proveir el Banc d’aliments
• Beques menjador
• Criteris clars i savis de cara als pobres que venen a les portes de les esglésies
• Atenció a la dignitat de les persones (evitar les cues)
• Es demana mes agilitat dels protocols especialment per a immigrants (que són el

50% dels atesos)

S’insisteix en la necessitar d’articular la caritat amb l’evangelització amb naturalitat.

Es recorda que són unes 194.000 persones les que s’atenen a les 200 parròquies de
la diòcesis.

Es demana com potenciar els convenis amb l’Administració.

El Sr. Cardenal agraeix tot l’esforç que s’està fent. Recomana que si s’ha de prendre
alguna decisió important es parli amb els responsables diocesans. Exhorta a vetllar
i alimentar la identitat cristiana dels voluntaris. Informa dels pisos inaugurats per Cà-
ritas i de trenta edificis que el bisbat ha cedit a Càritas amb diverses finalitats (acolli -
ment de dones maltractades, persones amb deficiències, habitatge, ...).

Mn. Bacardit recorda com la caritat no està contraposada a la justícia; i que no es trac -
ta de fer assistencialisme sinó promoció de les persones. Pel que fa als convenis amb
els ajuntaments distingeix entre convenis genèrics (menjar) i específics (pobre sa in-
fantil). Valora la repercussió mediàtica de la tasca de Càritas. 

5. Informacions diocesanes

5.1.1. Informe sobre SALUS, a càrrec de Mn. Antoni M. Llompart, coordina-
dor diocesà d’aquest servei

Exposa que és un servei diocesà d’atenció espiritual urgent als malalts exclusivament
a la ciutat de Barcelona, que ha atès des de fa molts anys i de manera ininterrompu-
da —tots els dies de l’any i les 24 hores del dia— totes les peticions que li han arri-
bat al seu telèfon, actualment el número 932 020 696.

El servei es realitza a domicilis particulars, clíniques, centres hospitalaris i també a tot
tipus de residències geriàtriques, si no tenen capellania pròpia.
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Fa referència al modest pressupost d’aquest servei, mantingut fins ara gràcies a peti-
tes aportacions d’algunes parròquies i d’algunes clíniques (darrerament algunes han
deixat de fer aquesta petita aportació).

També planteja el problema de la manca de preveres. De moment encara hi ha uns
quants preveres disposats a fer aquest servei. Diu que cal preveure aquest dos pro-
blemes per garantir el futur de SALUS i llur viabilitat. Adreça de SALUS-Servei
d’Assistència Urgent als Malalts (c/ Modolell, 41. 08021 Barcelona. Tel. 932 020
696.

5.1.2. Aportacions dels membres del CP sobre aquest tema 

El Sr Cardenal agraeix el servei que realitza SALUS i en el mateix sentit s’expres-
sen diversos consellers, tot recordant que es tracta d’una suplència, no d’un substitu-
ció i d’una resposta fonamentalment de tipus sacramental i no per tant de pastoral or-
dinària de la Salut.

S’apunten línies de recerca de finançament, ja sigui per una aportació fixa de cada par -
ròquia de la ciutat o bé per una aportació lliure de les parròquies que ho desitgin. 

S’acorda adreçar una carta a les parròquies especialment les que cuiden residències
i també a les clíniques per animar-les a fer un conveni amb SALUS. 

5.2.1. Noves ubicacions del Tribunal Eclesiàstic, delegacions i moviments situats
fins ara a l’edifici del carrer Rivadeneyra 6, a càrrec de Mn. Antoni Ma-
tabosch, Delegat diocesà d’Economia

El Delegat recorda les dades bàsiques de la qüestió. Es tractava d’un edifici a repar-
tir entre les tres noves diòcesis segons el nombre d’habitants de cada una d’elles (24%
Terrassa, 19% St. Feliu de Ll., i 56% Barcelona). El deteriorament de l’edifici i les
despeses necessàries per posar-lo al dia feien impossible la continuïtat. Al juliol del
2012 apareix una oferta de lloguer que cobriria les despeses de posar al dia l’edifici
un lloguer per deu anys.

Cal reubicar totes les delegacions. Cada diòcesis s’encarrega de les delegacions fins
ara situades al pis que li correspon. Pel que fa a Barcelona les delegacions van a Sant
Pau del Camp, els moviments a Sta. Madrona, el Tribunal Eclesiàstic al Palau espis -
copal, i les delegacions de Família i Catequesi al Seminari. Pels Arxius del Tribunal
Eclesiàstic s’ha trobat lloc a la parròquia de Maria Mitjancera.

5.2.2. Intervencions dels consellers 

Hi ha un plany generalitzat per la pèrdua d’un lloc tan cèntric i que permetia la rela -
ció entre totes les delegacions, moviments i serveis. Es demana si en un futur es pre-
veu caminar cap a la construcció d’una Casa de l’Església. El Sr Cardenal diu que en
l’àmbit català ja existeix l’edifici del carrer dels Àngels, n. 18, que aplega les oficines
de la Conferència Episcopal Catalana, el Secretariat interdiocesà de Catequesi i la
Fundació Escola Cristiana. 
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5.3. Nou «Full Dominical 2.0», a càrrec del Sr. Ramon Oller, Delegat diocesà de
Mitjans de Comunicació Social

Explica la proposta de remodelació del Full Dominical en aquests aspectes. La reor-
ganització d’espais, la incorporació dels codis QR i AR (Realitat Augmentada) per a
iPhone, iPad o Android, les paraules del Sr. Cardenal en imatge multimèdia en ca-
talà i en castellà i la millora de les lectures bíbliques i la incorporació d’un tipus de
lletra més gran.

També fa referència a la repercussió que aquesta reforma ha tingut en els mitjans de
comunicació social: aparició en agències de notícies on line: 29 medis. La notícia s’ha
visualitzat prop de 600.000 vegades arreu d’Espanya.

Explica que s’ha produït un increment d’un 40% de visites a la pàgina web de l’Ar-
quebisbat i un 483% de visites al web des de telèfon mòbil. També ha augmentat
considerablement la quantitat de notícies publicades diàriament.

Finalment, fa unes propostes sobre webs parroquials i de les delegacions amb els seus
avantatges, que han de respondre a aquestes motivacions:
—Que la diòcesi sigui present a Internet.
—Arribar als joves, Internet és el medi.
—Explicar el que fem a les parròquies.
—Posar a Internet el nostre missatge evangelitzador. 

5.4. Any de la Fe 2012-2013: pelegrinatge diocesà a Roma (17 a 19 de maig de 2013)

L’Any de la Fe 2012-2013. El Sr. Cardenal informa del Pelegrinatge diocesà a Roma,
que tindrà lloc del 18 al 20 de maig de 2013, presidit pel Sr. Cardenal.

Programa:
—Dissabte 18 de maig: matí, vol Barcelona-Roma. Tarda, visita a la basílica de Santa

Maria la Major i eucaristia, visita a Sant Joan de Letrà i a la basílica de Sant Pere En -
cadenat.

—Diumenge 19 de maig: matí, visita a les catacumbes de Sant Sebastià i a la basíli -
ca del mateix nom (n’és titular el nostre Cardenal Arquebisbe). Assistència a la pre -
gària de l’angelus amb el Papa a la plaça de Sant Pere. Visita a Sant Pau Extramurs
i celebració de l’eucaristia. Tarda, visites a Plaça Espanya, Plaça Navona, Fontana
de Trevi i Panteó d’Agripa.

—Dilluns 20 de maig: matí, celebració de l’eucaristia a la Cripta dels Papes. Visita als
Museus Vaticans, a la Capella Sixtina i a la basílica i Plaça de Sant Pere. Tarda,
temps lliure i vol Roma-Barcelona. 

5.5. Altres informacions

Sacerdots difunts (Mn. Ignasi Mora, Mn. Dídac Navarro, P. Antoni Sospedra); sacer-
dots malalts; ordenació de dos diaques (17/03/2013) en el Dia del Seminari a la basí -
lica de la Sagrada Família; instal·lació de DVDs d’anunci evangelitzador a l’absis de
la Sagrada Família; dinar del Sr. Cardenal amb els periodistes amb motiu de la festa
patronal de St. Francesc de Sales.
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6. Calendari de les properes reunions del CP

5a reunió: dimecres 22 de maig de 2013

Es clou la reunió amb la pregària del Parenostre pels preveres difunts que ens han
deixat recentment. La sessió acaba, com és costum, amb el dinar, a les 14 h, al menja -
dor del Seminari Conciliar de Barcelona.
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Crònica

Jornada Mundial de la Vida Consagrada

En la festivitat de la Presentació del Senyor, dissabte 2 de febrer, el Sr. Cardenal Ar -
quebisbe presidí la Eucaristia de la celebració de la Jornada Mundial de la Vida Con-
sagrada a la nostra arxidiòcesi. L’acompanyaven el Delegat Episcopal de la Vida
Consagrada Mn. Francesc Prieto, el President de la Unió de Religiosos de Catalu nya
P. Màxim Muñoz i un nombrós grup de preveres religiosos.

La celebració d’enguany, inserida a l’Any de la Fe, accentua el ser de la Vida Consa -
grada com a «Signe viu de la presència de Crist Ressuscitat en el Món».

El Sr. Cardenal beneí les candeles que els concelebrants, religiosos i religioses, perso -
nes d’altres formes de vida consagrada i laics portaven enceses, símbol de Jesús, llum
del món. Això és un símbol del reflex de la llum del Senyor en la vida dels cristians
i en particular dels que, moguts per la fe i l’amor, s’han consagrat al Senyor.

Abans de les lectures el President de l’URC va presentar la Jornada i l’Evangeli va ser
proclamat pel Delegat Episcopal de la Vida Consagrada. Cants, lectures, pregàries
i ofrenes van comptar amb la participació de diferents membres de la Vida Consagra -
da.

El Sr. Cardenal, en la seva homilia, recordà les paraules del papa Benet XVI, en la car -
ta apostòlica sobre l’Any de la Fe que estem celebrant, posant de relleu que escriu unes
paraules que són vàlides per a tots els cristians, però d’una manera especial per als
religiosos i les religioses: «El que el món necessita avui d’una manera especial és
el testimoniatge creïble dels qui, il·luminats en la ment i en el cor per la Paraula del Se -
nyor, són capaços d’obrir el cor i la ment de molts al desig de Déu i de la vida verta -
dera, aquella que no té fi.»

Tots els membres de la Vida Consagrada van renovar la seva consagració davant del
Pastor Diocesà i al final de la celebració, consagrats i tot el poble fidel, amb una pre-
gària conjunta, van agrair el do de la fe i demanaren noves vocacions.

En acabar aquesta joiosa celebració, es va invocar Santa Maria, la Consagrada per ex -
cel·lència, amb el cant del Virolai.
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Inici del procés diocesà de canonització 
de Maria Benedicta Daiber

El divendres 8 de febrer de 2013, a la sala noble del Palau Episcopal de Barcelona, a
les 17 h tingué lloc la sessió d’obertura de la causa de beatificació i canonització de la
serventa de Déu Maria Benedicta Hildegarda Daiber Heine, laica consagrada a Déu,
fundadora de l’«Obra de Cursillos Bíblicos Católicos» i cofundadora del Movi ment
Pro Ecclesia Sancta (MOPES), que visqué en aquest món entre els anys 1904 i 1987. 

Presidí l’acte el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat
dels membres del Tribunal que tindrà cura de la causa, el P. Ramon Domènech Cas-
tells, OFM, com a Jutge delegat; el Dr. Josep Casanova Domènech, com a Promo-
tor de justícia, i la Sra. Chiara Rostagno Malorno, com a notària actuària. També hi
eren presents el P. Vito-Tomás Gómez García, OP, postulador de la causa, i el P. Fran-
cesc Xavier Català Sellés, OP, vicepostulador. Hi varen assistir unes dues-centes per-
sones, entre les quals hi havia molts membres de l’Associació Amics de Maria Bene -
dicta Daiber, entitat que és la part actora de la causa de canonització.

S’obrí l’acte amb el cant del Veni Creator Spiritus i la pregària conclusiva resada pel
Sr. Cardenal i amb una semblança de la serventa de Déu, feta pel postulador de la
causa, que presentà al Sr. Cardenal i als membres del Tribunal la carta de la Congre -
gació de les Causes dels Sants concedint el nihil obstat per a la introducció de la cau-
sa i el decret de constitució del tribunal. Llegí els documents Mn. Sergi Gordo, Se-
cretari general i canceller de l’arxidiòcesi, que explicà als assistents tots els passos
de la sessió.

El Sr. Cardenal, els membres del Tribunal i el Postulador i Vicepostulador varen fer
el jurament prescrit i el Postulador lliurà al Sr. Cardenal la llista de testimonis, que fou
acceptada pel Cardenal i pel Jutge delegat, que assenyalà com a lloc per a les sessions
el Tribunal Eclesiàstic de Barcelona fixant també els dies i hores de les sessions.

Seguidament el Secretari Canceller aixecà acta de tota aquesta primera sessió d’ober -
tura, que llegí als presents i després lliurà tota la documentació de la sesió a la Notà -
ria actuària.

Seguidament va pronunciar unes paraules la Sra. Emilia Garcia, presidenta de l’Asso -
ciació d’Amics de Maria Benedicta Daiber, recordant que la serventa de Déu nasqué
a Sttutgart l’any 1904 i morí a Barcelona el 8 de febrer de 1987, i que aquell dia, en
què es complien exactament 26 anys de la seva mort, s’obria el procés de la seva bea -
tificació. Agraí tot el que l’Església de Barcelona va oferir a Maria Benedicta Daiber,
que va tenir com a director espiritual el sacerdot Frederic Alemany. 

El Sr. Cardenal va dir que aquell era un dia històric per a l’arxidiòcesi de Barcelona que
estava molt contenta pel fet que s’obrís la causa de canonització d’aquesta laica, una
dona del nostre temps, una cristiana coherent i una apòstol de la Paraula de Déu. Va
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dir també que ell, en decidir la data d’aquest acte, no sabia que es complien els vint
anys de la mort de la serventa de Déu i que aquesta coincidència es podia conside-
rar com un fet providencial. «Maria Benedicta Daiber —afegí el Dr. Martínez Sis-
tach— és un exemple viu de l’eficàcia de la Paraula de Déu i un gran testimoni, en
aquests temps nostres de preocupació per a l’evangelització que aquest ministeri s’ha
de fer amb gran fidelitat a la Sagrada Escriptura, com ens ha dit Benet XVI a l’exhor -
tació apostòlica Verbum Domini. En nom de l’arxidiòcesi de Barcelona, dono gràcies
a Déu pel gran servei que Maria Benedicta Daiber va fer a moltes parròquies amb els
cursets sobre la Bíblia. Déu vulgui que un dia puguem celebrar la seva beatificació per
a major glòria de Déu i de la salvació que ens porta Jesucrist, el salvador del món.»

L’acte es va cloure amb el cant de la «Salve Regina» i amb la salutació de pau del Sr.
Car denal. Els assistents tot seguit s’aplegaren per donar gràcies a Déu celebrant l’euca -
ristia en la capella propera de Sant Sever.

Maria Benedicta Hildegarda Daiber Heyne nasqué en el si d’una família d’ascendèn-
cia cristiana luterana, però els seus pares es confessaven ateus. Ella durant la seva in-
fància i joventut, visqué a Xile, i també participà d’aquesta increença i fins tot en
va fer propaganda activament. Però als 18 anys es va convertir a Jesucrist i estudià la
Bíblia i la Teologia, va demanar el baptisme i va veure, amb gran consol, com els seus
pares també es convertien a la fe catòlica. Després de viatjar per tot Xile, Bolívia, Uru -
guai i Argentina impartint cursets bíblics, el 1954 arribà a Barcelona per editar el seu
Manual de Estudios Bíblicos i formar instructors per als cursets. Aquí va viure fins a
la seva mort, totalment dedicada al treball per donar a conèixer la Paraula de Déu; do -
minava el llatí, el grec i l’hebreu i sis idiomes moderns; coneixia profundament el
pensament de Sant Tomàs d’Aquino i dels Pares de l’Església. Alhora es va dedicar
a promoure el Moviment Pro Ecclesia Sancta (MOPES), compromís personal per la
santedat de vida i la formació en la fe i en la pregària, especialment la pregària litúr -
gica o Litúrgia de les Hores —que ella resava cada dia— per als sacerdots, religio-
sos, religioses i seglars.

Clausura del procés diocesà de canonització 
de Magdalena Aulina Saurina

El dissabte 9 de febrer de 2013, a les 17 h, sota la presidència del Sr. Cardenal Arque -
bisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, a la capella de la casa central de l’Ins-
titut Secular Operàries Parroquials (Passatge Torras i Bages, 5-7, de la ciutat de Bar-
celona), es va celebrar la sessió de clausura del procés diocesà per a la beatificació i
ca nonització de la serventa de Déu Magdalena Aulina Saurina, fundadora d’aquest Ins -
titut Secular.

Acompanyaven el Sr. Cardenal a la presidència, Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe
emè rit de Girona, en representació de Mons. Francesc Pardo, bisbe residencial de Gi-
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rona, i els membres del Tribunal que ha tingut cura de la causa: el P. Ramon Domè-
nech, OFM, com a jutge delegat; Mn. Joan Grau, com a promotor de Justícia; i la Sra.
Chiara Rostagno, com a notària actuària. També eren presents el P. Josep M. Blan-
quet, SF, postulador de la causa; Mn. Sergi Gordo, Secretari general i Canceller de
l’Arquebisbat; Mn. Francesc Prieto, delegat episcopal per a la Vida Consagrada; el
P. Josep-Enric Parellada, com a delegat de l’Abat de Montserrat i altres sacerdots, re-
ligiosos, religioses, laics i nombrosos membres de l’Institut Secular de les Operàries
Parroquials, presidides per la directora general, Giuseppina Milana, i per Filomena
Crous, testimoni insigne d’aquest procés. Hi assistí també l’alcalde de Banyoles, Mi-
quel Noguer i Planas, i el Sr. Ignasi Garcia Clavel, director de l’Oficina d’Afers Re -
ligiosos de l’Ajuntament de Barcelona, en representació de l’alcalde de Barcelona.

La sessió es va obrir amb la invocació a l’Esperit Sant amb la pregària conclusiva re-
sada pel Sr. Cardenal. A continuació, el P. Blanquet , va fer la història de la causa i
agraí la presència del Sr. Cardenal i el treball silenciós del Tribunal constituït. Recor-
dà que el 27 d’octubre de 2006, encara en presència del recordat P. Llorenç Galmés,
OP, postulador de la causa des de l’any 1989, a la sala noble del Palau Episcopal, es
va celebrar la sessió d’obertura del procés diocesà. També va recordar que el 13 de
novembre de l’any 2006 el Sr. Cardenal el va nomenar a ell com a postulador de la cau -
sa i esmentà l’intens treball fet durant els darrers sis anys per completar la causa, d’a-
cord en tot amb la normativa actual per a les causes de beatificació i canonització. 

Seguidament es varen fer tots els tràmits prescrits per a la clausura de la causa en
l’àmbit diocesà: jurament dels membres del Tribunal d’haver acomplert fidelment la
seva tasca i de guardar secret d’ofici sobre el contingut de la causa, redacció de les ac -
t es de la darrera sessió i inclusió d’aquestes actes en les caixes de les tres còpies de
la causa. Tancament i lacrat de les caixes i encàrrec a la Srta. Ermelinda Saracino
de lliurar les dues còpies del procés a la Congregació per a les Causes dels Sants (una
còpia resta a l’Arxiu diocesà de Barcelona).

La Srta. Pina Milana pronuncià unes paraules en català, castellà, francès, anglès i ita-
lià, donant gràcies a Déu «pel feliç esdeveniment que celebrem, que fa que avui si-
gui un dia gran per a nosaltres i per a l’Església de Catalunya. Un dia molt esperat,
pregat i treballat; un dia que, com a perla preciosa, corona aquest Any jubilar de
l’aprovació del nostre Institut Secular. Goig esperança, agraïment, emoció, són senti -
ments que bullen en el cor de tot l’Institut, que eleva al cel la seva acció de gràcies».
També va dir que Magdalena Aulina «hagué de pagar el tribut inevitable a qui obre
camins, a qui posa en joc tot el seu ésser per abraçar la voluntat de Déu, per escrutar
els signes dels temps i respondre adequadament cercant una nova forma d’evange lit -
zació, una nova forma de viure la pròpia consagració enmig de la gent, “en camp obert,
sense cap altre recolzament que enfonsar fortament els peus sobre el terreny de la
pròpia vocació i aixecar el cor a Déu”, com deia ella mateixa.»

El Sr. Cardenal Arquebisbe va clausurar la sessió remarcant que era un dia veritable-
ment històric per a l’arxidiòcesi de Barcelona, per a la diòcesi germana de Girona i
per als membres i col·laboradors de l’Institut Secular fundat per la serventa de Déu
Magdalena Aulina. D’aquesta va remarcar que havia obert un nou camí en l’Esglé-
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sia com a laica consagrada a Déu, camí fecund com ho mostren els actuals Instituts
Seculars. La sessió es va cloure amb la pregària i el cant final.

Magdalena Aulina Saurina nasqué a Banyoles el 1897 i morí a Barcelona el 1956. El
seu sepulcre es conserva prop de la capella de la casa central de l’Institut on es va cele-
brar la sessió conclusiva del procés. Després de no poques dificultats, que Magda le  na
Aulina visqué sempre amb un gran amor i fidelitat a l’Església, les Operàries Par ro -
quials foren aprovades com a institut secular el 1962. Actualment tenen obres a Espa -
nya, Itàlia i França; en el continent americà a Puerto Rico i Paraguai, i a l’Àfrica a Gui -
nea Equatorial i a la República Democràtica del Congo.

Congrés Internacional sobre Cinema 
i nova evangelització

Els dies 15 i 16 de febrer de 2013 es va celebrar a Barcelona el Congrés Internacional
sobre Cinema i nova evangelització, organitzat pel nostre Arquebisbat de Barcelona,
la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL, la Mostra de Cinema Espiritual i Con-
dor Pictures. El Congrés es va celebrar a l’auditori de la Facultat de Comunicació
Blan querna i comptà amb el patrocini dels consells pontificis de la Cultura i de la
Promoció de la Nova evangelització.

La presentació del Congrés es va celebrar el dia 1 de febrer a la Facultat de Comuni-
cació Blanquerna i va estar a càrrec de Josep M. Carbonell, degà d’aquesta Facultat,
i de Mn. Peio Sánchez, director del Departament de Cinema de l’Arquebisbat de Bar-
celona i creador i director de la Mostra de Cinema Espiritual i de les Setmanes de Ci-
nema Espiritual, iniciades l’any 2004 en el si del nostre Arquebisbat i avui dia difo-
ses arreu del món. 

El Dr. Carbonell va recordar que aquest Congrés se situava en el context de l’Any de
la Fe, com «una proposta per a permetre en deu ciutats del món —a més de Barcelo-
na, també Roma, París, Brusel·les, Oxford, Budapest, Viena, Los Ángeles, Toronto
i Rio de Janeiro— reflexionar sobre les possibilitats del cinema com a art i mitjà de
comunicació que pot arribar al cor de l’ésser humà per enfrontar-lo al misteri últim
del seu ésser». La primera edició va tenir lloc a Roma; la segona ha estat la realitzada
a Barcelona i la tercera es realitzarà a Los Ángeles.

Segons Mn. Peio Sánchez, aquest Congrés ha estat «una proposta molt atractiva per
als educadors, els comunicadors, els animadors i els catequistes sensibles a les noves
tecnologies, i ha ofert «una aportació valuosa al diàleg entre la fe i la cultura, el cine -
ma i l’evangelització». 

Es pot dir que el Congrés Internacional ha estat una mostra de la consolidació i de l’ex -
tensió internacional d’aquesta iniciativa espiritual i pastoral nascuda per obra de Mn.
Peio Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
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El divendres 15 de febrer a la tarda es va inaugurar el Congrés amb les intervencions
d’Andreu Ibarz, director general de Blanquerna-URL, de Liana Marabini, presiden-
ta del Congrés Cinema i nova evangelització i propietària de la productora cinemato -
gràfica Condor Pintures, i Mn. Peio Sánchez, director de la Mostra de Cinema Es-
piritual. El cardenal Velasio de Paulis impartí la conferència «El repte de la nova
evangelització».

A continuació, hi hagué una taula rodona, coordinada per Ramon Ollé, delegat dioce -
sà de MCS, titulada «Tres icones per a la nova evangelització», en la qual varen par -
ticipar Josep M. Caparrós, professor de la UB i escriptor cinematogràfic; Juan Ore-
llana, professor de San Pablo-CEU de Madrid i crític de cinema; i Mn. Peio Sánchez,
porofessor de la FTC. Moderà la sessió Claudia Di Giovanni, directora de la Filmote -
ca Vaticana. Més tard, el cineasta Josep M. Forn parlà sobre «Gaudí en el cinema» i
es projectà el documental «Buscant les set claus d’Antoni Gaudí», de Massimo Mon-
servigi, amb comentaris d’aquest director de cinema i de Josep M. Tarragona, biò-
graf de Gaudí.

Una nova taula rodona es va celebrar el dissabte 16 de febrer al matí. Moderada per
Xavier Puigdollers, director general d’Afers Religiosos, varen intervenir Daniel Ara-
sa, escriptor i director general de Cinemanet, sobre «Cinema i família»; Joan-Andreu
Rocha, professor de la Universitat Abat Oliba, sobre «Cinema i diàleg interreligiós»;
Frances Grané, professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL, sobre
«Cinema i educació», i Cristina Calvet, de la Fundació UNAVEU, que presentà la sè-
rie de TV «L’estel i la creu».

A continuació, sota el lema «Cinema per creure», dos directors (Paco Arango i Josep
Lluís Comerón) varen explicar els vincles entre cinema i fe com ho havien experi-
mentat en la seva trajectòria professional. Introduí i moderà aquest acte Mons. Enric
Planas, ex director de la Filmoteca Vaticana.

Després de la lectura de les conclusions del Congrés, varen intervenir Andreu Ibarz,
Liana Marabini i el nostre Cardenal Arquebisbe, les paraules del qual es publiquen a
la secció del Prelat en aquest mateix BAB.

Missa a la Sagrada Família per als catequistes 
i les famílies

El diumenge 24 de febrer de 2013, a les 5 hores de la tarda, el Cardenal Arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí una missa concelebrada a la basílica de la Sagra -
da Família, a la qual varen assistir unes 4.500 persones. La missa estava prevista dins
del marc d’una trobada de catequistes i de famílies cristianes que en el si de la llar
introdueixen els fills en la vida cristiana. També s’hi va afegir la pregària pel Sant Pa-
re i un sentit d’agraïment pel seu pontificat, ja que el dia 11 de febrer anuncià la se-
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va renúncia com a bisbe de Roma i successor de Sant Pere. Abans de la missa, per
les pantalles que hi ha en tota la basílica, es passà un reportatge de la cerimònia de
dedicació de la basílica, presidida per Benet XVI el 7 de novembre de 2010. La mis-
sa, per primera vegada, fou retransmesa en directe a través de la pàgina web de l’Ar-
quebisbat. 

Amb el Sr. Cardenal varen concelebrar l’eucaristia Mons. Sebastià Taltavull, bisbe
auxiliar; Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de Menorca; i un nombrós grup de
preveres, entre els quals hi havia Mn. Joan Galtérs i Mn. Salvador Bacardit, vicaris
episcopals; Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller de l’Arquebisbat; Mn. Jo -
sep M. Turull, rector del Seminari Conciliar; Mn. Enric Termes, delegat diocesà
de Catequesi; el P. Enric Puig, S.J., secretari general de la Fundació Escola Cristia-
na de Catalunya; el Dr. Armand Puig Tàrrech, degà de la FTC; el Dr. Jaume Aymar,
degà de la FFC, i altres rectors i vicaris, amb la presència i participació també d’un
grup de diaques permanents.

«En l’Any de la Fe —va declarar Mn. Enric Termes a Ràdio Estel, que va retransme-
tre la missa— hem convocat persones que tenen una missió especial en la transmis-
sió de la fe i famílies que acompanyen els seus fills en el procés de la fe cristiana.
També hem tingut present el fet de la renúncia del Sant Pare al seu ministeri, un fet
que s’ha unit als motius de la primitiva convocatòria.»

Va pronunciar l’homilia el Sr. Cardenal Arquebisbe, el qual, tenint en compte que
hi havia molt infants a la celebració, va fer una catequesi sobre la Transfiguració del
Senyor, donat que aquell diumenge era el segon de Quaresma. De manera molt viva
i espontània, presentà Jesús als infants com a home i com a Déu i els invità a conèi-
xer i a estimar Jesús, escoltant els pares, pregant i anant a la catequesi. També va do-
nar les gràcies als catequistes i als pares i mares cristians —sense oblidar els avis i
les àvies— en el seu preuat servei que fan per a la transmissió de la fe als seus fills
i néts. 

Durant l’homilia també va recordar la figura de Benet XVI i va dir que el dimarts dia
26 de febrer marxaria cap a Roma per acomiadar-se del Sant Pare i per participar
en les reunions del Col·legi Cardenalici i en el conclave (A la secció del Prelat es pu-
blica un extracte de les seves paraules).

La professió de fe es va fer amb el cant del «Crec en un Déu», de Mn. Lluís Romeu.
En el moment de l’ofertori, amb el pa i el vi de l’eucaristia, uns catequistes i pares i
mares de família, varen presentar al cardenal —com a expressió del seu esforç per
transmetre la fe de l’Església— exemplars del Catecisme de l’Església Catòlica, del
Youcat (Catecisme per als joves) i del catecisme Jesús és el Senyor (per a infants de
6 a 11 anys).

Com un signe més de la participació dels infants en aquesta celebració, els cants va -
ren ser interpretats per diverses escolanies de Barcelona (parròquia de la Sagrada Fa-
mília), de Granollers i de La Garriga, dirigides per Bernat Cabré, president de la Fe -
deració Catalana de Pueri Cantores. 

BAB 153 (2013) - febrer [57]  119



Les intencions de la Pregària dels fidels es varen centrar especialment en el Sant Pa -
re i en el seu ministeri, en el servei dels catequistes i de les famílies en la transmissió
de la fe. Es pregà també pels catecúmens i els que es preparaven per rebre el baptis-
me en la Pasqua propera. La celebració estava preparada per la Delegació Diocesana
de Catequesi; per aquest motiu Mn. Enric Termes anuncià, en el moment de l’ofer to -
ri, que la quantia de la col·lecta que es feia en aquell moment es destinava al projec -
te «Joves a l’atur», de l’Arquebisbat de Barcelona i Càritas Diocesana.

La celebració es va cloure amb una especial pregària de benedicció i enviament dels
catequistes i dels pares i mare cristians. A cada una de les intencions, l’assembla res-
ponia cantant: «Atraieu tothom cap a Vós, Senyor.»
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La Llibreria Editrice Vaticana ha publicat
un nou llibre del cardenal arquebisbe de
Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
titulat Cristiani nella società del dialogo
e della convivenza, que recull una sèrie
d’intervencions del cardenal en un perío -
de de temps que va des del 1986 fins al
novembre de 2012. El llibre porta un ex-
tens pròleg del cardenal Tarcisio Berto-
ne, secretari d’Estat, el qual afirma que
les reflexions del nostre cardenal «tenen
una clara actualitat i urgència, per la cla-
ra anàlisi de la realitat davant fenòmens
com la immigració i l’emergència de la
pobresa, de la globalització amb les se-
ves regles —cada vegada més inspirades
en l’economia i el profit—, de la urbanit-
zació i dels problemes derivats de la crea -
ció de grans metròpolis».

És molt significatiu el pròleg perquè ofe-
reix una visió de grans temes del llibre del
Dr. Lluís Martínez Sistach. Un d’aquests
és el de la presència pública de la religió
—i més concretament del catolicisme—
a la societat. «La presència pública de l’Es -
glésia —diu el cardenal Bertone— és
necessària per evangelitzar, però també
per recordar fermament aquells principis
que són el fonament del bé comú i que,
si són aplicats en els àmbits social, eco-
nòmic o polític, promouen el desenvo -
lupament integral de la persona huma-
na.»
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Un altre tema ben present en el llibre del
nostre cardenal és el de la laïcitat de l’Es -
tat, qüestió en la qual s’estableix una di-
ferència fonamental entre la laïcitat de l’Es -
tat i una societat laica —o laïcista—, la
qual nega substancialment el dret a la lli-
bertat religiosa i la mateixa pluralitat de
les societats actuals.

Tres objectius proposa el nostre cardenal
en aquest llibre. El primer és «conèixer,
celebrar i viure la Paraula de Déu»; el se-
gon, créixer en la solidaritat enmig de la
crisi econòmica, que afecta globalment
la nostra societat; el tercer, la participació
dels immigrants a les nostres comunitats
cristianes. I tot això —remarca Berto-
ne— «en el marc de la convivència en el
nostre temps caracteritzat per la plurali-
tat». El nostre cardenal es pregunta què
significa viure i evangelitzar en un con-
text social de pluralisme religiós, i afirma
que per viure i conviure en la pluralitat
cal respectar les diverses identitats i viu-
re la pròpia, evitant les discriminacions i
col·laborant al servei del desenvolupament
i de la pau; els creients han de col·labo-
rar a la bona gestió del pluralisme i de
les diferències per arribar a una «diferèn-
cia reconciliada».

Un altre tema del llibre que mereix l’aten -
ció del cardenal Bertone és el de la soli-
daritat i el diàleg de l’Església amb els

Informació

La Llibreria Editrice Vaticana publica un llibre
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pobres. Aquí el cardenal Martínez Sistach
proposa un pensament inspirat en la «glo -
balització de la fraternitat i la solidaritat»,
inspirat en el Vaticà II i en els ensenya-
ments de les encícliques socials, es pe cial -
ment en la Caritas in veritate de Benet
XVI.

El darrer tema destacat pel cardenal Ber-
tone és la significació de la basílica de la
Sagrada Família, que és la cloenda del lli -
bre, i els editors vaticans han decidit de -
dicar-li tota la contraportada amb una foto
en color de la basílica de Gaudí. Ber tone
recull, amb goig, que la basílica ha esde-
vingut el símbol del Pontifici Consell per
a la Nova Evangelització, perquè «el seu
arquitecte la va concebre amb un clar
propòsit evangelitzador».

El cardenal Bertone remarca, finalment,
que «la Sagrada Família ha esdevingut, a
més a més, un Atri dels Gentils, com Be-
net XVI defineix l’espai de la trobada amb
Déu i del diàleg entre creients i no-creients.
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La Sagrada Família no és només un lloc
sagrat, sinó també un símbol i un signe de
la presència pública de l’Església, tema
sobre el qual l’Arquebisbe metro poli tà
de Barcelona torna una i altra vegada».

El cardenal Bertone afirma que «el ma-
teix nom de la basílica recorda que aques -
ta està al servei de la família, com a cèl -
lula fonamental de la societat i bressol de
la vida. I de la mateixa manera que la fa-
mília és el lloc de l’acolliment, també ho
és aquesta basílica, construïda en el que
fou un barri pobre de Barcelona i actual-
ment un lloc fonamental en el qual es des -
envolupen el culte litúrgic, la catequesi
i l’evangelització de tots els qui arriben
de tot el món per admirar la seva singu-
lar i esclatant bellesa». El pròleg del car-
denal secretari d’Estat es clou amb anhel:
«Desitjo que el llibre, per la riquesa i la
solidesa dels seus continguts, sigui llegit
i meditat per molts, i inspiri comporta-
ments i compromisos de vida conformes
amb l’Evangeli.»— J.P.

Representació de la vida i passió 
de Santa Eulàlia a la catedral

El dissabte 16 de febrer, a les 20.30 h, i
el diumenge 17 de febrer de 2013, a les
16.45 h, a la catedral de Barcelona es va
representar per l’Esbart Ciutat Comtal,
un espectacle de dansa a partir de la re-
creació històrica de la vida de la santa
que és la cotitular, amb la Santa Creu, de
la nostra seu.

Segons va manifestar a Ràdio Estel el Dr.
Josep M. Martí Bonet, canonge de la ca-
tedral i delegat diocesà del Patrimoni Ar-

tístic, l’espectacle fou un veritable èxit i
s’intentarà representar-lo cada any en-
torn de la festa de la santa barcelonina, el
sepulcre de la qual es conserva a la crip-
ta de la nostra catedral.

El Dr. Martí Bonet també va destacar la
bona feina que han fet els actors de la cita -
da companyia, amb un espectacle apas -
sionant de dansa i música que rememora la
història de la jove filla de Sarrià i màrtir de
la fe cristiana en el s. III després de Crist.



El treball per preparar aquest espectacle
va començar l’any 2007 amb l’elabora-
ció de la història de la santa. Es va con-
sultar la bibliografia existent per fer arri-
bar a les generacions futures el llegat del
patrimoni social i cultural d’origen reli-
giós, que pot caure en l’oblit.

Amb aquest esperit, l’Esbart Ciutat Com -
tal, sota la direcció de Lluís Calduch Ra-
mos, es va proposar de fer un muntatge i
brillant, però a la vegada fidel i respec-
tuós amb la memòria històrica. La músi-
ca, creada i dirigida pel mestre Francesc
Cassú i Jordi, ha estat composta per a
aquesta coreografia i fou enregistrada el
mes de desembre de l’any 2011 amb la
col·laboració de l’organista Sr. Escalo-
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na i el Cor Aurica. El vestuari i elements
d’escenografia han estat a càrrec de Pau
Fernández i de la il·luminació n’ha tin-
gut cura Enric Planas. 

Els vint-i-sis dansaires del Cos de dansa
de l’Esbart Ciutat Comtal narren la vida
i la passió de la santa: la seva presentació
a Barcelona, la seva professió de fe, la
defensa de les seves creences davant del
pretor romà Dacià, que la condemna a
ser empresonada i martiritzada fins a la
mort a la creu, el trasllat de les seves des-
pulles, en solemne processó, des de l’es-
glésia de Sta. Maria de les Arenes —l’ac -
tual basílica de Santa Maria del Mar—
fins a la cripta de la catedral i la seva glo-
rificació com a màrtir de Crist.

Activitat didàctica per acostar el Barri Gòtic 
als infants

El dia 7 de febrer de 2013, en una de les
sales del Museu Diocesà de Barcelona, a
la Pia Almoina, es va presentar l’activitat
didàctica Connecta’t al Barri Gòtic de
Bar celona. Les autores d’aquesta activi -
tat, Blanca Montobbio i Joana Alarcón,
juntament amb el Dr. Josep M. Martí
Bonet, varen explicar que l’objectiu és
donar a conèixer de forma atractiva a la
mainada el Barri Gòtic.

L’activitat s’estructura principalment en
tres elements: un plànol per als estudiants,
un quadern amb material complementa-
ri adreçat als professors i activitats on line
que es poden trobar a la pàgina web del
Museu Diocesà de Barcelona: www.cul -
tu ra.arqbcn.org. L’activitat ja s’ha pre-
sentat en més de vint escoles de la Ciutat
Comtal.

Amb motiu de la presentació d’aquesta
iniciativa, el Museu Diocesà de Barcelo-
na ha organitzat una exposició dedicada
a presentar la catedral, les basíliques de
Santa Maria del Mar, i Santa Maria del
Pi, les places de Sant Jaume, del Rei i de
Ramon Berenguer III el Gran i el mateix
edifici de la Pia Almoina. 

També inclou unes sèries de peces dels
darrers dos mil anys de la història de Bar -
celona. S’hi exposen objectes de gran va -
lor, com un retrat d’un jove romà del se-
gle I, l’excepcional testament sacramental
del barceloní Muç, un pergamí amb la crò -
nica dels efec tes destructius de la ràtzia
d’Almansor sobre Barcelona l’any 985,
un facsímil del Mis sal de Santa Eulàlia, o
una taula policromada de l’any 1793 so bre
la processó del Corpus a la nostra ciu  tat.



L’exposició, que també ofereix elements
més populars, com els Gegants del Pi, es
pot visitar fins el 21 d’abril. Tots els di-
mecres, a les 17 h, hi ha visites comen-
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tades exclusivament per al professorat.
Tam bé es poden concertar visites per te-
lèfon (933 152 213 i 932 701 017) o per
e-mail.
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