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Sant Pare

Comunicació al servei d’una autèntica 
cultura de l’encontre

Missatge del Sant Pare Francesc per a la XLVIII Jornada Mundial 
de les Comunicacions Socials

Diumenge, 1 de juny de 2014

Benvolguts germans i germanes,

Avui vivim en un món que es va fent cada cop més «petit»; per tant, sembla que hau-
ria de ser més fàcil ser a prop els uns dels altres. El desenvolupament dels transports
i de les tecnologies de la comunicació ens acosta, connectant-nos millor, i la globa-
lització ens fa interdependents. Això no obstant, en la humanitat encara queden divi-
sions, a vegades molt marcades. A nivell global veiem la distància escandalosa entre
el luxe dels més rics i la misèria dels més pobres. Sovint només cal caminar per una
ciutat per veure el contrast entre la gent que viu a les voreres i la llum resplendent de
les botigues. Ens hem acostumat tant a això que ja no ens crida l’atenció. El món pa-
teix nombroses formes d’exclusió, de marginació i de pobresa; així com de conflic-
tes en què es barregen causes econòmiques, polítiques, ideològiques i també, desgra-
ciadament, religioses.
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En aquest món, els mitjans de comunicació poden ajudar a fer que ens sentim més
propers els uns dels altres, que percebem un sentit renovat d’unitat de la família hu-
mana que ens impulsi a la solidaritat i al compromís seriós per una vida més digna per
a tots. Comunicar bé ens ajuda a conèixer-nos millor entre nosaltres, a estar més units.
Els murs que ens divideixen només es poden superar si estem disposats a escoltar i a
aprendre els uns dels altres. Necessitem resoldre les diferències mitjançant formes
de diàleg que ens permetin créixer en la comprensió i el respecte. La cultura de l’en-
contre requereix que estiguem disposats no sols a donar, sinó també a rebre dels al-
tres. Els mitjans de comunicació poden ajudar-nos en aquesta tasca, especialment avui,
quan les xarxes de la comunicació humana han aconseguit nivells de desenvolupa-
ment inaudits. En particular, Internet pot oferir més possibilitats d’encontre i de so-
lidaritat entre tots; i això és quelcom bo, és un do de Déu.

Malgrat això, també hi ha aspectes problemàtics: la velocitat amb què s’esdevenen
les informacions supera la nostra capacitat de reflexió i de judici, i no permet una ex-
pressió mesurada i correcta d’un mateix. La diversitat de les opinions expressades
pot ser percebuda com una riquesa, però també és possible tancar-se en una esfera
feta d’informacions que només corresponguin a les nostres expectatives i idees, o fins
i tot a determinats interessos polítics i econòmics. El món de la comunicació pot aju-
dar-nos a créixer o, contràriament, a desorientar-nos. El desig de connexió digital pot
acabar per aïllar-nos del nostre proïsme, de les persones que tenim al costat, sense
oblidar que els qui no accedeixen a aquests mitjans de comunicació social —per tants
motius— corren el risc de quedar exclosos.

Aquests límits són reals, però no justifiquen un rebuig dels mitjans de comunicació
social; més aviat ens recorden que la comunicació és, en definitiva, una conquesta més
humana que tecnològica. Llavors, què és el que ens ajuda a créixer en humanitat i en
comprensió recíproca en el món digital? Per exemple, hem de recuperar un cert sen -
tit de lentitud i de calma. Això requereix temps i capacitat de guardar silenci per es-
coltar. Necessitem ser pacients si volem entendre aquell que és diferent de nosaltres:
la persona s’expressa amb plenitud no quan es veu simplement tolerada, sinó quan
percep que és veritablement acollida. Si tenim el desig genuí d’escoltar els altres, lla-
vors aprendrem a mirar el món amb ulls diferents i a apreciar l’experiència humana
tal com es manifesta en les distintes cultures i tradicions. Però també sabrem apreciar
millor els grans valors inspirats des del cristianisme, per exemple la visió de l’home
com a persona, el matrimoni i la família, la distinció entre l’esfera religiosa i l’esfera
política, els principis de solidaritat i subsidiarietat, entre d’altres.

Llavors, com es pot posar la comunicació al servei d’una autèntica cultura de l’encon -
tre? Per a nosaltres, deixebles del Senyor, què significa trobar una persona d’acord
amb l’Evangeli? ¿És possible, fins i tot malgrat els nostres límits i pecats, estar veri-
tablement a prop els uns dels altres? Aquestes preguntes es resumeixen en la que un
escriba, és a dir un comunicador, va adreçar un dia a Jesús: «I qui són els altres que
haig d’estimar?» (Lc 10,29). La pregunta ens ajuda a entendre la comunicació en ter-
mes de proximitat. Podríem traduir-la així: ¿Com es manifesta la «proximitat» en l’ús
dels mitjans de comunicació i en el nou ambient creat per la tecnologia digital? Des-
cobreixo una resposta en la paràbola del bon samarità, que és també una paràbola del
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comunicador. En efecte, qui comunica es fa proïsme, proper. El bon samarità no sols
s’acosta, sinó que es fa càrrec de l’home mig mort que troba a la vora del camí. Jesús
inverteix la perspectiva: no es tracta de reconèixer l’altre com el meu semblant, sinó
de ser capaç de fer-me semblant a l’altre. Comunicar significa, per tant, prendre cons-
ciència que som humans, fills de Déu. M’agrada definir aquest poder de la comunica -
ció amb el terme proximitat.

Quan la comunicació té com a objectiu preponderant induir al consum o a la manipu -
lació de les persones, ens trobem davant una agressió violenta com la que va patir l’ho -
me apallissat pels bandits i abandonat a la vora del camí, com llegim en la paràbola.
El levita i el sacerdot no veuen en ell el seu proïsme, sinó un estrany de qui més val
allu nyar-se. En aquell temps, allò que els condicionava eren les lleis de la purificació
ritual. Avui correm el risc que alguns mitjans ens condicionin fins al punt de fer-nos
ignorar el nostre proïsme real.

No n’hi ha prou a passar pels «carrers» digitals, és a dir simplement estar connectats:
cal que la connexió vagi acompanyada d’un veritable encontre. No podem viure sols,
tancats en nosaltres mateixos. Necessitem estimar i ser estimats. Necessitem tendre-
sa. Les estratègies comunicatives no garanteixen la bellesa, la bondat i la veritat de la
comunicació. El món dels mitjans de comunicació no pot ser aliè a la preocupació per
la humanitat, sinó que està cridat a expressar també tendresa. La xarxa digital pot ser
un lloc ric en humanitat: no una xarxa de cables, sinó de persones humanes. La neu -
tralitat dels mitjans de comunicació és aparent: només qui comunica posant-se en joc
a si mateix pot representar un punt de referència. El compromís personal és l’arrel
mateixa de la fiabilitat d’un comunicador. Precisament per això el testimoni cristià,
gràcies a la xarxa, pot aconseguir les perifèries existencials.

Ho repeteixo sovint: entre una Església accidentada per sortir al carrer i una Esglé-
sia malalta d’autoreferencialitat, prefereixo sens dubte la primera. I els carrers del
món són el lloc on la gent viu, on és accessible efectivament i afectivament. Entre
aquests carrers també es troben els digitals, poblats d’humanitat, sovint ferida: homes
i dones que cerquen una salvació o una esperança. Gràcies també a les xarxes, el mis-
satge cristià pot viatjar «fins a l’extrem de la terra» (Ac 1,8). Obrir les portes de les
esglésies significa obrir-les així mateix en el món digital, tant perquè la gent hi entri,
en qualsevol condició de vida en què es trobi, com perquè l’Evangeli pugui creuar el
llindar del temple i sortir a l’encontre de tots.

Estem cridats a donar testimoniatge d’una Església que sigui la casa de tots. Som ca-
paços de comunicar aquest rostre de l’Església? La comunicació contribueix a donar
forma a la vocació missionera de tota l’Església; i les xarxes socials són avui un dels
llocs on viure aquesta vocació redescobrint la bellesa de la fe, la bellesa de l’encontre
amb Crist. També en el context de la comunicació serveix una Església que aconse-
gueixi portar calor i encendre els cors.

No s’ofereix un testimoni cristià bombardejant missatges religiosos, sinó amb la vo-
luntat de donar-se als altres «a través de la disponibilitat per a respondre pacientment
i amb respecte les seves preguntes i els seus dubtes en el camí de recerca de la veri-
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tat i del sentit de l’existència humana» (Benet XVI, Missatge per a la XLVII Jorna-
da Mundial de les Comunicacions Socials, 2013).

Pensem en l’episodi dels deixebles d’Emmaús. Cal saber entrar en diàleg amb els ho-
mes i les dones d’avui per entendre les seves expectatives, els seus dubtes, les seves
es perances, i poder-los oferir l’Evangeli, és a dir Jesucrist, Déu fet home, mort i
res sus citat per alliberar-nos del pecat i de la mort. Aquest desafiament requereix pro -
fundi tat, atenció a la vida, sensibilitat espiritual. Dialogar significa estar convençuts
que l’al tre té quelcom bo per dir, acollir el seu punt de vista, les seves propostes. Dia-
logar no significa renunciar a les pròpies idees i tradicions, sinó a la pretensió que si-
guin úniques i absolutes.

Que la imatge del bon samarità que embena les ferides de l’home apallissat, netejant-
les amb oli i vi, ens serveixi com a guia. Que la nostra comunicació sigui oli perfumat
per al dolor i vi bo per a l’alegria. Que la nostra lluminositat no provingui de trucs
o efectes especials, sinó d’acostar-nos, amb amor i amb tendresa, a qui trobem ferit
en el camí. No tingueu por de fer-vos ciutadans del món digital. L’interès i la presèn-
cia de l’Església en el món de la comunicació són importants per a dialogar amb l’ho -
me d’avui i portar-lo a l’encontre amb Crist: una Església que acompanya en el camí
sap posar-se en camí amb tots. En aquest context, la revolució dels mitjans de comu-
nicació i de la informació constitueix un desafiament gran i apassionant que reque-
reix energies renovades i una imaginació nova per a transmetre als altres la bellesa
de Déu.

Francesc

Vaticà, 24 de gener de 2014, festa de Sant Francesc de Sales
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Prelat

Decrets

DECRET 01/14.— Barcelona, 2 de gener de 2014

Atès que el can. 1303 paràgraf 2, del Codi de Dret Canònic esta bleix que «els béns
d’una fundació pia no autònoma que hagin estat confiats a una persona jurídica sub -
jecta al Bisbe diocesà, un cop vençut el termini, hauran de destinar-se a la institució
de què tracta el can. 1274, paràgraf 1, a no ser que la voluntat del fundador sigui una
altra manifestada expressament; altrament reverteixen a la mateixa persona jurídica».

Atès que la Conferència Episcopal Espanyola, en el Decret General de 1 de desembre
de 1984, reconegut per la Congregació de Bisbes el dia 8 de juny de 1985, establí que
l’esmentat can. 1303 parà graf 2, pot aplicar-se a les fundacions pies no autònomes
que tinguin més de cinquanta anys (art. 5).

Atès que el Consell diocesà d’economia ha donat el seu parer favorable a la cancel·la-
ció de les fundacions pies no autònomes de la cúria diocesana, que tinguin més de cin -
quanta anys;

PEL PRESENT, disposem el següent:

1. Queden cancel·lades amb data 31 de desembre de 2013 les fundacions pies no au-
tònomes constituïdes a la cúria dioce sana des del dia 1 de gener de 1962 fins a 31
de desembre de 1963.

2. Els béns de les fundacions pies no autònomes cancel·lades passen a formar part
del fons de l’Institut especial constituït a l’Arquebisbat de Barcelona per a la sus-
tentació dels clergues, sempre i quan la voluntat del fundador no sigui una altra
mani festada expressament.

3. El present decret ha de ser comunicat a les parròquies o persones físiques que fins
ara percebien les rendes de les esmen tades fundacions, als efectes oportuns.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Senyor Cardenal Arquebisbe de Barcelo na

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari General i Canceller
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Cartes

Benvolguts diocesans,

Em plau lliurar-vos aquesta carta per a comunicar-vos que la Visita Pastoral la realit-
zaré aquests mesos als Arxiprestats de la Puríssima Concepció i de la Sagrada Famí -
lia. Encara que es concreti en aquests dos arxiprestats, la Visita Pastoral interessa to-
ta l’Arxidiòcesi i demana la pregària de tots els diocesans.

La Visita Pastoral contribueix al bé espiritual de les parròquies, comunitats, institu-
cions i realitats eclesials dels arxiprestats on se celebra. La presència del Pastor
diocesà contribueix sempre a donar sentit de pertinença a l’Església diocesana, sen-
tit de diocesanitat. Cada parròquia forma part d’un arxiprestat i això demana que es
faci una autèntica pastoral de conjunt arxiprestal. Però les parròquies formen part,
també, de l’Arxidiòcesi participant de la seva naturalesa i missió eclesial.

Penso que la Visita Pastoral és un autèntic temps de gràcia i una expressió de la pre -
sència espiritual del Pastor diocesà entre els seus fidels. Amb aquestes actituds tots
ens disposem a celebrar aquesta Visita Pastoral.

A tots els diocesans, però especialment als qui formen part dels Arxiprestats de la Pu -
ríssima Concepció i de la Sagrada Família, els demano que encomanem al Senyor
aquest treball pastoral que farem amb la participació del Sr. Bisbe Auxiliar, els Vica-
ris Episcopals, els Arxiprestos i els Delegats Diocesans.

És també important el treball que faran les parròquies amb l’ajut del Consell Pastoral
parroquial, sobre la situació pastoral de la parròquia en ordre a realitzar més eficaç-
ment la seva missió, tal com demana el Directori per al ministeri dels bisbes. Aques-
ta relació ha de tenir molt present el Pla Pastoral Diocesà i l’esperit evangelitzador
que proposa el Papa Francesc en l’Exhortació Apostòlica L’alegria de l’Evangeli.

Acabo amb les paraules finals de la «Pregària per a la Visita Pastoral»:

«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, 20 de gener de 2014
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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.

ORACIÓN PARA LA VISITA PASTORAL

Señor Jesucristo, Tú, que eres nuestro Buen Pastor
concédenos, a los fieles de nuestra Parroquia, 
comprender y acoger mejor el misterio de gracia
que acompaña la Visita Pastoral de nuestro Obispo.
Que su visita nos ayude a descubrir el sentido que tiene
ser miembros de la Santa Iglesia Católica, 
a valorar nuestra dignidad de cristianos
a llevar a la práctica el compromiso de pertenecer
al Pueblo de Dios, que es tu cuerpo místico.
Haz, Señor, que por medio de la Visita Pastoral
sea Tu Visita la que recibamos.
La Visita Pastoral viene a manifestarnos tu amoroso designio
de redención y de paz,
a corregir nuestras carencias
y a hacer que descubramos nuevos caminos de fidelidad
al Evangelio y al Reino de Dios, 
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para que nuestra vida cristiana,
en medio de la realidad de nuestro mundo,
se vea fortalecida y sostenida por tu gracia.
Ven a visitarnos, Señor,
por medio de aquel que, en tu nombre, 
es nuestro padre y pastor.
Que nuestras parroquias, nuestras familias y nuestras obras, 
y sobre todo nuestros corazones, 
se abran para recibirte. 
Amén.

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa de la Jornada Mundial de la Pau, Catedral de Barcelo-
na, 1 de gener de 2014

Avui, el primer dia de l’any nou, celebrem la solemnitat de la Mare de Déu. Maria és
la Mare de Déu; ella infantà el Salvador del món. De tots els títols que li podem do-
nar a Maria, cap no li escau millor que aquest amb què la designem habitualment: Ma -
re de Déu. I tots els dons i les prerrogatives que Déu va atorgar a Maria abans i després
del naixement de Jesús, troben la seva raó de ser en funció de la maternitat divina.

Comencem un any nou amb una festa mariana, de la nostra Mare del cel, la que inter -
cedeix constantment per tots nosaltres, per tota la humanitat i posem aquest any 2014
a la seva intercessió maternal per tal que visquem com a fills i filles de Déu, germans
els uns dels altres i en pau. Justament aquest dia primer d’any celebrem a l’Església
la Jornada Mundial de la Pau.

En la primera lectura hem escoltat com el Senyor digué a Moisès: «Digueu a Aaron
i als seus fills: Beneïu el poble d’Israel amb aquestes paraules: que el Senyor giri cap
a tu la mirada i et doni la pau». El nostre món necessita aquesta benedicció de Déu,
aquest do de Déu que és la pau. Dissortadament un món sense Déu està orfe de la pau
autèntica que és un do diví. Per això, avui, amb aquesta eucaristia ens unim a tota
l’Església universal demanant a Déu, per la intercessió de la seva Mare, que ens doni
tot l’any i a tot el món la seva pau.

L’apòstol Pau, en el fragment de la seva carta als cristians de Galàcia que hem escol-
tat, ens dóna el fonament profund i sòlid de la pau: Déu s’ha fet home en Maria, per-
què obtinguem la condició de fills. I la prova que som fills de Déu és que l’Església del
seu Fill crida en els nostres cors: Abbà, Pare. Per tant, som fills de Déu i germans els uns
dels altres. No es comprèn com essent germans tots els membres de la humani tat hi ha -
gi guerres, mala distribució de la riquesa del món, germans que passin fam, etc.
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El Papa Francesc ens ha ofert el seu primer Missatge per a la celebració d’aquesta
Jornada Mundial de la Pau. Nosaltres la celebrem aquí, en la nostra Catedral amb la
participació de Justícia i Pau. El títol és molt significatiu: «La fraternitat, fonament
i camí per la pau». És una veritat com un temple. És quelcom evident. Si creiem que
tots som germans, la pau entre tots és absolutament necessària. Tanmateix aquesta
evidència apareix menys clara si pensem que en nosaltres hi ha les conseqüències del
pecat original: l’egoisme. Així apareix ja en la història de la primera família com lle-
gim al Gènesi: Caín matant el seu germà Abel.

El Papa Francesc ens diu que la fraternitat és una dimensió essencial de l’home, que
és un ésser relacional, sociable. La viva consciència d’aquest caràcter relacional ens
porta a veure i a tractar cada persona com una germana nostra i un germà veritable.
Sense la fraternitat és impossible la construcció d’una societat justa i d’una pau esta -
ble i duradora.

Veiem que la fraternitat és connatural a la persona humana. Tanmateix cal que s’edu -
qui des de la infantesa. Cal recordar que, normalment, la fraternitat es comença a apre n -
dre en el si de la família, sobretot gràcies a les responsabilitats complementàries de
ca dascun dels seus membres, en particular del pare i de la mare. Aquí apareix un cop
més la importància insubstituïble de la família pel bé de les persones, de la societat
i de l’Església. Amb el matrimoni i la família ens hi juguem molt. 

Però, l’assassinat d’Abel per part de Caín deixa constància tràgicament del rebuig ra-
dical de la vocació de ser germans. Com diu el Papa Francesc, la història d’aquests dos
germans, posa en evidència la dificultat de la missió a que estan cridats tots els ho mes,
el de viure units i preocupar-se els uns dels altres. Déu dirà a Caín després de matar
a Abel: «On és el teu germà?». I aquest respon: «No ho sé. Que potser sóc el guardià
del meu germà?». Si que d’alguna manera som els guardians els uns dels altres, som
responsables dels germans i ells de nosaltres. Som germans i ens necessitem mútua -
ment.

El Papa Francesc es planteja aquesta pregunta: els homes i les dones d’aquest món
podran correspondre alguna vegada plenament a l’anhel de fraternitat que Déu Pare
va imprimir en ells? El fonament per assolir-ho és sòlid: hi ha un sol Pare, que és
Déu, i tots nosaltres som germans (cf. Mt 23,8-9). La fraternitat està arrelada en la
paternitat de Déu.

I en ordre a anar-ho assolint, hem de pensar en la mort i la resurrecció de Jesús, Déu
i home. La fraternidad humana ha sido regenerada en Jesucristo y por Jesucristo, con
su muerte y resurrección. La cruz es el lugar definitivo en donde se fundamenta la fra -
ternidad que los hombres no son capaces de generar por ellos mismos. Jesucristo por
su resurrección nos constituye nueva humanidad, en total comunión con la voluntad
de Dios, con su proyecto, que comprende la realización plena de la vocación a la fra-
ternidad.

Por el bautismo hemos sido reconciliados con Dios. Así, podemos afirmar que el hom -
bre reconciliado, salvado, ve en Dios al Padre de todos y, en consecuencia, siente la
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llamada de vivir una fraternidad abierta a todos. En Cristo, el otro es aceptado y ama-
do como un hijo o hija de Dios, como un hermano o hermana, no como un extraño,
y menos aún como un contrincante o un enemigo.

La fraternidad es el fundamento de la paz y el camino que conduce a la paz auténti-
ca. La fraternidad es también indispensable para la justicia y el amor en la sociedad
y, por tanto, es camino y solución para el grave problema de la crisis económica que
sufrimos. Hay que redescubrir la fraternidad en la economía mundial y local.

Que María, la Madre de Dios, nos ayude este año 2014 a comprender que vivir cada
día la fraternidad que brota del corazón de su Hijo, puede llevar la paz a todos los hom -
bres en esta tierra creada por Dios y amada por todos nosotros.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules conclusives del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya i President
de la Comissió de Litúrgia de la CEE, Dr. Lluís Martínez Sistach, en
la commemoració del 50è aniversari de la Constitució conciliar «Sa-
crosanctum Concilium». Barcelona, 8 de gener de 2014

Les quatre institucions convocants hem volgut celebrar un jubileu molt important,
amb motiu del 50 aniversari de l’aprovació de la Constitució «Sacrosanctum Con-
cilium», pel Concili Vaticà II. Hem escoltat amb gust la conferència del Sr. Bisbe Pe-
re Tena, acreditat per la seva competència teològica i litúrgica i que ha contribuït molt
en l’aplicació de la Constitució conciliar a casa i arreu.

Tots els documents conciliars són importants per a la vida de l’Església, però el Va-
ticà II establí una jerarquia entre els seus documents. La categoria més important la
tenen les quatre constitucions, entre les quals la de Litúrgia. Tanmateix la importàn-
cia ve donada, també, pel contingut del document que és una activitat essencial de
l’Església de Jesucrist.

El beat Joan Pau II va reiterar que el Concili Vaticà II ha estat l’esdeveniment més
important de l’Església en el segle XX. Ho va afirmar en la seva Carta Apostòlica Ter-
tio millenio adveniente i ho va reiterar en la Carta Apostòlica Novo millenio ineunte.
El Concili com a tal ha marcat l’Església i la nostra Constitució Sacrosanctum Conci -
lium ho ha fet d’una manera particular. És suficient pensar en la reforma litúrgica que
ha proposat a l’Església i la importància cabdal de la celebració de la fe en el si de
l’Església.

Una de les primeres decisions dels Pares conciliars fou la de iniciar la discussió a
l’aula conciliar amb el text de la Constitució de la Litúrgia. Es varen dedicar quinze
Congregacions generals, del 22 d’octubre al 15 de novembre de 1962. Es feren 328
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intervencions orals i 334 escrites. Acabades les intervencions es va fer una primera
votació de prova sobre l’esquema en el seu conjunt. Fou el 14 de novembre de 1962,
amb un resultat molt favorable de 2162 vots a favor i només 46 en contra. La Comis-
sió conciliar va estudiar les intervencions o esmenes proposades i els treballs conti-
nuaren en la segona sessió del Concili de l’any 1963. La Constitució Sacrosanctum
Concilium fou solemnement aprovada el dia 4 de desembre de 1963. Fou el primer
document conciliar aprovat i és significativa la interpretació de Pau VI sobre el signi -
ficat de l’aprovació de la Sacrosanctum Concilium com a primer document conciliar,
dient que era un testimoni del primat de la lloança de Déu en l’acció de l’Esglé sia. 

Com ha escrit el Dr. Pere Tena, la recepció eclesial de la Constitució conciliar fou,
en termes generals, entusiasta. Es pot dir que totes les expectatives creades pel Conci -
li Vaticà II des del seu anunci pel beat Joan XXIII, l’any 1959, es van orientar sobre
el primer fruit del treball del Concili. I cal afegir que la reforma litúrgica era molt
desitjada en l’àmbit pastoral de l’Església. 

La recepció de la Constitució va ser molt bona i el treball d’aplicació fou intens i els
fruits molt saborosos. Fou el Sínode extraordinari dels Bisbes de 1985, als vint anys
de la celebració del Concili, que en el seu document final afirma que «la reforma li-
túrgica és el fruit més visible del Concili Vaticà II». Tots recordem el «Consilium ad
ex-sequendam Constitutionem de Sacra Liturgia», constituït per Pau VI, presidit
pel Cardenal Lercaro i amb l’actuació del P. Annibale Bugnini. Recordo amb reconei -
xement i agraïment el treball intens que hi va realitzar el Dr. Manel Bonet, Auditor
del Tribunal de la Rota Romana, i com sovint em demanava que anés a portar un
sobre voluminós al P. Bugnini. 

Considero que fou providencial que la Constitució Sacrosanctum Concilium hagi es-
tat el primer document estudiat i aprovat pel Concili, perquè els seus continguts han
ajudat a configurar continguts especialment de la Constitució dogmàtica Lumen gen-
tium i d’altres documents conciliars com ha posat en relleu el Dr. Tena en la seva con-
ferència. Penso en els números 2 i 41 del document sobre Litúrgia, afirmant que la
principal manifestació de l’Església es dóna en la celebració de l’Eucaristia. Em plau
transcriure el segon text conciliar: «La principal manifestació de l’Església es troba
en la participació plena i activa de tot el poble sant de Déu en les mateixes celebracions
litúrgiques, sobretot en la mateixa eucaristia, en una única pregària, entorn d’un ma-
teix altar presidit pel bisbe envoltat del seu presbiteri i dels ministres». La participa -
ció de tot el poble de Déu en la celebració del misteri pasqual, incidí en la participa ció
de tots els membres del poble de Déu en l’única missió de l’Església i en el canvia-
ment de l’ordre dels capítols en l’actual Constitució dogmàtica sobre l’Església.

En la Constitució Sacrosanctum Concilium apareix el progrés teològic del sentit de la
Litúrgia. Fou possible perquè des de feia més de cinquanta anys existia en l’Església
el moviment litúrgic i aquest va posar a plena llum altra vegada en l’Església el sen -
tit bàsic de la Litúrgia. La nostra Constitució ho va sintetitzar dient: «la Litúrgia cul-
minació i font de la vida cristiana» (n. 10). El Dr. Tena ens ha dit que si Guardini deia
que sentia «néixer l’Església en les ànimes», més que paral·lelament, simultàniament,
es pot dir que el segle XX ha sentit néixer la pregària d’aquesta Església en el cor i en
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els llavis dels cristians (cf. La Constitució «Sacrosanctum Concilium», a Concili Va-
ticà II, Constitucions, Decrets i Declaracions, Barcelona 2003, 33).

La reforma litúrgica postconciliar ha tingut el seu itinerari i encara el té, amb mol-
tes llums, però també amb ombres. Potser ens ha faltat més pedagogia per explicar
al poble fidel els motius i els continguts de les innovacions. En aquest sentit em plau
fer dos agraïments en aquest treball. El primer a Montserrat, de Roma, amb el Dr.
Bonet com a protagonista treballà molt en la Comissió Conciliar i en l’aplicació de
la Constitució. Ell celebrava la missa amb les religioses Darderes a l’esmentada re-
sidència. Els hi explicava detalladament les primeres innovacions de l’aplicació del
document conciliar. La segona, institucional, el meu agraïment va dirigit al Dr. Pere
Tena, fundador i ànima del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona i de l’Institut
Superior de Litúrgia de Barcelona, especialment en els moments que calia explicar
les innovacions litúrgiques i els nous llibres litúrgics. Gràcies a aquestes institucions
s’ha realitzat més fàcilment i millor l’aplicació de la Constitució Sacrosanctum Con-
cilium. Amb aquestes dues institucions, desitjo afegir-hi el treball de la Facultat de
Teologia de Catalunya i de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la CET. Penso
en moltes persones, sacerdots diocesans i religiosos de casa nostra que ja ens han dei-
xat i que treballaren moltíssim en la reforma litúrgica. El nostre país ha estat privilegiat
amb un bon grup de bons liturgistes. No podem oblidar que ja a l’any 1915 es va ce -
lebrar a Montserrat el primer Congrés de Litúrgia. I l’agraiment cal fer-lo extensiu als
sacerdots i fidels de les parròquies i comunitats que han acollit fidelment la reforma
litúrgica.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia en la pregària ecumènica amb motiu de la Setmana de Pre-
gària per a la Unitat dels Cristians. Catedral de Barcelona, 18 de ge-
ner de 2014

Amb goig ens hem reunit per pregar, per demanar a Déu el do de la unitat de tots els
cristians. És un motiu de joia i de satisfacció que ens trobem junts membres represen -
tants d’Esglésies i confessions religioses per estimar-nos i fer present Jesucrist enmig
nostre.

Benvolguts germans i germanes, som, però, ben conscients que encara no hem asso -
lit la plena comunió i això ens dol molt. Per això, en aquesta Setmana de Pregària per
la Unitat dels Cristians, a tot el món els creients en Jesús ens reunim per pregar per a
aquesta finalitat, amb un mateix lema: «¿És que el Crist està dividit?», expressió de
l’Apòstol Pau en la seva primera Carta als Corints (1,13).

Aquesta recriminació de l’Apòstol a la comunitat de Corint, ens interpel·la a tots nos -
altres, després de vint segles. El Crist no està dividit, però dissortadament els cristians
sí que estem dividits. Som conscients del nostre pecat i, Senyor Jesús, us demanem
perdó i fem el propòsit d’esmena, de conversió, de treballar per a la unitat.
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Les paraules de Sant Pau ens urgeixen. No podem mai invocar el nom de Crist per
aixecar muralles entorn nostre, perquè el seu nom és creador d’unitat, mai de divi-
sions. Per això, l’Apòstol crida a caminar junts i «a mantenir-se units en un mateix
esperit i un mateix pensament».

Sant Pau subratlla dos elements centrals dels deixebles que fonamentalment ens unei-
xen a Crist: el baptisme i la creu de Crist. No és pas en nom de Pau que hem estat ba-
tejats i no és pas ell que fou crucificat per nosaltres. La nostra plena unitat és en Crist
i és de Crist que ve a la nostra vida i a la nostra salvació.

El moviment ecumènic respon a la pregària del Senyor Jesús que demana «que tots
siguin u» (Jn 17,21). Aquest mandat de Crist ha mogut a moltíssimes persones, cris-
tianes i catòliques del món, a treballar per a la unitat. Fou i és el moviment ecumè-
nic. Aquest any celebrem el 50è aniversari del Decret sobre l’ecumenisme del Con-
cili Vaticà II, que s’uneix a l’esperit ecumènic de les esglésies cristianes i confessions
cristianes del món. Aquest és un treball que convé continuar i intensificar. En aquell
decret conciliar es comença amb aquestes paraules: «Promoure el restabliment de
la unitat entre tots els cristians és un dels fins principals que s’ha proposat el sagrat
Concili Vaticà II». I es reconeix que el Senyor ha infós més abundosament en els cris-
tians desunits entre ells la compunció de l’esperit i l’anhel d’unitat. ¡Quin sofriment,
estimats germans i germanes, que encara no podem celebrar junts la mateixa Eucaris -
tia, sagrament de la comunió plena entre els cristians! Coneixem la voluntat de Crist,
que tots siguem u, i hem escoltat de la boca de Jesús que els que fan la voluntat del
Pare del cel són els seus germans i les seves germanes.

El Papa Francisco, en su reciente Exhortación Apostólica La alegría del Evangelio,
nos dice que todos somos peregrinos y que peregrinamos juntos. Así, pues, «hay que
confiar el corazón al compañero, y mirar ante todo lo que buscamos: la paz en el ros-
tro del único Dios» (n. 244). El Papa relaciona también el ecumenismo con la unidad
de la familia humana. Los cristianos deberíamos ser un modelo para que la humani-
dad, respetando las legítimas diversidades, mantenga una rica unidad de familia hu-
mana. Nuestra situación actual no ayuda debidamente.

Nos urge a todos la evangelización. Esta tarea nos corresponde a todos los bautiza-
dos. Dada la gravedad del antitestimonio de la división entre cristianos, particular-
mente en Asia y en África, la búsqueda de caminos de unidad se vuelve urgente. En
este sentido, Papa Francisco recuerda que «los misioneros y las misioneras en aque-
llos continentes mencionan reiteradamente las críticas, quejas y burlas que reciben
debido al escándalo de los cristianos divididos». La inmensa multitud que no ha aco-
gido el anuncio de Jesucristo no puede dejarnos indiferentes. Por tanto, el empeño por
una unidad que facilite la acogida de Jesucristo deja de ser mera diplomacia o cum-
plimiento forzado, para convertirse en un camino ineludible de la evangelización.

Hoy tenemos retos comunes todos los creyentes en Cristo. Uno, el que profesamos nues -
tra fe en un contexto de sociedades y culturas donde cada vez esté menos presente la
referencia a Dios y a todo lo que llama a la dimensión trascendental de la vida. Lo ve -
mos sobre todo en Europa, pero no sólo aquí. Hemos de ayudarnos para encontrar
respuestas a semejante reto.
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Nuestra reunión para escuchar la Palabra de Dios y para rezar contribuye a realizar
el alma de todo el movimiento ecuménico y que, con toda razón, puede llamarse ecu-
menismo espiritual.

Con el Papa Francisco podemos decir que son tantas y tan variadas las cosas que nos
unen. Y si realmente creemos en la generosa acción del Espíritu, ¡Cuántas cosas
podemos aprender unos de otros! No se trata sólo de recibir información sobre los
demás para conocerse mejor, sino de recoger lo que el Espíritu ha sembrado en ellos
como un don también para nosotros (cf. n. 246).

Señor, danos la unidad entre todos los creyentes en Cristo, para que el mundo vea que
Cristo no está dividido.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Palabras del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, Arzobispo
de Barcelona, en la inauguración de las 49 Jornadas de cuestiones
pastorales de Castelldaura, Seminario Diocesano de Barcelona, 21
de enero de 2014

Una salutació molt cordial a tots els participant en aquestes 49 Jornades de Qüestions
Pastorals de Castelldaura. Un saluto molto cordiale al Cardinal Robert Sarah, Presi-
dente del Pontificio Consiglio Cor Unum, ringranziando la sua presenza e la sua par-
tecipazione in questo Incontro. Grazie Eminenza per la su disponibilità in mezzo del
molto lavoro che ha come Presidente del dicasterio romano.

On hi ha caritat, allí hi ha Déu. Per una raó molt senzilla, perquè Déu és Amor i, per
tant, on hi ha amor Déu s’hi fa ben present.

Aquestes Jornades estan dedicades a un tema cabdal a l’Església, a la vida de les ins-
titucions eclesials i de les comunitats cristianes i a la vida cristiana de tots els bate-
jats. Llegint l’Evangeli en prenem molta consciència, perquè Déu ha creat per amor
i ens ha salvat per amor. L’amor està present en les pàgines de l’Evangeli, en la Bona
Nova que Jesús predicava.

Sabem que la naturalesa íntima de l’Església s’expressa en una triple tasca: anunci
de la Paraula de Déu (kerigma, martyria), celebració dels sagraments (leiturgia) i ser-
vei de la caritat (diakonia). Són tasques que s’impliquen mútuament i no es poden
separar l’una de l’altra. Com va afirmar Benet XVI, «per a l’Església, la caritat no és
una mena d’activitat d’assistència social que també es podria deixar a d’altres, sinó que
pertany a la seva natura i és manifestació irrenunciable de la seva pròpia essència»
(Déu és amor, 25).

En la carta pastoral que he escrito este curso «Vivir la fe y edificar la comunidad cris-
tiana», he querido poner de relieve la forma eclesial de la fe. Mientras la escribía
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este verano pasado, recibí un don precioso del Papa Francisco, la primera encíclica
La luz de la fe, de 29 de junio de 2013. Es muy significativo que en la encíclica se dé
un gran relieve a la dimensión eclesial de la fe. Me ayudó muchísimo en mi trabajo.

A lo largo de sus páginas, pero especialmente en el capítulo III —titulado «Transmi-
to lo que he recibido»— el Papa mantiene y desarrolla, como unas tesis teológicas,
las siguientes afirmaciones: la existencia creyente se convierte en existencia eclesial;
la vida de fe se da en el ámbito comunitario y tiene un fundamento comunitario; y la
vida de fe tiene una estructura sacramental.

Atendida la dimensión eclesial de la fe, al tratar de la solidaridad de la caridad, he-
mos de tener muy presente que no se trata sólo de la solidaridad de unos cristianos,
sino que es fuente y expresión de nuestra fe sacramental y eclesial. La solidaridad
que practicamos los cristianos es también una manifestación de nuestra fe que nos
lleva a amar, y esto lo hacemos como miembros de la Iglesia y contribuimos a que
ésta realice su diaconía de caridad.

La Exhortación Apostólica La alegría del Evangelio, del Papa Francisco, en su capí-
tulo IV, trata de la dimensión social de la evangelización, y se justifica con estas pala -
bras: «Ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social de la
evangelización precisamente porque, si esta dimensión no está debidamente explici-
tada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene
la misión evangelizadora» (n. 176).

Francisco nos recuerda que «el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los po -
bres, tanto que hasta Él mismo «se hizo pobre” (2Co 8,9)» (n. 197). Para la Iglesia la
opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, polí -
tica o filosófica.

Ninguna comunidad cristiana puede olvidarse de los pobres y de la práctica de la ca-
ridad, porque la caridad es una dimensión esencial de la Iglesia. En la tradición de la
Iglesia se ha unido la Fracción del Pan —celebrando la eucaristía— a la colecta pa-
ra compartir los bienes y ayudar a los necesitados. Y el Papa Francisco hace este gra-
ve juicio certero: «Cualquier comunidad de la Iglesia, en la medida en que pretenda
subsistir tranquila sin ocuparse creativamente y cooperar con eficacia para que los
pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la diso -
lución, aunque hable de temas sociales o critique gobiernos. Fácilmente terminará
sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas, con reunio-
nes infecundas o con discursos vacíos» (n. 207).

La temática de las Jornadas es capital para la Iglesia. Hoy tenemos el reto de la evan-
gelización y también el reto de las graves consecuencias que deja la crisis económica
en muchísimas personas y familias. Son dos retos que van muy unidos. No podemos
responder solamente al primero, olvidando el segundo, como tampoco podemos ha -
cer al revés. Son las obras de misericordia que las hay corporales y espirituales. El hom -
bre no vive sólo —aunque lo necesita— de pan, sino también de la palabra que sale
de la boca de Dios. Dos retos que la Iglesia se afana y cada uno de los cristianos se afa-
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nan para responder. Deseo explicitar que en esta línea, el Plan Pastoral de la Archidió -
cesis de Barcelona, para los años 2011-2015, incluye tres objetivos. El primero con -
siste en dar a conocer Jesús a quienes no le conocen, y el tercero, consiste en la soli -
daridad como expresión de nuestra fe.

Deseo a todos los que participan en estas Jornadas una agradable estancia en la Igle-
sia y ciudad de Barcelona y que el trabajo sea muy fecundo.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Omelia del Cardinale Arcivescovo di Barcellona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, nella Messa nella cripta della Sagrada Familia, 21 gennaio
2014

Ci siamo riuniti per celebrare l’Eucaristia, il Memoriale della morte e risurrezione
del Signore, in questa splendida cripta costruita da Antoni Gaudí, lo stesso che pro-
gettò la Basilica della Sagrada Familia che avete visitato e contemplato. Gaudí proget-
tò nel suo Tempio tutta la vita cristiana, perché la basilica è un inno a Gesù Cristo,
morto e risorto. La Chiesa e noi cristiani seguiamo Gesù nella sua morte e risurrezione.

Celebriamo, oggi, la festa di un vescovo martire, San Fruttuoso, vescovo di Tarraco,
e dei suoi due diaconi martiri, Sant’Augurio e Sant’Eulogio. Era l’anno 259, nell’an-
fiteatro romano di Tarragona, città romana importante a quell’epoca e che una tradi -
zione degna di fede vuole sia stata visitata da Paolo nel suo viaggio nella Hispania. Ne -
gli anni in cui sono stato arcivescovo di Tarragona, ho vissuto intensamente il conte-
nuto del documento autentico acta martyrii di questi tre martiri, bruciati vivi.

Il vescovo Fruttuoso, servito e accompagnato da due diaconi, seguì lo stesso atteggia -
mento di Gesù nell’orto di Getsemani. Dal momento che fu arrestato dalle guardie
fino al martirio, ricevette mostre di affetto dai suoi diocesani, che non cessarono di
pregare per lui e per i suoi diaconi.

In quei momenti, Fruttuoso si sentiva membro della Chiesa e del collegio episcopa-
le, perché quando gli chiedevano di intercédere per alcune necessità, egli rispodeva
che portava nel suo cuore le necessità di tutta la Chiesa estesa da Oriente a Occiden -
te. Questa vocazione ecclesiale, propria di ogni battezzato, ma ancor più, se possi-
bile, dei vescovi e dei sacerdoti, è anche la vocazione missionaria a cui si riferisce
tante volte Papa Francesco nella sua Esortazione Apostolica L’allegria del Vangelo. 

Questa è la missione della Chiesa, per la quale è stata fondata, per annunciare Gesù
e il suo Vangelo. Questa è la sua missione essenziale.

San Fruttuoso è un esempio per tutti noi. Anche in quei momenti in cui stava per da re
la vita per testimoniare la sua fede in Gesù Cristo, aveva in mente e nel cuore tutta la
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Chiesa universale. E’ un esempio soprattutto per noi vescovi, dal momento che per
mezzo dell’ordinazione episcopale e della comunione gerarchica entriamo a formar
parte del collegio episcopale, ancor prima di essere vescovi di una Chiesa particolare.

Voi, cari sacerdoti, per mezzo dell’ordinazione presbiterale costituite parte dell’ordi-
ne presbiterale, cooperatori dell’ordine episcopale per svòlgere adeguatamente la mis -
sione apostolica affidàtavi da Cristo, come ci ricorda il decreto Presbyterorum Ordinis,
del Concilio Vaticano II, adesso che celebriamo il 50.o anniversario della celebra zio-
ne di questa Assemblea Ecumenica (n. 2).

La Chiesa sta nel mondo. Gesù, nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, ci dice
che i cristiani non sono del mondo, come neanche lui lo è, però ci dice anche che Egli
ci ha inviato nel mondo come il Padre ha inviato Lui. Il mondo, per la Chiesa non è
solo un luogo sociologico, ma anche e soprattutto teologico.

Papa Francesco ribadisce che dobbiamo uscire, che la Chiesa deve uscire per anda-
re verso le periferíe, per avvicinarsi alle persone, per offrire loro l’amore e la miseri -
cordia di Dio. Come ci dice Francesco, «nella Parola di Dio, appare continuamente
questa dinamica di “uscita” che Dio vuole provocare nei credenti» (L’allegria del Van -
gelo, 20). Ai pastori corrisponde un’importante responsabilità di dare alle nostre co -
munità una spiritualità e una messa a fuoco evangelizzatrice e missionaria. Antoni Gau -
dí, mosso da questo spirito, mise le pale d’altare della Sagrada Familia all’esterno,
sulle tre facciate, per consentire ai passanti di poterle vedere e quindi essere evange -
lizzati e catechizzati. Gaudí desiderava che tutte le sue opere, per mezzo della loro
bellezza ed un segno religioso, portassero a Dio coloro che le contemplavano.

I màrtiri sono i grandi testimoni di Gesù Cristo. Essi orientàrono la loro vita verso Dio
e fecero della Parola di Dio il nord della loro vita. Intèsero la vita cristiana e sacerdo -
tale come un pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, e volevano che si faces-
sero realtà nelle loro vite quelle parole che diciamo nella celebrazione dell’Eucaris-
tia: «Vieni, Signore Gesù!». Il Signore si aspetta da noi che viviamo una spiritualità
del martirio, per offrire sempre di piú al Signore la nostra vita, il nostro tempo, la nos-
tra volontà, la nostra libertà, per còmpiere il nostro ministero sacerdotale a imitazio -
ne di Gesù Buon Pastore. Nel modo di dire di Papa Francesco, per «far odore di pecora».

La comunità diocesana di Tarraco soffriva per il martirio del suo pastore e anche per-
ché rimaneva senza pastore. Ma Fruttuoso dette ascolto a questa sofferenza della sua
Chiesa e disse loro: «Dio non vi lascerà senza pastore». Il Signore provvederà, perché
la Chiesa è del Signore ed egli non la lascerà indifesa.

Oggi noi sacerdoti e vescovi guardiamo la realtà sacerdotale della nostra diocesi ed
abbiamo timori: rimarremo senza pastori? E’ vero che il Beato Giovanni Paolo II, ne-
lla sua Esortazione Apostolica sulla Ecclesia in Europa, afferma che questo continen -
te sta vivendo un inverno vocazionale. Ma dobbiamo imitare la fede di San Fruttuoso
e credere che Dio non ci lascerà senza pastori. Questa fiducia non ci líbera dal darci
da fare nella pastorale vocazionale, proponendo con convinzione il sacerdozio ai gio-
vani perché si chiedano se il Signore li chiama a questa vocazione. Penso che faccia-
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mo poco la proposta esplicita e convinta, con l’accompagnamento per il discernimen-
to, come fece Elí con il giovane Samuele.

Cerchiamo di tener presente in questa celebrazione le nostre Chiese diocesane di Al -
ghero e di Barcellona perché siano missionarie ed evangelizzatrici e che possano ave-
re le vocazioni sacerdotali necessarie.

† Lluis Martinez Sistach
Il Cardinale Arcivescovo di Barcellona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, amb motiu de la celebració de Sant Francesc de Sales.
Barcelona, 24 de gener de 2014

Em plau saludar-vos a tots i a totes molt cordialment i agrair-vos que hàgiu acceptat
la meva invitació per a participar en aquest encontre amb motiu del vostre Sant Patró,
Sant Francesc de Sales.

Fa aproximadament un any ens reuníem per a presentar les últimes novetats i modifi -
cacions del Full Dominical. Doncs bé, amb aquella mateixa voluntat, la d’evolucio-
nar i adaptar-nos a les exigències comunicatives del nostre entorn, l’Arquebisbat ha do -
nat un pas més enllà, i ha decidit emprendre un camí que ens aproximi cada vegada més
a la modernitat de les noves tecnologies, empesos pel desig de millorar i oferir als fidels
el millor de nosaltres i especialment el missatge de Jesús.

El Papa Francesc, en el seu missatge amb motiu de la 48a Jornada Mundial de les Co -
municacions publicat avui, ens ha dit que «comunicar bé ens ajuda a conèixer-nos mi -
llor entre nosaltres i a estar més units... Necessitem resoldre les diferències mitjan-
çant formes de diàleg que ens permetin créixer a la comprensió i al respecte». I més
endavant afirma que «la xarxa digital pot ser un lloc ric en humanitat: no una xarxa de
cables, sinó de persones humanes. El compromís personal és la arrel mateixa de l’ha -
bilitat d’un comunicador. Precisament per això, el testimoni cristià, gràcies a la xar-
xa, pot arribar a les perifèries existencials». 

El Papa Francesc, durant l’Assemblea Plenària del Consell Pontifici per a les Comu-
nicacions Socials, del desembre passat, es va referir a quin paper ha d’exercir l’Esglé -
sia amb els seus mitjans operatius i comunicatius. «L’objectiu —deia— ha de ser
aconseguir inserir-se en el diàleg amb els homes i dones d’avui, per a comprendre les
seves expectatives, els seus dubtes, les seves esperances.»

L’Arquebisbat desitja amb voluntat ferma seguir les indicacions del Papa. Per aquest
motiu avui encetem un nou camí junts. El camí d’intensificació comunicativa que de-
mana constantment el Papa Francesc, de proximitat amb els fidels, d’humilitat, d’ale -
gria, de senzillesa, de bondat i de veritat. 

Sabeu quina és la paraula religiosa més buscada a Google? (Pausa). És Déu. I la sego -
na? (Pausa). Observeu que és Església. És per això que, a partir d’ara, l’Arquebisbat
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de Barcelona pretén forjar una nova marca més propera i àmplia, donant-se a conèi -
xer com a Església (arxidiocesana) de Barcelona, amb un nou logotip i una nova
imatge corporativa. Perquè molta gent associa la paraula Arquebisbat a la Cúria —al
govern de l’Església diocesana—. Però diu el Sant Pare: «l’Església no és de natura-
lesa política, sinó essencialment espiritual: és el poble de Déu». I això és el que volem
que sigui la nostra Església de Barcelona. Volem que la nostra sigui una Església més
pròxima a les persones i amb la realitat social que s’està vivint en aquests moments.

Ja hi ha experiències prèvies de canvi de marca de «diòcesi» a «Església», com va
succeir a la diòcesi germana de Chicago, als Estats Units, que va canviar la seva mar-
ca a churchofchicago.org. Per què? Doncs molt senzill. Perquè la paraula Església
identifica més, interessa més i transmet emocions i sentiments, i no deixa indiferent
a ningú. Església és sinònim d’inclusió, d’acollida, de respostes, de comunitat, de fa-
mília...

El Papa Francesc reitera que l’Església ha de sortir, ha de ser una Església «en sali-
da», i cal anar a tothom i a les perifèries. Amb la nova web pretenem arribar més i més
a tots per escoltar i oferir el tresor de Jesús i del seu Evangeli. Amb aquesta nova imat -
ge d’Església de Barcelona, per tant, es pretén aconseguir un «feedback», una res pos -
ta en el receptor. Això ens permetrà, amb el temps, passar d’una diòcesi digital a una
diòcesi presencial. En aquest sentit, i tenint en compte que en cada segment d’edat
es busquen coses diferents, les respostes també hauran de ser distintes, amb continguts
específics per a cada segmentació.

Per tal de transmetre aquesta idea de marca, aquesta proximitat al poble de Déu, ne -
cessitem noves maneres de comunicar que s’adaptin als nous temps. Les majors pos-
sibilitats de comunicació també poden traduir-se en àmplies possibilitats de trobada
entre tots. Com ho farem? A través del nostre web, que passarà a ser més usable, sen-
zill i intuïtiu, no només en disseny sinó també en contingut. Ja que la cúria de la diò-
cesi de Barcelona té una presència tan destacada sobre el total d’actes, s’ha cregut
convenient crear un lloc web especial dedicat a agrupar totes les informacions al res-
pecte. Paral·lelament, es farà una forta aposta comunicativa en la creació d’un web
més proper a la diòcesi, al poble de Déu, amb un llenguatge més modern però que
mantingui l’essència del missatge evangèlic: amb més actualitat, més jove i visual,
i que portarà per nom esglésiabarcelona.cat. En aquest web, es generarà contingut que
respongui als problemes reals i actuals de la societat d’avui. Per exemple, què hau-
ria de fer algú que vol tornar a creure? I algú que es vulgui casar? I aquelles persones
que, per manca de recursos, no puguin tenir una vida digna? Totes aquestes pregun-
tes seran respostes a esglésiabarcelona.cat.

De la mateixa manera, també durant aquest any el Full Dominical de la diòcesi pa -
tirà alguns canvis en concordança amb el nou web i la marca Església arxidioce-
sana de Barcelona. Ja l’any anterior, la publicació religiosa més antiga de la diòcesi
—que data del 1891— va ser remodelada en disseny i contingut. De cara a aquest nou
any, seguirem els mateixos passos, aplicant noves tecnologies i modificant també el
disseny per tal que el web i el Full Dominical s’unifiquin i siguin coherents l’un amb
l’altre.
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Tot això perquè volem realitzar el que diu el Papa Francesc en el seu missatge: «No
tingueu por de fer-vos ciutadans del món digital. L’interès i la presència de l’Esglé-
sia en el món de la comunicació són importants per a dialogar amb l’home d’avui i
portar-lo a la trobada amb Crist: una Església que acompanya en el camí sap posar-
se en camí amb tots. En aquest context, la revolució dels mitjans de comunicació i de
la informació constitueix un desafiament gran i apassionant que requereix energies
renovades i una imaginació nova per a transmetre als altres la bellesa de Déu!».

Tot això perquè l’Església de Barcelona vol comunicar el que té i el que fa a tot hom
i també per a oferir-ho als professionals dels mitjans de comunicació. Confiem que la
vostra col·laboració ens ajudarà a que això sigui una realitat al servei de tots. I que Sant
Francesc de Sales, el nostre estimat patró, ens hi ajudi.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Palabras del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona y Presidente de
la Comisión Episcopal de Liturgia de la CEE, Dr. Lluís Martínez
Sistach, en las Jornadas de Delegados Diocesanos de Liturgia, Ma-
drid, 30 de enero de 2014

Mis primeras palabras son para saludaros muy cordialmente y agradeceros vuestra
participación en este Encuentro y también el trabajo que realizáis en la pastoral litúr-
gica. Considero que es un gozo para todos encontrarnos de nuevo para compartir la
amistad, el peso del ministerio que vuestro Obispo os ha confiado en la pastoral li-
túrgica, las mutuas experiencias en este servicio eclesial muy importante. Pienso que
estos encuentros han de ayudar a realizar la función de Delegado diocesano de Litur-
gia y, sin duda, nos enriquecemos mutuamente con nuestra participación. En nombre
de todos los obispos de la Comisión Episcopal de Liturgia os saludo a todos y os agra -
dezco vuestra constante colaboración. 

En nuestro encuentro anual de Delegados Diocesanos de Liturgia, quiero referirme
a un acontecimiento que ha marcado la Iglesia y el trabajo eclesial de los que nos de-
dicamos más intensamente a la Liturgia. Se trata de la aprobación el 4 de diciembre
de 1963 de la Constitución Sacrosanctum Concilium por el Concilio Vaticano II. Fue
el primer documento que los Padres del Concilio estudiaron, discutieron y aproba-
ron y que el Papa Pablo VI aprobó y promulgó con esta firma: «Pablo VI, Obispo
de la Iglesia católica». Fue aprobado casi por unanimidad (2147 placet y 4 non pla-
cet) y veinticinco años más tarde, el beato Juan Pablo II afirmará, en su carta apos-
tólica Vicesimus quintus annus, que «la Constitución conciliar expresa la voz uná-
nime del Colegio episcopal reunido en torno al sucesor de Pedro y con la asistencia
del Espíritu de la verdad». Cada día son menos los que vivimos aquel acontecimien-
to conciliar, los trabajos de la Asamblea ecuménica, los frutos que iba aprobando el
Concilio y los inicios de la aplicación de las decisiones y contenidos conciliares. Y to -
do ello fue más impactante si, como tuve el privilegio, se pudo vivir en Roma y en el
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Vaticano mismo. Ya quedamos pocos que tuvimos este don. ¡Cuántos recuerdos de
aquellos años 1962-1965! Gracias, Señor, por las maravillas que has hecho en la Igle-
sia con el Concilio Vaticano II.

Vivimos aún la celebración del 50 aniversario de la referida aprobación. Pero es tan-
ta la importancia eclesial de la Sacrosanctum Concilium que me permitirán que me
re fiera a este documento una vez más. A los diez lustros de distancia, el texto del Con -
cilio Vaticano II sigue siendo considerado la carta magna de la reinstauración litúr-
gica. 

Podemos señalar un aspecto importante de la Constitución: el progreso teológico del
sentido de la Liturgia. El dato fundamental vino de la Mediator Dei, de Pío XII, com-
plemento y derivación, en cierta manera, de la anterior encíclica Mystici Corporis
Christi. Pío XII iluminó el carácter cristológico y eclesiológico de la Liturgia. El Va-
ticano II, en esta Constitución, asumió la doctrina de la Mediator Dei, situándola más
explícitamente en un contexto de teología de la historia de la Salvación, de la cual el
misterio pascual de Cristo es la plenitud y completando las referencias a la presen-
cia de Cristo con la valoración de la proclamación de la palabra de Dios.

Hay otro aspecto de mucha importancia que hace referencia a nuestro documento
conciliar. La Sacrosanctum Concilium contiene y expresa de forma nuclear todo lo
que los otros documentos conciliares dirán y decidirán. Y esta afirmación poco fre-
cuente no se debe a que sea el primer documento conciliar aprobado, sino a la cua-
lidad del documento y a la sintonía que desde el comienzo se hizo sentir con lo que
sería después la expresión de toda la doctrina conciliar. En otras palabras, quien lee
este documento de una manera inteligente y eclesial ya encontrará aquello esencial
que después se desarrollará en otras constituciones, decretos y declaraciones.

Pienso en la doctrina de la Lumen gentium sobre el misterio de la Iglesia que ya se
anuncia en el n. 2 de la Sacrosanctum Concilium de una manera sintética y bellísi-
ma; la condición sacerdotal del pueblo de Dios fundamenta la participación activa
(cf. n. 14); los pastores de la Iglesia forman unidad con el pueblo (cf. n. 26) pero tie-
nen autoridad sobre la Liturgia, solos o colegialmente en las Conferencias Episcopa-
les (cf. n. 22).

La doctrina de la Verbum Dei sobre la Palabra de Dios está implicada en las afirmacio-
nes sobre el carácter bíblico de la Liturgia (cf. n. 24), sobre la importancia de las dos
mesas —Palabra y Eucaristía— en la celebración eucarística (cf. nn. 51, 56), sobre
el sentido de la predicación homilética (cf. n. 35).

La Liturgia se celebra en la Iglesia particular y en una comunidad local. Con la elabo -
ración de este documento, el Concilio inició de alguna manera la reflexión teológica
acerca de la Iglesia particular. Si bien el objeto de dicha Constitución no es directa-
mente eclesiológico sino litúrgico, encontramos en ella unas afirmaciones valiosísi-
mas sobre la Iglesia. En el mismo proemio del documento se formula una afirmación
que ofrece una nueva perspectiva eclesiológica muy importante. Se afirma que «la
Liturgia, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo gra-
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do a hacer que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los otros el misterio de
Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia» (n. 2).

El texto se refiere a la Iglesia de Cristo una y única. Pero se refiere también a la Igle-
sia particular aunque no la mencione explícitamente. Y ello porque la Eucaristía
tiene necesariamente una celebración local. La asamblea cultual es, a un tiempo,
fuente de eclesialidad en la comunidad local y manifestación más eficaz de los víncu -
los de eclesialidad ya existentes en su realidad local. Conviene, asimismo, subrayar
que el texto conciliar nos sitúa en el centro del pensamiento patrístico sobre la Igle-
sia y conecta con la tradición oriental ininterrumpida. 

Pero el primer texto explícito del Concilio sobre la Iglesia particular lo encontramos
en el número 41 de la misma Constitución. Se refiere a la celebración de la Eucaris-
tía en el ámbito de una comunidad diocesana. El texto afirma lo siguiente: «Por eso
conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al
obispo, sobre todo en la Iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación
de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de
Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía,
en una misma oración, junto al único altar, donde preside el obispo, rodeado del pres-
biterio y ministros.»

Deseo invitar a todos a una contemplación agradecida del don que el Espíritu San-
to hizo a su Iglesia con la constitución Sacrosanctum Concilium. La contemplación
no es estudio o información, sino aceptación, admiración y conformación. Este do -
cumento significa un gran don de Dios y los dones de Dios se acogen con acción
de gracias y admiración, se contemplan y se viven como un hecho de orden espiri-
tual.

La Sacrosanctum Concilium es mucho más que un documento de reforma litúrgica,
porque su principal aportación consiste en la iluminación plena de la belleza de la li-
turgia cristiana. Para ayudar a los pastores y fieles al ars participandi y al ars celebran-
di, nos corresponde divulgar los contenidos del documento conciliar. Sabemos que
el espíritu profundo del documento conciliar no se impone de una manera espectacu -
lar, sino que es comparable a aquella brisa suave que anunció la presencia del Señor
al profeta Elías. 

La Sacrosanctum Concilium es un texto magnífico que presenta la Liturgia de la Igle-
sia en clave de historia de la Salvación, y poniendo en su centro la muerte y resurrec-
ción de Cristo. Podemos decir que nos ha posibilitado contemplar las maravillas de
este fresco, que había quedado oculto a nuestros ojos con el paso del tiempo. Nos
queda aún mucho trabajo para que todos los fieles contemplen y gocen de la belle-
za de este fresco.

Deseo que este encuentro sea muy fecundo para nuestra siempre necesaria formación
permanente y para el ejercicio de nuestro servicio eclesial en el campo de la Liturgia.
Las ponencias nos ayudarán mucho a ello. Apenas hemos salido del Año de la Fe, de
ahí la primera ponencia y el Papa Francisco nos ha obsequiado con la Exhortación
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Apostólica Evangelii Gaudium que marca el programa para su pontificado y para la
Iglesia. De ahí la segunda ponencia.

Muchas gracias.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Paraula i Vida

Fa cinquanta anys (05/01/2014)

Era el dia 4 de desembre de 1963, quan estava reunit el Concili Vaticà II. Pau VI pre-
sidia la cloenda de la segona sessió conciliar i la nau central de la basílica de Sant Pe-
re acollia els bisbes de tot el món. Acabava de llegir el darrer foli del seu discurs, ja
imprès prèviament, però, amb un gest de la mà, aturà els aplaudiments i anuncià
la que seria la notícia d’aquell dia: el Papa havia decidit fer-se pelegrí a la terra del
Se nyor.

El nou aplaudiment fou encara més fort que l’anterior. El papa Montini, ja abans de
ser-ho, s’havia convertit en un gran intèrpret del que havia de ser el Concili Vaticà II,
iniciat per Joan XXIII. En destacaven tres objectius: el retorn a les fonts, la reforma
de l’Església i la unitat dels cristians. Tots tres eixos conciliars —sobretot el del retorn
a les fonts de la fe— quedaven simbolitzats en el gest del Papa d’anar com a pelegrí a
Terra Santa del 4 al 6 de gener de 1964.

Ara —passats cinquanta anys— no és fàcil fer-nos càrrec de la novetat que representa -
va aquell anunci. Mai, fins aquell moment, un Papa havia posat els peus a la terra de
Jesús; mai un successor de sant Pere havia trepitjat els camins que seguí el primer dels
apòstols. Seria la primera vegada que un Papa pujava a un avió per fer un viatge fora
de Roma. La companyia Alitalia, conscient d’aquestes novetats, des d’aleshores i per
als següents viatges papals, va posar a disposició del Sant Pare el DC-8 que portà Mon -
tini de Roma a Amman el 4 de gener de 1964. El jove rei Hussein de Jordània va fer
molt més del que exigia el protocol per rebre i acompanyar el Sant Pare. Igualment
va fer el president d’Israel, Zalman Shazar, i també ho feren els respectius governs.
Aquell viatge va tenir també un missatge interreligiós i fou una expressió de respec -
te i estimació entre jueus, musulmans i cristians.

Aquell viatge va tenir també una gran dimensió ecumènica, sobretot per a l’Església
catòlica i les seves relacions amb les Esglésies d’Orient. El seu moment culminant
fou, en aquest sentit, la històrica trobada, a Jerusalem, entre Pau VI i Atenàgores I, el
patriarca ecumènic de Costantinoble i cap de les Esglésies ortodoxes.
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El lloc escollit per a la trobada no podia ser més emblemàtic: l’Hort de les Oliveres,
que fou testimoni de l’agonia espiritual de Crist. Era la primera trobada al més alt ni-
vell eclesial després de 500 anys. Un abisme separava Roma de Bizanci des de feia
cinc segles. La unitat de la cristiandat semblava definitivament trencada des d’aquell
16 de juliol de 1054, quan el cardenal Humbert, llegat del papa Lleó IX, en el curs
d’una missa pontifical, deixà la butlla d’excomunió sobre l’altar de Santa Sofia de
Constantinoble. 

L’abisme encara semblava més gran després del fracàs de l’intent de refer la unitat
dels concilis de Ferrara i de Florència, al segle XV. Però la trobada de la muntanya de
les Oliveres —ara fa cinquanta anys— obrí el camí cap a una de les decisions ecu-
mèniques del temps del darrer Concili pel que fa a les relacions amb les Esglésies or-
todoxes: el Vaticà II acabà amb el gest recíproc d’aixecar les excomunions entre Ro-
ma i Constantinoble, vigents des de feia cinc segles. Un gest que obria novament
els camins cap a la plena unitat. Cal esperar que aquests camins avancin gràcies al
viatge previst a Terra Santa del papa Francesc. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Els fruits del moviment ecumènic (12/01/2014)

Comentava diumenge passat l’esperança que va suscitar en el món cristià la trobada
a Jerusalem, el gener de 1964 —ara fa cinquanta anys—, del papa Pau VI i el patriar-
ca ecumènic de Constantinoble Atenàgores I, que va iniciar una nova era en les re-
lacions entre les Esglésies d’Orient i l’Església llatina. S’iniciava amb aquell fet un
ecumenisme al més alt nivell que s’ha continuat i està donant fruits ben valuosos. És
bo que ho recordem davant la propera Setmana de Pregària per la Unitat dels Cris-
tians, que comença el dia 18 de gener, amb el lema: «És que Crist està dividit?» (1Co
1,13).

Tots desitjaríem més fruits visibles de l’ecumenisme institucional i ens podem pregun -
tar: què queda del que s’ha fet i es fa aquests darrers anys? Queda molt i en el molt
que queda hi ha el fonament del cristianisme del segle XXI. Hem de veure la situa-
ció actual amb perspectives de futur.

Queda l’amistat, l’amistat i el respecte, el veritable coneixement de l’altre. En el camp
ecumènic aquest aspecte és fonamental perquè a través de l’amistat es produeixen
molts intercanvis. I ens cal reconèixer que, sobretot en alguns indrets, calia un temps
llarg —en el qual som encara— del que Joan Pau II, amb molt d’encert, va qualificar
com a «purificació de la memòria».

Sí, enmig d’un nombre considerable d’iniciatives, pregàries i trobades, s’han desfet es -
tereotips i s’ha anat consolidant una xarxa d’amistat entre els cristians de diverses con -
fessions i fins i tot —en una etapa encara inicial— entre els seguidors de les diver ses
religions.
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Amb l’amistat, queda el diàleg i la pau. La unitat dels cristians ha de tenir una fun-
ció profètica i constructora de pau i de convivència en la diversitat. Segons el patriar-
ca Atenàgores la unitat entre els cristians ha de ser ferment de la unitat humana. «Les
Esglésies germanes —deia— faran pobles germans.»

No podem caure en la temptació del desencís en el llarg camí de l’ecumenisme. El
moviment ecumènic no ha deixat de donar fruits i encara n’està donant. L’ecumenis-
me —especialment entre nosaltres— ha contribuït a preparar la nostra Església i la
nostra societat per afrontar el gran flux de migració de les darreres dècades. Hem de
valorar l’actual convivència i la manca de conflictes amb els nouvinguts, de cultures
i religions diverses, molts d’ells membres de les Esglésies orientals o ortodoxes. Tam-
bé són nombroses les persones de cultura i religió musulmanes.

En l’ecumenisme intercristià i en el diàleg interreligiós s’han assolit entre nosaltres
me tes importants de convivència en una societat plural. Ens cal continuar treballant
amb esperança en aquells objectius que, ara fa cinquanta anys, ens va proposar el Con -
cili Vaticà II en el decret d’ecumenisme i en la declaració sobre les religions no cris -
tianes.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Reformar l’Església per evangelitzar (19/01/2014)

Estem celebrant la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, com moltes es-
glésies i confessions cristianes d’arreu del món. És una setmana de pregària, és a dir,
és sobretot un esdeveniment espiritual. Se celebra cada any del 18 al 25 de gener. En
aquest dia s’escau la festa de la Conversió de sant Pau, fet que ens recorda que en el
moviment ecumènic té una gran importància l’anomenat ecumenisme espiritual, que
ha estat sempre present en els esforços d’aproximació i d’estimació entre els cristians
des de l’inici mateix del moviment ecumènic.

Aquest any la Setmana de pregària té un lema molt interpel·lador. És una breu pre-
gunta que, precisament, fa sant Pau en la seva primera carta als cristians de Corint:
«És que el Crist està dividit?» A la comunitat cristiana de Corint hi havia divisions i
Pau els invita a tots a viure la comunió i la fraternitat, dient-los que les divisions difi -
culten la proposta de Crist, és a dir, el testimoniatge cristià i l’evangelització, que no
s’ha de confondre mai amb el proselitisme. Joan Pau II, parlant als joves, els va dir
una frase molt recordada: «La fe en Crist es propaga, però no s’imposa.» 

El papa Francesc, en la seva recent Exhortació apostòlica La joia de la fe, que recull
i proposa a tota l’Església els treballs del Sínode de l’any 2012 sobre l’evangelització,
ens ho diu molt clarament: «L’Església, avui, ha de tenir un esperit missioner. L’Es-
glésia ha de sortir». I què vol dir això? Significa que ha de ser missionera, i aquesta
és per a ella una exigència des del seu inici perquè l’Església existeix per evange -
litzar.

BAB 154 (2014) - gener [25]  25



Ja ho va dir un document encara molt actual, l’Evangelii nuntiandi, de Pau VI. L’Es-
glésia ha de servir per evangelitzar, si no no serveix per a res, perquè ha estat funda -
da per Jesucrist amb la missió d’anunciar el Messies.

En la exhortació apostòlica del papa Francesc també hi és molt present aquesta dimen -
sió de la reforma de l’Església, que cal que estigui present en tots els estaments; el Sant
Pare diu, fins i tot, que reformarà el que calgui en la manera d’exercir el seu servei de
bisbe de Roma i primat de l’Església catòlica. Ja ho va dir Joan Pau II amb aquestes
paraules: «Ajudeu-me a fer aquelles reformes que calguin, mantenint allò més subs-
tancial i essencial del pontificat i del primat.» 

Tots hem d’estar oberts a aquesta reforma necessària: els bisbes, les diòcesis, les par -
ròquies, els moviments, els religiosos i els laics també ens hem d’anar reformant. I re -
formar-se vol dir convertir-se. Per això he esmentat la importància que té l’espirituali -
tat en el camí ecumènic. Si som més fidels a Jesucrist i a les mocions de l’Esperit Sant,
donarem un testimoniatge més creïble davant del món d’avui. 

El papa Francesc ens diu que l’objectiu de la reforma eclesial és la missió perquè, in-
sisteixo, l’Església existeix per evangelitzar. Hem d’estar disposats a reformar el que
calgui de l’Església perquè aquesta pugui acomplir la seva missió essencial.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

L’activitat política i l’ordre moral (26/01/2014)

L’activitat pública, com ara la política, no pot quedar al marge de les exigències èti-
ques. Hi ha uns principis propis de la consciència cristiana que inspiren el compromís
social i polític dels catòlics en les societats. democràtiques. Davant de la poca auto-
estimació pel que ha aportat la fe cristiana a la convivència i al bé comú, invitaria a
llegir el capítol quart de la primera encíclica del papa Francesc, titulada La llum de
la fe. En aquest capítol escriu el Papa: «Quants beneficis no ha aportat la mirada de la
fe a la ciutat dels homes per contribuir a la seva vida en comú! Gràcies a la fe, hem des -
cobert la dignitat única de cada persona, que no és pas tan evident en el món antic.»
Quan s’enfosqueix aquesta realitat —de la fe cristiana—, «falta el criteri per distingir
el que fa preciosa i única la vida de l’home. Aquest perd el seu lloc en l’univers, es
perd en la natura, renunciant a la seva responsabilitat moral, o bé pretén ser l’àrbitre
absolut, atribuint-se un poder de manipulació sense límits.» 

És conegut de tots el relativisme cultural que es manifesta en la defensa del pluralis -
me ètic, segons el qual no existeix una norma moral arrelada en la mateixa natura-
lesa de l’ésser humà que hagi d’inspirar tota la concepció de l’home, del bé comú i
de l’Estat perquè es promogui el bé de la persona i l’exercici dels seus drets. 

Davant d’això, no podem oblidar que hi ha uns principis morals objectius i absoluts
que es fonamenten en la dignitat, la intangibilitat i la llibertat de la persona humana
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i en la salvaguarda de les exigències ètiques fonamentals per al bé comú de la so-
cietat. Com recorda el Concili Vaticà II, «la norma suprema de la vida humana és la
llei divina, eterna, objectiva i universal». La llei moral natural es fonamenta, en últi -
ma instància, en Déu; i en primera instància en l’home, com a ésser espiritual, és a
dir, intel·ligent, lliure i responsable. D’aquesta manera, fins i tot els qui no admeten
Déu però consideren que l’home té un valor absolut i ha de ser tractat sempre com un
fi i mai com un mitjà, poden acceptar els valors de la moral natural.

Tots els ciutadans, i especialment els polítics, han de contribuir a la vida social i po -
lí tica segons la concepció de la persona i del bé comú que considerin humanament ve -
ritable i justa, utilitzant tots els mitjans lícits que l’ordre jurídic democràtic posa a
disposició de tots els membres de la societat. Si dictessin lleis injustes o prenguessin
mesures contràries a l’ordre moral, aquestes disposicions no podrien obligar en cons-
ciència.

Cap polític, però encara menys un polític cristià, pot deixar-se portar per la idea re-
lativista segons la qual totes les concepcions sobre el bé de l’home són igualment ver-
taderes i tenen el mateix valor. Això no significa que els polítics catòlics no siguin
lliures en la seva activitat política, ja que estan cridats a escollir, entre les opcions
compatibles amb la fe i amb la moral, aquelles que millor s’ajustin a les exigències
dels drets humans i del bé comú. Això explica també que es pot donar una pluralitat
de partits en què puguin militar els catòlics per tal de poder exercir el seu dret i el seu
deure de participar en la construcció de la vida civil i democràtica del seu país.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

L’Arquebisbat de Barcelona potencia la imatge Església de Barcelona

Amb un nou logotip i una imatge més accessible i renovada, Església Arxidiocesana de
Barcelona vol ser sinònim d’acollida, de respostes, de comunitat i de família

La Delegació de Mitjans de Comunicació engega un nou web amb el mateix nom, que
inclou continguts més adaptats a les demandes i necessitats dels ciutadans de la diò-
cesi

L’Arquebisbat de Barcelona implementa una nova imatge més propera i àmplia, do -
nant-se a conèixer a les xarxes com a Església Arxidiocesana de Barcelona, amb un
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nou logotip més actualitzat que englobarà totes les delegacions, institucions, entitats,
universitats i parròquies que són part de l’arxidiòcesi de Barcelona, donant-hi un nou
impuls i una nova dinàmica comunicativa. La finalitat del canvi és poder oferir un
servei al qual pugui accedir tothom, sense donar un no a ningú, de manera que es do-
nin respostes i s’acompanyi a les persones en el camí de la fe.

La pàgina web Església de Barcelona vol mostrar, amb aquesta nova imatge, una Es-
glésia més pròxima, adaptada a la realitat social que s’està vivint actualment; una
Església de tots, en la qual els fidels puguin ser partícips i protagonistes dels contin -
guts; una Església en un camí de perfecció, que es renovi constantment, aprofitant les
noves tecnologies; i una Església basada en el missatge evangèlic i en la Bona Nova
per a tots.

Dos portals web, dos tipus de contingut

Atès que els òrgans de govern de la diòcesi de Barcelona tenen una presència tan des-
tacada sobre el total d’actes, s’ha cregut convenient crear un lloc web especial dedicat
a agrupar totes les informacions que s’hi refereixen. Així, en el portal de l’Arquebisbat
de Barcelona, es poden trobar les homilies, els discursos, els decrets i les conferèn-
cies del Cardenal Martínez Sistach, del bisbe auxiliar Sebastià Taltavull i dels orga-
nismes diocesans. De la mateixa manera, també s’informarà del calendari de jorna-
des i col·lectes de la diòcesi. I, mitjançant les noves tecnologies, es pot visualitzar la
història de l’Arquebisbat de Barcelona, la biografia del Cardenal Arquebisbe i altres
esdeveniments històrics amb una línia de temps interactiva. 

Paral·lelament, es potencia el nom Església de Barcelona amb un nou web, més intuï -
tiu i fresc, més jove i visual, amb una forta aposta comunicativa pel testimoniatge
dels fidels, mantenint l’essència del missatge evangèlic. En aquest portal, es proposa
un contingut que respon als problemes reals i actuals de la societat d’avui. Per exem-
ple, què ha de fer algú que vol tornar a creure? Quins passos ha de seguir algú que es
vulgui batejar o casar? I què poden fer aquelles parelles que tenen problemes? La so-
lució a totes aquestes preguntes es troba al web Església de Barcelona.

Barcelona, 24 de gener de 2014

Articles i declaracions

«La Sagrada Família simbolitza la temàtica sinodal»

(Declaracions al setmanari Catalunya Cristiana)

Parlem amb el cardenal Lluís Martínez Sistach del treball preparatori amb motiu del
Sínode de Bisbes 
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Redacció

Quins horitzons obre el Sínode de Bisbes dedicat a la família?

El papa Francesc està molt interessat pel bé dels matrimonis i les famílies i sofreix
per l’augment de separacions conjugals i divorcis pel mal que fan als mateixos espo-
sos i especialment als fills. Aquests són els qui sofreixen les conseqüències més greus
en el seu afecte i educació. Els fills desitgen que els pares s’estimin i visquin sempre
units. No hi ha dubte que això dóna seguretat als fills. També sofreixen els mem-
bres de la família més àmplia, com són els pares dels esposos que se separen. El papa
Francesc desitja que el Sínode dels Bisbes tracti sobre els desafiaments pastorals de
la família en el context de l’evangelització, per tal que es pugui treballar en la realit -
zació de matrimonis i famílies i aquestes siguin autèntiques comunitats de vida i
d’amor. Cal dir també que en els divorcis i posteriors unions conjugals, es donen si-
tuacions difícils pel que fa a la recepció dels sagraments del perdó i de l’eucaristia.
Tanmateix cal dir que aquests esposos cristians formen part de l’Església i no estan
excomunicats, com explicà el beat Joan Pau II, en un document sobre la família.

Sobre quines qüestions li agradaria que hi hagués avenços significatius?

Atès el que és el matrimoni i la família, la seva grandesa i el bé que fa a les persones,
a la societat i a l’Església, desitjaria que els treballs dels dos Sínodes dels Bisbes aju-
dessin que els joves que celebren el sagrament del matrimoni es preparin degudament.
I no només amb una preparació immediata a la celebració, sinó especialment amb
una preparació remota, des de la seva infància i adolescència. Cal una maduresa en
la seva personalitat i un conjunt de virtuts humanes i cristianes que són absolutament
necessàries per viure degudament la vida conjugal i familiar: l’amor, l’esforç, el dià-
leg, el respecte, el perdó, etc. L’amor conjugal ajuda a superar les dificultats que la
mateixa convivència presenta amb el pas del temps. L’amor va madurant i enriquint
i uneix més i més els esposos.

En el cas dels matrimonis en crisi, de les situacions de divorciats i amb una unió pos-
terior, caldria trobar camins per tal que l’Església manifesti la seva maternitat a
aquests esposos i es posi en relleu la misericòrdia, l’amor i el perdó de Déu. Penso
que es pot avançar en el tractament dels procediments de declaració de nul·litat per
tal d’esbrinar quins matrimonis han estat celebrats amb actituds, voluntat i capaci-
tat dels contraents que els feia nuls. Avui la mentalitat divorcista desgraciadament ha
augmentat molt entre els joves i en la mateixa societat i això incideix en la concep-
ció del matrimoni i no harmonitza amb l’exigència de la indissolubilitat del matri-
moni cristià.

De cara a l’octubre del 2014, quines activitats organitza l’arquebisbat de Bar-
celona com a preparació?

La pastoral matrimonial i familiar que realitzem a les parròquies i moviments fami-
liars són una bona preparació per als treballs dels Sínodes dels Bisbes. Penso en con-
cret en la preparació que ofereixen les parròquies als qui volen celebrar el sagrament
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del matrimoni. Tanmateix ens volem preparar també amb la pregària. A Barcelona
tenim la basílica de la Sagrada Família. Aquesta advocació del nostre temple gaudi-
nià ens insta a posar-la més i més al servei de la família, també amb la pregària, i amb
tot allò que ajudi a conèixer i divulgar la bellesa i riquesa humana i cristiana de la fa-
mília creada per Déu.

La pregària que el Papa ha preparat amb motiu d’aquests treballs dels Sínodes so-
bre la família la publicarem en diverses llengües en una estampa amb el naixement
de la basílica i s’oferirà a tots els visitants, especialment a la capella del Santíssim,
on entren un 20% dels visitants. A les naus de la basílica hi haurà diversos plafons
relacionats amb el matrimoni i la família per sensibilitzar sobre aquesta importantís-
sima realitat humana i cristiana. Es pensa fer un concurs literari a les escoles sobre el
tema de la família. Convidarem a les parròquies d’arreu que porten l’advocació de la
Sagrada Família per visitar i celebrar la fe a la basílica. Treballarem ben units amb la ba -
sílica de Natzaret, poble on visqué la Sagrada Família, i amb la basílica de Loreto,
que conté la Santa Casa.

Enguany, amb motiu de la festa de la Sagrada Família, he convidat el president del
Consell Pontifici de la Família, l’arquebisbe Vincenzo Paglia, i li he demanat que do-
ni una conferència sobre la temàtica dels dos Sínodes. He invitat a presidir l’eucaris-
tia de la festa de Sant Josep que celebrarem a la basílica de la Sagrada Família l’ar-
quebisbe Lorenzo Baldisseri, secretari del Sínode dels Bisbes.

Hi haurà presència de l’Església catalana i barcelonina al Sínode?

En les assemblees extraordinàries del Sínode dels Bisbes, que és la que se celebrarà
del 5 al 9 d’octubre del 2014, només en són membres els presidents de les Conferèn-
cies Episcopals i, per això, no és fàcil aquesta presència tret que el Papa nomeni un bis-
be del nostre país o designi algun laic o laica com a expert. En la celebració de l’As -
semblea ordinària que se celebrarà l’any 2015 és més possible perquè està constituïda
per més membres. En l’anterior Sínode dels Bisbes, el papa Benet XVI em va nome-
nar membre. 

La Sagrada Família vol simbolitzar el tema del Sínode: «els desafiaments pas-
torals de la família en el context de l’evangelització»?

La nostra basílica simbolitza la temàtica sinodal. Per això hem de posar la basílica de
la Sagrada Família al servei dels treballs dels Sínodes programats. Això demana que
sigui un santuari de pregària per a les famílies i que es sensibilitzi la munió de visi-
tants sobre la realitat humana i cristiana de la família arreu del món i el que l’Església
proposa sobre el sagrament del matrimoni i la família fonamentada en el matrimo ni.
Amb la família ens hi juguem molt. El Concili Vaticà II, del qual estem celebrant els
50 anys de la seva celebració, ens ha dit que el bé de les persones, de la societat i de
l’Església depenen de la salut dels matrimonis i de les famílies.

Ja he dit abans com volem que la nostra basílica parli d’alguna manera sobre la temà -
tica sinodal, fonamentalment amb la pregària ja que es tracta d’un temple. Cada
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any celebrem l’Eucaristia amb motiu de la Jornada de la Família i de la Jornada de
la vida amb molta participació. Penso que la basílica hauria de ser com un santuari
perquè les famílies hi peregrinessin per demanar a la Sagrada Família per la seva fa -
mília i les d’arreu del món.

En aquests moments de crisi de tantes famílies: trencaments, dificultats econò-
miques… quin és el missatge que pot transmetre la Sagrada Família?

Davant d’aquesta situació que planteja en la seva pregunta, penso que la basílica ha
de portar els matrimonis i les famílies a conèixer i imitar la Sagrada Família de Nat   -
zaret formada per Jesús, Maria i Josep. Fou una llar on resplendia l’amor, el diàleg,
el mutu ajut i el respecte entre tots els seus membres. Les famílies han d’emmirallar-
se en la Sagrada Família de Natzaret. És així com tots els seus membres s’estimaran,
es realitzaran pel que són més que no pas per les seves qualitats, faran l’aprenen -
tatge de les virtuts i dels valors humans i cristians i formaran els fills per esdeve-
nir perso nes i cristians. Així, la família és la cèl·lula de la societat i l’escola més
preua da.

Moltes d’aquelles dificultats es fan més grans o costen de superar si els membres de
la família no viuen la fe cristiana. La basílica ha d’ajudar a l’evangelització i a la ca -
tequesi de les famílies. La riquíssima simbologia i la singular bellesa de la basílica per -
met fer aquesta tasca pastoral i de fet ho està fent. Penso que haurien d’augmentar-ho
i hi estem treballant.

A més del que fem habitualment, volem que la basílica contribueixi a donar un sentit
cristià del Nadal a la nostra ciutat. Aquest any, a més del tradicional concert nadalenc
per als Amics de la Sagrada Família, els dies 19, 20 i 21 d’aquest mes les famílies
amb els seus fills han pogut pujar fins el pessebre de la façana del Naixement per ve-
nerar-lo i s’ha ofert un recordatori amb la reproducció del pessebre i una pregària per
als infants per tal que puguin col·locar-la a un lloc de la seva habitació.

Avui, 29 de desembre, s’ha fet una pregària conjunta de les basíliques de la Sa-
grada Família, Natzaret i Loreto. Amb quin objectiu?

El diumenge 29 d’aquest mes és la festa de la Sagrada Família i celebrem a la nostra
basílica l’Eucaristia. Està presidida pel president del Consell Pontifici per a la Famí-
lia, l’arquebisbe Vincenzo Paglia. L’Eucaristia comença a les 10.30 h i en acabar, a
les 12 h, connectem amb la plaça de Sant Pere, del Vaticà, per veure i escoltar el pa-
pa Francesc per l’Àngelus. El Papa presentarà la pregària que ha preparat per a la fa-
mília amb motiu dels treballs dels Sínodes dels Bisbes, referint-se a la necessitat de
pregar pel bé de les famílies com estem fent a la basíliques de Natzaret, de la Santa Ca -
sa de Loreto i de la Sagrada Família de Barcelona. D’alguna manera, tindrem el papa
Francesc a la basílica de la Sagrada Família. Lliurarem un recordatori amb la repro-
ducció del pessebre de la façana del Naixement amb la pregària preparada pel papa
Francesc. Us invito a participar en aquesta celebració, especialment els moviments
matrimonials i familiars.
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La Sagrada Família ha passat de ser referent de l’Església diocesana a refe-
rent de l’Església universal?

Penso que sí, d’alguna manera. La basílica s’ha universalitzat amb motiu de la seva de-
dicació celebrada pel papa Benet XVI, el 7 de novembre del 2010. Eren munió els
qui la visitaven abans, però encara ha augmentat el nombre de pelegrins i visitants.
Són dels cinc continents del món, de totes les edats i condicions. Tots queden mera-
vellats davant la bellesa singular i la riquíssima simbologia religiosa que ofereix la
nostra basílica. Diria que la coneixen arreu del món; és una autèntica i meravellosa
icona de la nostra estimada ciutat de Barcelona. Amb aquesta relació amb la basílica
de Natzaret i amb la basílica de Loreto, per pregar i per treballar per la família, aquest
referent de l’Església universal ha crescut.

Existeix alguna manera de donar un títol universal a la Sagrada Família, a ban-
da del de basílica?

Crec que sí, penso en la possibilitat de ser un santuari mundial de la família, al
servei de la pregària i del treball pastoral pels matrimonis i famílies. Podria ser
també una església de l’evangelització, ja que Antoni Gaudí, que era un bon evan
gelitzador, la va projectar perquè ajudés a realitzar la missió de l’Església que és
l’evan gelització. L’Església existeix per evangelitzar. Moltes persones que visiten
la basílica de la Sagrada Família —també els no creients— són evangelitzades. La
bellesa i la simbologia religiosa els porta a Déu. Podem dir que és una «bíblia de pe-
dra».

Què diu el papa Francesc sobre la Sagrada Família?

El papa Francesc ha quedat meravellat davant de la basílica de la Sagrada Família,
quan li he explicat i li he mostrat les reproduccions. En l’audiència privada que em
va concedir el Papa el 6 de setembre, el vaig invitar perquè visités Barcelona, la Sagra -
da Família, Manresa i Montserrat, llocs on sant Ignasi, el fundador dels jesuïtes, va
viure i va escriure els «exercicis espirituals». Penso, però, que el Papa tindrà pre fe-
rència per visitar països pobres i subdesenvolupats del món.

De quina manera s’està treballant a la diòcesi el qüestionari de 38 preguntes pre -
paratori per al Sínode?

Tal com ens ha demanat el secretari general del Sínode dels Bisbes, a les diòcesis, hem
comunicat el document preparatiu per al Sínode dels Bisbes d’octubre de 2014.
L’hem comunicat a les parròquies, a la Delegació diocesana de Pastoral Familiar, als
moviments familiars, per tal que puguin treballar i lliurar a la Secretaria General de l’ar -
quebisbat els resultats.

És important conèixer la realitat de les famílies de primera mà?

El Papa vol que es comuniquin les realitats de les famílies, els encerts i els desencerts,
els èxits i els fracassos, les dificultats i les situacions irregulars amb totes les conseqüèn -
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cies que comportin per a la vida del matrimoni i de la família, i també per a l’evange -
lització d’aquestes realitats tan importants. Per això s’ha fet la consulta.

Quin és el seu desig per al 2014?

Desitjaria que els joves valorin més i més el matrimoni i la família cristiana, que unei-
xin l’amor i la sexualitat, que siguin valents per assumir aquestes realitats que són
per a tota la vida, que donin importància a l’esforç, al sacrifici, al diàleg, al respecte
com a expressions de l’amor autèntic.
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

02.01.14.— Rvd. Sr. Àngel Jesús Navarro Guareño, vicari de la parròquia Sant Eu-
geni I, Papa, de Barcelona.

02.01.14.— Rvd. Sr. Saturnino Rodríguez Rodríguez, vicari de la parròquia Mare de
Déu del Pilar, de Barcelona.

02.01.14.— Gmà. Juan Alberto Pérez Díez, OSA, diaca adscrit a la parròquia de Sant
Roc, de Badalona.

Nomenaments no parroquials

02.01.14.— Rvd. Sr. Alejandro Galán Martínez, Agent Pastoral en el Servei religiós
de l’Hospital del Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona.

02.01.14.— Rvd. Sr. Saturnino Rodríguez Rodríguez, agent pastoral en el Servei reli -
giós de l’Hospital del Sagrat Cor, de Barcelona.

07.01.14.— Rvd. Sr. Bruno Bérchez Cagigal, delegat diocesà de pastoral università-
ria, fins al desembre de 2014.

08.01.14.— Sra. Núria Basi i Moré, membre del patronat de la Fundació Pere Tarrés,
per quatre anys.

08.01.14.— Sr. Sergi Òliba Bernardó, coordinador diocesà de l’associació canònica
Vida Creixent, per quatre anys.

16.01.14.— Rvd. Sr. Carlos Barba Olmos, membre del Consell Presbiteral de l’Arque -
bisbat de Barcelona, fins al febrer de 2015.
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16.01.14.— Rvd. Sr. Joan Costa Bou, membre del Consell Presbiteral de l’Arquebis-
bat de Barcelona, fins al febrer de 2015.

Cartes

Als senyors rectors, arxiprestos i delegats diocesans

Benvolguts, Déu vos guard,

Ha estat aprovat per l’Arquebisbat, juntament amb el comitè d’empresa, el calenda-
ri laboral de l’any 2014, confeccionat d’acord amb el que estableix el Departament
de treball de la Generalitat de Catalunya i el conveni del sector d’oficines i despat-
xos.

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

Rebeu la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 28 de gener de 2014
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Capítols de religioses

El dia 15 de gener de 2014, el Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada Mn. Fran-
cesc Prieto Rodríguez va presidir el Capítol d’eleccions al Monestir de Santa Maria
Magdalena de Monges Agustines. Va ser elegida i confirmada com a Priora per un qua -
drienni la Mare Immaculada Bastarrica Arriel.

Religioses difuntes

La Gna. Maria Montserrat de Jesús Vilageliu Llagostera, de la congregació de Carme -
lites Descalces, Monestir de la Immaculada, va morir el dia 7 de desembre de 2013,
als 82 anys d’edat i 20 de vida religiosa.

La Gna. María de los Sagrarios Abandonados, María Robusté Bella, de l’Oasi de Jesús
Sacerdot, Monestir de la Immaculada, va morir el dia 8 de gener de 2014, als 76 anys
d’edat i 49 de vida religiosa.
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Arxiprestos i Delegats

Crònica de la reunió d’arxiprestos, delegats diocesans i responsa-
bles de secretariats i de comissions diocesanes (23/01/2014)

El dijous 23 de gener de 2014, es reuneixen els arxiprestos, delegats diocesans i res -
ponsables de secretariats i comissions diocesanes a la Sala Sant Jordi del Seminari
Conciliar de Barcelona a les 10.30 h. Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, acompanyat dels vicaris episcopals, Mn. Joan Galtés i Mn. Lluís Ra -
mis, el qual actua com a moderador de la reunió. Excusa la seva assistència Mons. Se -
bastià Taltavull i alguns arxiprestos i delegats diocesans.

1. Pregària inicial i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. El Sr. Cardenal Arquebisbe dóna les grà-
cies a tots per la seva assistència i presenta els temes de la reunió. Fa especial referèn -
cia al primer tema, recordant als arxiprestos que cal anar treballant i aplicant el segon
objectiu del Pla Pastoral Diocesà i que ell mateix ha escrit darrerament unes cartes
amb qüestions per treballar a les reunions arxiprestals sobre la catequesi familiar:

• Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe de 14 de gener de 2013 motivant a tractar
la catequesi familiar.

• Nova carta del Sr. Cardenal Arquebisbe del 4 de desembre de 2013 amb qües -
tionari sobre la pastoral del baptisme d’infants i acolliment i acompanyament
dels pares que demanen el baptisme per als seus fills.

• També recorda que s’ha publicat el material de catequesi per a infants de 0 a 7
anys: Deixeu que els infants vinguin a mi. La iniciació dels més petits a la vi -
da cristiana.

2. Continguts de l’exhortació apostòlica del Papa Francesc Evangelii Gaudium
(EG), que reforcen, accentuen, projecten i amplien els continguts del nostre
Pla Pastoral Diocesà 2011-2015

2.1. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe recorda que va demanar que ara féssim aportacions un
cop llegits els nn. 25 a 39 de l’EG. Diu que el nostre Pla Pastoral Diocesà es veu po -
tenciat encara més i és en plena sintonia en els seus tres objectius i accions en relació
a l’EG del Papa Francesc.
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2.2. Intervencions dels arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats
i comissions diocesanes

• La renovació ha de començar per nosaltres i després per les comunitats par -
roquials, que tenen molta importància.

• Punts per arribar a les persones que no coneixen el Crist: proposar i no impo -
sar; procedir per atracció, no per proselitisme; una Església casa de tots, no
capelleta ni niu protector, un «hospital de campanya»; Església oberta, cons-
truir ponts i no murs; no a una Església autoreferencial, encara que sigui una
Església accidentada; ens hem de concentrar en el que és essencial: la belle -
sa de l’amor salvífic de Déu manifestat en Crist mort i ressuscitat; no al res -
tauracionisme, al legalisme, al rubricisme, al monolitisme; mirar de no cau-
re en la «mundanitat espiritual», no cercar la glòria personal, el carrerisme;
no a una Església de «burgesos de l’esperit»: cristians joiosos, que no fan ca-
ra de funeral o de «Quaresma sense Pasqua». 

• Hem de sortir i acollir. Per què tanta tristesa? Què hem fet del baptisme i de
l’eucaristia?

• EG és un text preciós, però no ens podem quedar cofois; és un programa, que
ens demana canviar coses. El perill és que el llegim i tot continuï igual; cal una
Església més senzilla, sense clericalismes.

• Hem d’estar oberts a iniciatives socials conjuntes amb organismes civils.

• Creix la consciència laïcal. Les paraules de Francesc atrauen també els no
creients. Cal aprofitar el bon moment eclesial que vivim per donar un impuls
al laïcat. Caldria treballar l’EG com a text programàtic a les parròquies i mo-
viments.

• El n. 70 d’EG parla del trencament generacional en la transmissió de la fe.
Cal pensar en el futur de la vocació a la vida consagrada. Invertir més en edu-
cació cristiana.

• Hem de revisar el que fem en perspectiva missionera, pensant en els que se
senten allunyats o menyspreats per l’Església, a causa de certes declaracions
de bisbes divulgades pels mitjans de comunicació... Ens mirem massa el me-
lic, cal sortir, obrir-se... 

• El fenomen del Papa Francesc ens invita a un canvi estructural. Francesc és
més Papa de gestos que Papa de textos. Costa imitar-lo en els seus gestos. Una
prioritat: els pobres per causa de la crisi i els empresonats.

• Francesc i l’EG ens ha retornat la il·lusió, i això és molt bo... Cal obrir-nos
més als laics. Tothom treballa molt, però manca coordinació. Importància de
la consulta feta pel Sant Pare de cara al proper Sínode.

2.3. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

Gràcies per les vostres aportacions. Ara cal reflexionar i fer un discerniment per plan-
tejar-nos cada un de nosaltres: ¿què em demana a mi i què puc fer personalment amb
realisme i sense angoixa?

BAB 154 (2014) - gener [39]  39



3. Propostes d’iniciatives pastorals en relació als sínodes dels bisbes de 2014 i
de 2015: «Els desafiaments sobre la família en el context de l’evangelització»

3.1. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

Ho presenta el Sr. Cardenal Arquebisbe remarcant la importància de la nostra pasto -
ral familiar a l’arxidiòcesi.

Els membres de la reunió disposaven d’uns fulls que resumien aquestes iniciatives,
que es publiquen tot seguit:

• Dissabte 28 de desembre de 2013, a les 17 h, a l’aula magna del Seminari Conci-
liar, conferència sobre «Els desafiaments pastorals sobre la família en el context de
l’evangelització», tema del Sínode dels Bisbes de 2014, a càrrec del Sr. Arquebis-
be Vincenzo Paglia, president del Pontifici Consell per a la Família.

• Dimecres 15 de gener de 2014: darrer dia de la consulta diocesana sobre el qüestio -
nari del document preparatori del Sínode dels Bisbes de 20124.

• Reunions on es tractaran algunes qüestions del document preparatori del Sínode dels
Bisbes de 2014 sobre «Els desafiaments pastorals sobre la família en el context de
l’evangelització»:
—dijous 23 de gener de 2014: reunió conjunta d’arxiprestos o delegats diocesans i

responsables de secretariats i comissions.
—dimecres 12 de febrer de 2014: 7a reunió del CP dedicada al tema del Sínode.
—dissabte 15 de febrer de 2014: 3a reunió del CPD dedicada al tema del Sínode.

• Celebracions de l’eucaristia a la basílica de la Sagrada Família.

—diumenge 29 de desembre de 2013, a les 10.30 h, a la basílica de la Sagrada Fa -
mília: missa del Dia de la Família, presidida pel Sr. Arquebisbe Vincenzo Paglia,
president del Pontifici Consell per a la Família. Organisme responsable: Delega-
ció diocesana de Pastoral Familiar.

—diumenge 16 de febrer de 2014, a les 17 h, a la basílica de la Sagrada Família, mis -
sa per als catequistes i famílies. Zones pastorals 1,3 i 5 + 4 parròquies personals.
Organisme responsable: Delegació diocesana de Catequesi.

—diumenge 9 de març de 2014, a les 17 h, a la basílica de la Sagrada Família: mis-
sa per als catequistes i famílies. Zones pastorals 2, 4 i 6. Organisme responsable:
Delegació Diocesana de Catequesi.

—diumenge 16 de març de 2014, a les 17 h, a la basílica de la Sagrada Família: mis -
sa de Sant Josep, presidida pel Sr. Arquebisbe Lorenzo Baldisseri, Secretari del Sí -
node dels Bisbes. Seran especialment convidats a assistir-hi els membres de
congregacions religioses que tenen l’advocació de Sant Josep i/o de la Sagrada Fa -
 mília.

—diumenge 30 de març de 2014: a les 17 h, a la basílica de la Sagrada Família;
missa per la vida. Organisme responsable: Delegació diocesana de Pastoral Fami-
liar. 

—PROPOSTA: missa amb fidels de parròquies i entitats cristianes de les diòcesis amb
seu a Catalunya que tenen l’advocació de la Sagrada Família. Data pendent de con -
cretar.
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• Propostes d’iniciatives pastorals a la basílica de la Sagrada Família:

—Edició en diversos idiomes i difusió de la pregària pel Sínode del Papa Francesc.
—Exposició permanent de panels amb imatges i frases sobre la família cristiana.
—Difusió a la botiga de la Sagrada Família de llibres, materials catequètics i subsi -

dis pastorals per pregar en família.

• Una altra proposta d’iniciativa pastoral sobre la família:

—Concurs de redaccions infantils i juvenils sobre el tema de la família (amb un ju-
rat format per persones de renom del món dels mitjans de comunicació social). 

3.2. Intervencions dels arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats
i comissions diocesanes

Una dotzena d’intervencions posen en relleu aquests aspectes:

• l’acolliment de les parelles que es volen casar.
• l’assessorament a les parelles amb problemes o que volen separar-se.
• ajudes espirituals: recessos, moviments familiars.
• potenciar el CPM, revisar com celebrem els casaments.
• com potenciar l’aportació de laics a la pastoral familiar.
• augment de les separacions i de les situacions irregulars.
• seriós descens dels matrimonis canònics (per l’Església).
• l’enquesta del Papa ens invita a ser realistes, i hem d’escoltar molt i prestar atenció

als processos personals o de parella, hem de ser més propositus i no tant condemna -
toris...

• hem de seguir el que ens diu el Papa Francesc: centrar-nos en el que és essencial,
la trobada amb Crist. No tolerància absoluta, però sí misericòrdia...

• cal acompanyar els processos de postcomunió i de post confirmació, de postcasa-
ment per l’Església...

3.3. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe remarca la necessitat d’una pastoral de la misericòrdia,
que no oblida la necessitat de donar una resposta al Senyor segons les exigències de
l’Evangeli. Han davallat els matrimonis canònics, però també els civils. Ha davallat
la natalitat i molts immigrants tornen als seus països.

4. Informacions diocesanes

4.1. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe informa sobre:

• la mort del Cardenal Ricard M. Carles i Gordó.
• els preveres malalts.
• la visita ad limina (3 a 8 de març de 2014);
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• la visita pastoral 2014 als arxiprestats de Puríssima Concepció i de Sagrada Família;
• el calendari de celebracions de l’eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família;
• les obres d’ampliació de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, d’acord amb

els bisbats de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa; 
• la desmembració de la Càritas de Barcelona i creació de les Càrites de Sant Feliu

de Llobregat i de Terrassa;
• el nomenament de Mn. Bruno Bérchez com a Delegat diocesà de Pastoral Universi -

tària, tot continuant com a Delegat diocesà de Pastoral de Joventut.

4.2. Intervencions dels arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats
i comissions diocesanes

• Mn. Bruno Bérchez informa que el 7 de juny de 2014 se celebrarà l’Aplec de l’Espe -
rit a Banyoles i del 28 juliol al 3 d’agost 2014, un pelegrinatge a Santiago de Compos-
tela.

• Mn. Ramon Ollé informa que el 24 de gener, festa de Sant Francesc de Sales, s’inau -
gura la nova pàgina web «Església arxidiocesana de Barcelona».

• Mn. Manuel Claret informa que els plafons exposats a la Basílica de la Sagrada Famí -
lia, amb reflexions per tal de preparar el Sínode 2014, s’oferiran a les parròquies que
els vulguin exposar.

Es clou la reunió a les 13.30 h, amb la pregària de l’Angelus, dirigida pel Sr. Cardenal
Arquebisbe.
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Sagrada Litúrgia i espiritualitat

El jubileu de la Constitució 
Sacrosanctum Concilium

Conferència de Mons. Pere Tena a l’Aula Magna 
del Seminari Conciliar de Barcelona, el dia 8 de gener de 2014

Introducció

Multifariam et multis modis... No em vénen a l’esperit unes altres paraules més que
aquestes de l’inici de la carta als hebreus per començar aquesta intervenció en la
commemoració del cinquantè aniversari de la promulgació del primer document
del Concili Vaticà II, la Constitució Sacrosanctum Concilium (=SC), que es va com-
plir el passat dia 4 de desembre del 2013, però que celebrem avui. 

En efecte: En moltes ocasions i de moltes maneres hem parlat de SC durant aquests
cinquanta anys. Ho hem fet en jornades d’estudi, en la docència, en cursets i medita-
cions; ho hem fet en l’àmbit teològic o espiritual, parlant a pastors de l’Església su-
bratllant la responsabilitat pastoral que hi tenen, explicant als cristians de les parròquies
o moviments el sentit del text conciliar i les conseqüències per a la vida cristiana; ho
hem fet a les aules de les Facultats i dels Instituts, procurant la formació litúrgica dels
que n’han d’ésser mestres.

Ho hem fet per escrit i parlant. Permeteu-me, en aquest moment un record al primer
comentari de la Constitució que vam preparar per Phase el grup format per Farnés,
Bellavista, Llopis i Gomis, i un servidor, pocs dies abans del 4 de desembre, quan
el text de la Constitució ja estava del tot preparat per la votació final, i el Dr. Manuel
Bonet ens l’havia fet arribar. És un record personal, entranyable, d’aquells amics, la
majoria dels quals ens han deixat: Mn. Joan Bellavista i Joan Llopis, ambdós profes-
sors de la Facultat, i tot just abans de Nadal, en Joaquim Gomis. Ara, per a ells, i així
ho demanem al Senyor, la litúrgia ja és plenament i només celestial.

Durant aquests cinquanta anys, el to d’aquestes intervencions ha estat diversificat se-
gons el temps i les circumstàncies. Potser els primers moments van tenir una espur-
na de l’hermenèutica de ruptura denunciada per Benet XVI, amb les conseqüències
que se n’han seguit. Foren els anys anòmics, viscuts sota la temptació del mur dels Re -
formadors, a un parc de Ginebra: Post tenebras, lux! Però després vingueren les ce-
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lebracions agraïdes: el II Congrés litúrgic de Montserrat l’any 1965, el Congrés de les
Comissions litúrgiques nacionals, a Roma, al cap de vint anys, el 1984; els vint-i-cinc
anys, amb la carta apostòlica del beat Joan Pau II, Vicesimus quintus annus; els qua -
ranta, amb una altra carta, Spiritus et sponsa. I així ara, hem arribat a l’any jubilar, amb
totes les ressonàncies bíbliques. En el plantejament de l’any jubilar predomina el prin -
cipi del repòs de la terra, com un gran dissabte dedicat al Senyor; és temps d’allibera -
ment per a tots els habitants d’Israel, com un retorn al principi de cada propietat, per-
què quedi clar que la terra és de Déu, encara que Éll la concedeix a l’home.

Anàlogament, voldria que aquesta intervenció meva tingués clarament i exclusiva, en
el moment present, el to d’una contemplació jubilar. No es tracta avui d’explicar con-
tinguts ni defensar opinions, ni impugnar errors o desviacions, clamar contra els de -
tractors o denunciar defectes. No. Em proposo convidar tots a una contemplació agraï -
da del do que l’Esperit Sant va fer a la seva Església amb la Constitució SC. I fer-ho
amb motivació i accent jubilars: com un anunci joiós que s’han complert les set setma -
nes d’anys des d’aquell esdeveniment que roman amb tota la seva vigència in medio
Ecclesiae; tal com es contemplen les meravelles de Déu «perquè és eterna la seva mi-
sericòrdia», amb agraïment, goig i lloança; amb la memòria purificada de tot el que
hagi pogut haver-hi d’errors i d’incomprensions en la nostra relació amb la litúrgia
de l’Església; amb el retorn, enriquit per l’experiència, als orígens d’aquesta etapa de
la història de l’Església que avui celebrem, i de la qual en som alhora beneficiaris i pro -
tagonistes.

Contemplar la Constitució SC

No és necessari entrar ara en una anàlisi tècnica sobre l’essència de la contemplació; no
és el moment, ni cal. Suggereixo simplement dos exemples del que és la nostra expe -
riència contemplativa: la contemplatio com a summum de la lectio divina, i la contem -
plació del liber naturae, la naturalesa i l’art.

Del primer exemple en tenim una precisa explicació en l’Exhortació postsinodal Ver-
bum Domini, de Benet XVI: «La lectio divina conclou amb la contemplació (contem-
platio) durant la qual acceptem com a do de Déu la seva mirada en jutjar la realitat...
La contemplatio tendeix a crear en nosaltres una visió sapiencial, segons Déu, i a for-
mar en nosaltres el pensament del Senyor» (n. 87). Han precedit la lectio, la medita -
tio i la oratio, totes elles lligades estretament al text mateix de l’Escriptura; han estat
els moments per escrutar les Escriptures pas a pas, paraula per paraula, per trobar en elles
la llum i el discerniment. Però la contemplació, normalment, mira el conjunt, encara
que pot tenir el punt de partida en una de les parts: el verset d’un salm, una sentència
paulina, una paraula de l’Evangeli... La contemplació no és estudi o informació, sinó
acceptació, admiració i conformació.

En el segon exemple tenim un procés similar. Ens passegem a la vora del mar, o per un
bosc o un jardí, pugem les muntanyes o visitem un museu o un edifici històric. I, tot
d’una, parant-nos, mirant el conjunt o una entre les moltes coses que veiem, quelcom
suscita una elevació del nostre esperit, una experiència espiritual. Tots hem viscut aques-
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tes experiències, i les trobem també expressades en la Bíblia. ¿Què és el salm 8, per
exemple, o el 103, per citar-ne només dos, sinó un clam d’admiració contemplativa
de la grandesa de l’home i de la creació? ¿I el salm 135, no és un cant contemplatiu de
les meravelles de la misericòrdia de Déu en la creació i la salvació? La bellesa, la gran -
desa, la història santa, ens remeten als dons de Déu. 

D’acord amb aquests dos exemples, és fàcil explicar perquè la Constitució SC mereix
ser contemplada, després d’haver-la llegit atentament, amb intel·ligència, meditada,
i fins i tot feta pregària. Si el Concili Vaticà II ha estat reconegut pel Sínode dels bis-
bes de l’any 1985 com un gran do de Déu a l’Església en el segle XX, i l’impuls reno -
vador de la litúrgia, donat per SC, és reconegut com el fruit més visible del Concili,
és lògic concloure que aquest document significa un gran do de Déu. I els dons de
Déu s’acullen amb acció de gràcies i admiració, es contemplen, i es viuen com un fet
d’ordre espiritual, segons la frase de Joan Pau II. La mateixa Constitució ha recollit en
el seu text la frase de Pius XII en el Congrés internacional d’Assís-Roma, l’any 1956:
«L’esforç per fomentar i renovar la sagrada litúrgia és considerat amb raó com un se -
nyal de les disposicions providencials de Déu sobre el nostre temps, com un pas de l’Es -
perit Sant per la seva Església» (SC 43).

En el seu conjunt i en els detalls

Contemplar, doncs, significa aturar-se gratuïtament, mirar amb ulls penetrants, perce -
bre alhora la bellesa del conjunt i de cada detall. En algun museu, al costat del quadre
hi ha una lupa per poder admirar els detalls dels vestits dels personatges. Penso en el
Museu de san Marco, de Florència, i en el quadre dels descendiment de Crist de la
creu, obra magistral de Fran Angèlic, Tots haurem fet l’experiència de contemplar de
manera detallada algun quadre cèlebre, per exemple El entierro del conde de Orgaz,
del Greco, a Toledo, i a la vegada que ens ha impressionat el conjunt, ens ha sorprès
adonar-nos amb quina finor el Greco va dibuixar la decoració dels ornaments. Con-
templar és admirar, rebre, acollir, més que actuar.

SC és un conjunt harmoniós, en el qual cada detall aporta una resplendor important.
Hi ha elements doctrinals, jurídics i pastorals. Convé distingir-los, precisament per po -
der unir-los harmoniosament en el conjunt. Com deien els escolàstics: Distingir per unir!
Distingim, doncs, en el text de SC allò que es refereix a la Litúrgia (la celebració litúr -
gica), allò que parla de la participació litúrgica, i allò que diu de la reforma litúrgica.
Són tres realitats emparentades, però no estrictament coïncidents, ni totes amb una
mateixa valoració.

La Litúrgia, la celebració litúrgica, és una realitat essencialment interna a l’acció de l’Es -
glésia de la fe. L’Església creu, celebra, viu i prega. SC ho ha afirmat, i el Catecisme
ho ha explicat abastament. Això és d’aquesta manera des del manament del memo-
rial del Senyor, al Sopar, i serà així, en totes les famílies i ritus litúrgics, i a través de
totes les reformes que hi ha hagut i pugui haver-hi. Queda clar que dir Litúrgia és dir
exercici del sacerdoci de Crist al qual ell mateix associa la seva Església, l’Esposa i Cos,
en una acció sagrada per excel·lència. Aquest és el llenguatge de Mediator Dei i de SC.
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Amb altres paraules, el catecisme explica que la litúrgia és celebració del misteri pas-
qual, realitzat una vegada per sempre, escatològic, que es fa contemporani en l’avui
de l’Església perquè puguem omplir-nos de l’Esperit Sant i transformar-nos més i més
en Aquell que rebem, sota els signes sacramentals. Gràcia sobre gràcia!

La pastoral litúrgica és, en la seva essència, tot el que es fa per preparar la celebració
i per preparar per a la celebració. Per això la pastoral litúrgica no és un invent del se-
gle XX, o de SC, sinó una part essencial de l’acció pastoral de l’Església de tots els
temps i llocs; és responsabilitat de tota l’assemblea, però sobretot dels ministres, que
són els primers responsables de l’ars celebrandi i de la fructuosa participatio, que cal
cercar en tota celebració litúrgica.

La reforma litúrgica —les reformes litúrgiques— són moments de la història de la ce -
lebració, en els quals l’autoritat en matèria litúrgica ha decidit una nova disposició dels
elements de la celebració, n’ha introduït o n’ha eliminat, ha introduït o tret celebracions
en el calendari, sense però tocar res d’allò essencial. Les reformes litúrgiques són fets
puntuals en la història, normalment al servei de la celebració i de la pastoral litúrgica;
però les reformes litúrgiques són, per definició, fets oberts al canvi. També ho és la
concreció de la reforma del Concili.

M’excuso per aquestes explicacions tan simples, que cerquen però de clarificar millor
l’aportació de SC en el marc de l’acció litúrgica de l’Església, i justificar perquè ella
mateixa pot ser objecte de contemplació agraïda. SC impulsa i il·lumina alhora la
litúrgia, la pastoral litúrgica i la reforma litúrgica. Cal dir clarament que veure SC com
un document de reforma exclusivament és treure-li l’ànima. La seva primera i princi -
pal aportació no és la reforma litúrgica, encara que aquesta sigui la part més visible,
sinó la il·luminació plena de la bellesa de la litúrgia cristiana, situant-la en l’àmbit
dels esdeveniments salvífics, de les meravelles de Déu. SC ha donat també clarament
el fonament de la participació activa en el seu sentit més bàsic, el sacerdoci comú, ai-
xí com l’àmbit de desenvolupament sacramental d’aquest sacerdoci, l’assemblea li-
túrgica. La bellesa de les seves formulacions sobre l’Església i sobre l’assemblea són
característiques en el llenguatge conciliar. Al mateix temps, ha establert amb precisió
qui té autoritat en matèria litúrgica, i amb quines condicions.

SC ha decidit també una ample reforma litúrgica; ho ha fet «perquè el poble cristià
obtingui amb més seguretat abundància de gràcies» (n. 21), amb la convicció de que
cal preservar la celebració d’allò que «no encaixa gaire amb l’essència íntima de la
litúrgia» (Ib.). La reforma, per tant, apunta clarament a la naturalesa de la litúrgia i
vol ajudar a la pastoral litúrgica: «En aquesta renovació, cal ordenar textos i ritus
de manera que manifestin, amb més claredat, les coses santes que signifiquen, i el
poble cristià les pugui captar més fàcilment, en quant és possible, i participar-hi amb
una celebració plena, activa i comunitària» (Ib.)

SC no s’ha quedat només en el principi de la reforma litúrgica, sinó que n’ha indicat
el mètode i el camp de treball, així com l’orientació que aquesta reforma havia de pren -
dre: tradició i progrés. (vegeu SC n. 23). De fet, la forma com apareix el text de SC, ex-
cepte el capítol I, s’assembla més a un document disciplinar que doctrinal. Convé dis-
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tingir entre aquestes disposicions de principi i la realització concreta en els llibres li-
túrgics i normativa que foren publicats a partir de SC. Si bé ningú pugui, ni degui,
dubtar de l’autoritat amb què aquests llibres foren publicats —els Papes, i especial-
ment Pau VI— no tenen, no obstant, la condició de decisions conciliars en la seva for -
ma concreta. Explico amb un exemple: SC ha posat el principi d’un enriquiment subs -
tanciós de la taula de la Paraula en les celebracions, i això s’ha concretat en uns
lec cionaris, amb una distribució determinada dels textos. La distribució com a tal por
rebre objeccions, és revisable, pot canviar, però el principi roman.

Per totes aquestes aportacions, en el conjunt i en cadascun dels seus elements, la Cons -
titució SC mereix i convida a una contemplació agraïda. el magisteri de l’Església no
havia fet mai una formulació tan completa i tan coratjosa sobre la litúrgia i la pasto-
ral litúrgica. Sant Pius X veia, finalment, com es realitzava aquella intuïció que ell ha -
via tingut, a començaments del segle XX, de la necessitat d’una revisió global de «l’e-
difici litúrgic».

Com icona del Concili

El primer article de SC va proposar clarament les finalitats del Concili Vaticà II, per
fer veure la coherència del tema litúrgic: «Ja que el Sacrosant Concili es proposa de
fer créixer contínuament la vida cristiana entre els fidels, de fer que les institucions
sotmeses a canvis s’adaptin millor a les necessitats del nostre temps, d’afavorir tot el
que pugui ajudar ala unió de tothom que creu en Jesucrist, i de reforçar el que serveix
per a cridar tots els homes al sí de l’Església...»

En l’acompliment d’aquestes quatre finalitats es juga tota la interpretació de SC, pe-
rò és ara, després de cinquanta anys, quan podem jutjar amb major perspectiva l’ob-
tenció dels fruits que s’esperaven. Aquí, la contemplació nostra té una espurna de la
contemplació sabàtica de Déu sobre totes les coses. Va veure que tot era bo! És, pe-
rò, un espurna només, encara que ja sigui digna de lloança; els homes no tenim la
perfecció divina. Però, tanmateix, quina bellesa l’esforç dels pioners del moviment
litúrgic, tan en l’aspecte doctrinal com pràctic; quina bellesa la tasca perseverant dels
membres de la Comissió litúrgica conciliar, imbuïts tots ells del sentit i l’amor de
l’Església; i després, el treball de les comissions que, en el Consilium, van poder ofe-
rir amb rapidesa i competència uns llibres litúrgics que responguessin als principis
conciliars. És cert que van treballar apassionadament en una causa que els era entra -
nya ble, i això els era gratificant, però el seu esforç és digne de ser mencionat i respec -
tat. I encara, després d’això, i durant tots aquests anys, el treball dels qui, en cada Esglé-
sia, promogueren des del principi, i promouen en els nostres dies, la pastoral litúr gica,
i es dediquen, en la docència i en les publicacions, a explicar i formar els cristians en
el sentit de la Litúrgia, segons les coordenades teològica, històrica, espiritual, jurídi-
ca i pastoral (Vegeu SC n. 16).

A causa d’aquesta fidel inserció en les finalitats del Concili, i de la qualitat teològica
i pastoral del text presentat i aprovat de SC, aquest ha arribat a ser la icona del conjunt
de la doctrina conciliar. Això no ho sabíem ara fa cinquanta anys; SC fou el primer
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document! Però ara, quan ja podem llegir els textos per ordre, es a dir, situant-los en
el conjunt de la doctrina conciliar i no per l’ordre cronològic de la seva promulgació,
resulta perfectament vàlida aquesta afirmació sobre el caràcter icònic de SC. M’atre-
veixo a dir que és fàcil provar que aquell qui llegeix SC d’una manera intel·ligent i
eclesial hi trobarà allò que és essencial de tot el que després es va desenvolupar en les
Constitucions, Decrets i Declaracions del Concili.

Comprovem-ho, en principi, pel que fa a Lumen gentium i Dei Verbum. La doctrina
sobre l’Església del n. 2 de SC és una síntesi anterior al capítol I de Lumen gentium,
sobre el misteri de l’Església; el fonament de la participació activa, el sacerdoci co-
mú del poble de Déu (n. 14), es desenvolupa als nn. 10 i 11 de Lumen gentium, i tam-
bé en el Decret Apostolicam actuositatem; la visió de l’Església com unitat de pastors
i fidels (n. 26) anuncia l’ordre dels capítols II i III de Lumen gentium, i la rica doctri -
na sobre l’episcopat i el ministeri jeràrquic en general. Important: SC és el primer
document que dóna competències pròpies a les Conferències Episcopals en matèria
litúrgica (n. 22), de les quals es parlarà després a Christus Dominus. L’assemblea li -
túrgica com imatge de la Jerusalem celestial, i la concelebració com expressió de la uni-
tat sacramental del sacerdoci ministerial, anuncien les explanacions de Lumen gen -
tium, Presbyterorum ordinis.

En quant a la doctrina de Dei Verbum, trobem ja a SC la insistència en el caràcter bí-
blic de la litúrgia en les pregàries, càntics i textos, així com la imatge de les dues tau-
les, de les quals s’afirma que la taula de la Paraula ha d’esdevenir més abundant! (nn.
24.51.56). És igualment important la indicació sobre la naturalesa de la predicació:
anunci de les meravelles de Déu, actualitzades en l’Església per la litúrgia (n. 36). Els
documents posteriors al Concili completaran molts d’aquests aspectes. Hom polt pre-
guntar-se si també la Constitució Gaudium et Spes té quelcom a veure amb el text de
SC. La resposta és afirmativa. En el nucli de Gaudium et Spes hi ha el desig de posar
l’Església en comunió amb la humanitat, amb un respecte profund per als homes i
les cultures; això mateix es tradueix en SC amb la introducció de la llengua vernacle
i el principi d’adaptació dels ritus a les diverses cultures (nn. 36.37).

Quan tot això que diu i proposa SC es fa viu i visible, aleshores es pot contemplar
la bellesa de la icona. La bellesa de l’assemblea reunida entorn dels pastors, que la
presideixen en la persona de Crist, per pregar, per santificar el temps amb la lloança
divina, per celebrar els sants misteris, exercint tots el sacerdoci comú i alguns el sa-
cerdoci ministerial. La bellesa d’uns fidels que escolten la Paraula de Déu en la se-
va pròpia llengua materna —com el dia de la Pentecosta— atents perquè aquesta Pa-
raula d’anunci de les obres de Déu produeixi en ells, per la gràcia de l’Esperit Sant,
il·luminació, judici, consolació. La bellesa d’una missa estacional, en la qual amb
el bisbe concelebren els preveres, serveixen els diaques, i tota l’assemblea participa
activa i fructuosament, realitzant cadascú allò que li pertany, tot i només. La bellesa
dels fidels que s’acosten a menjar el pa de vida i a beure el calze de salvació, que és la
Sang de Crist. SC es va promulgar perquè tot això fos així, més expressiu, més noble -
ment senzill, més conforme a la gran tradició de l’Església, i al sentit genuí de la litúr -
gia cristiana.
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Contemplar SC com icona del Concili Vaticà II! Qui no entengui SC en el seu sentit
propi, difícilment interpretarà correctament els altres documents conciliars. Però quan
es contempla SC com icona, aleshores tot es fa viu i, i significatiu per la vida cristia-
na: el misteri de la fe que es creu en el cor, es confessa amb els llavis, i és celebrat en
la litúrgia de l’Església; i la vida segons l’Esperit del cristià es viu com procedent de
la realitat sacramental que li ha estat comunicada en la celebració litúrgica. En la con-
templació acceptem com a do de Déu al seva pròpia mirada sobre la realitat, mentre
ella, la contemplatio, tendeix a formar en nosaltres una visió sapiencial, segons Déu.
Aquesta reflexió de Benet XVI, citada abans, és la cerquem de realitzar en la contem -
plació jubilar de SC.

Amb esperit jubilar

Des del començament hem decidit que la celebració del jubileu volíem que fos amb
una contemplació jubilar,i aquest és el motiu de la nostra reunió. Per això és interes -
sant recordar les normes jubilars de la Bíblia: «Deixeu reposar la terra cada set anys.
És un any de repòs en honor del Senyor..Després, compta set setmanes d’anys que
són quaranta-nou anys. Declareu sant l’any cinquanta i proclameu la llibertat a tots
els habitants del país... Aquest any jubilar cadascú recobrarà el patrimoni que s’havia
venut... Les terres no s poden vendre definitivament, perquè tot el país és meu, i per
a mi vosaltres no sou més que immigrants i uns forasters...» (Levític 25).

Ja sabem que les prescripcions bíbliques no són vigents textualment entre nosaltres,
però el tema de fons que les inspira roman en la finalitat dels jubileus dels Anys Sants
que l’Església celebra —recordem l’impacte del Gran Jubileu de l’any 2000—, i són
una bona pauta per als jubileus que celebrem, tan de les persones com dels esdeve-
niments. D’acord amb això, un jubileu implica el reconeixement de que les coses i la
història són de Déu,, i cal contemplar-les com a tal, amb la conseqüència de l’adora-
ció, l’acció de gràcies i l’alegria. Al mateix temps, el jubileu demana un retorn al
principi, al moment inicial d’allò que és objecte de memòria, no pas amb un mimetis -
me teatral sinó com un beure a les fonts de la inspiració fundant. Per això, també, im-
plica una purificació de la memòria, a fi confrontar allò que fou la força inicial, amb
els errors i vacil·lacions comesos durant els anys.

La nostra contemplació de SC és, per tant, jubilar perquè en ella hi reconeixem el de-
signi de Déu per a l’Església en el segle XX. Els documents conciliars són quelcom
més que el fruit d’un treball de les comissions i de les votacions dels Pares conciliars.
Les discussions i contradiccions que es produïren segurament en la seva preparació,
queden reservades per als estudis històrics, però el text mateix fa el seu camí en el
temps, per al bé de l’Església. No és pas que considerem la SC com un text sagrat, ni
adorem els textos conciliars, com tampoc adorem la Sagrada Escriptura, ni la crea-
ció, obra de Déu. Però en tots aquests textos conciliars, començant per SC, hi valorem
quelcom més que un text interessant i valuós. 

La nostra generació —la que està retirant-se de fer història— no pot fer una altra co-
sa sinó donar gràcies a Déu per haver-nos concedit de ser testimonis directes d’aques-
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ta renovació del sentit i de la pràctica de la Litúrgia en l’Església, que ha caracterit-
zat el segle XX, que podem anomenar «el segle de la Litúrgia», amb el Concili en el
seu centre culminant.

La contemplació de SC és jubilar també perquè, des del caràcter desinteressat i gra-
tuït que li és propi, i que coincideix amb la gratuïtat de la Litúrgia mateixa, som con-
duits a la comunió amb el repòs de Déu, i urgits a proclamar les seves meravelles:
Contemplata aliis tradere! Era això el que deia el papa Pau VI, aquell matí del 4 de
desembre del 1964, quan havia tot just proclamat i promulgat la Constitució Sacro-
sanctum Concilium com a primer document conciliar: «Amb això hem professat: que
a Déu se li ha de reservar el primer lloc; que la pregària, és el nostre primer deure;
que la litúrgia és la font primera d’aquest intercanvi diví pel qual se’ns comunica la
vida divina...»

Jubileu i jubilus, són dues paraules que estan lligades, i així s’esdevé en la celebra-
ció del jubileu de SC. Si l’anunci del Concili per part del beat Joan XXIII, ara farà
55 anys, ens va omplir d’una gran alegria i esperança, el document sobre la Litúrgia
fou un esclat de joia en els nostres cors. A l’interior de la gran autodefinició que
feia l’Església en el Concili, declarant-se tota ella referenciada a Jesucrist, SC mos-
trava amb tota la força les fonts i els camins de la vida cristiana i de la comunió amb
el Senyor: la Paraula i els Sagraments, en primer lloc l’Eucaristia. Volem, mantenir
encara avui, cinquanta anys després d’aquella alegria —jubilus— inicial, el goig de
comptar amb SC. Ho demanem sincerament a Déu. Més encara, estem convençuts
que cal aconsellar les noves generacions, que no visqueren aquell jubilus inicial, i són
la majoria de les actuals, que, en aquesta oportunitat jubilar, se sentin també joioses
i fins i tot il·lusionades perquè tenen a les seves mans, les de l’Església, una afirma-
ció tan clara i autoritzada de que la Litúrgia, la pastoral litúrgica, la formació litúrgi-
ca, són tasques vitals per la fe cristiana.

En aquest punt, em permeto una autocitació de la primera conferència que vaig do nar
sobre SC, al Seminari de Calatrava de Salamanca, el mateix dia de la promulgació,
ara fa cinquanta anys. En certa manera, això és tornar a l’origen. Un servidor deia ales -
hores: «La Constitució exigeix als cristians unes actituds concretes. Heus aquí algu -
nes d’elles:

1. Una acció de gràcies per parts dels qui es trobin plenament en la línia proclamada
en el Concili; una conversió en els que no hi siguin. M’atreviria a dir que, la
con ver sió, cal que la faci tothom, amb la convicció que l’Església no ve simple-
ment —com es diu vulgarment— “a tapar forats”, sinó a re-construir, a re-plante -
jar. De vegades pensem que “sentim amb l’Església” i potser hi ha zones en què
aquest “sentir” queda com apagat.

2. L’exigència de revisió es projecta especialment en el plantejament que cada cris-
tià tingui fet de la vida cristiana, de l’activitat pastoral, de l’estructura de la vida
espi ritual... Cal que cadascú es pregunti seriosament: Què significava en la meva
vida la celebració litúrgica? Què significa la litúrgia en la meva acció pastoral, en
la meva acció temporal? Quin és l’esforç que faig per superar els meus planteja-
ments —les meves sín tesis— per incorporar-me a la síntesi de l’Església?
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3. Una tercera exigència —ben clara— és la introducció dels cristians en la mentali -
tat bíblico-litúrgica. La història de la salvació, les meravelles de Déu, el misteri pas-
qual, no són paraules “de moda” que hom usa a desdir fins a convertir-les en ba nals.
Són l’expressió que l’Església recull de l’Escriptura per subratllar-ne l’o rien tació
profunda. L’Escriptura en mans dels fidels, donada per l’Església amb abundàn-
cia, feta viva en la celebració, assimilada i aprofundida personalment en la medi -
tació silenciosa...»

Hem passat cinquanta anys treballant per respondre a aquestes exigències i adoptar
aquestes actituds. Creiem que no han perdut res de la seva validesa, i no hem de des-
coratjar-nos si el fruit encara no és al cent per cent. No totes les llavors del sembra-
dor arribaren a fructificar al cent per u. Tanmateix, no seríem sincers si no féssim una
observació: sembla que són moltes les llavors sembrades que queden a la vora del ca-
mí, i els ocells se les mengen; això ho observem quan constatem la gran dificultat que
té el nostre temps per comprendre la gratuïtat del do de Déu, i l’estil sacramental de
la vida cristiana, del qual parlava Joan Pau II. El mateix succeeix quan ens adonem
de quina manera, durant aquests cinquanta anys, la participació dels fidels a la mis-
sa i la valoració i pràctica dels altres sagraments, està en descens entre nosaltres d’u-
na manera evident i preocupant. Tanmateix, tampoc podem oblidar la profecia de Dom
Beauduin en la seva proclama del moviment litúrgic, La pieté de l’Eglise: «Aquest
treball —la renovació litúrgica— serà ardu; les generacions cristianes han invertit se-
gles per des-aprendre aquesta pietat de l’Església; caldrà invertir molt de temps per
aprendre-la altra vegada.»

Conclusió

He començat amb dues comparacions per referir-nos a la contemplació, i proposo ara
també dues comparacions per sintetitzar els cinquanta anys de SC.

La primera la va proposar el gran mestre del «Misteri», que fou Ignasi Oñatibia, en una
conferència del II Congrés litúrgic de Montserrat. Ell deia que la SC havia produït
un desglaç —una descongelació— de la litúrgia de l’Església, i que, com sempre que
hi ha un desglaç important de la neu de les muntanyes, poden produir-se allaus peri -
lloses, però l’aigua dels rius baixa fresca i neta, encara que, si és molt abundant, pot
crear inundacions.

La segona comparació és més bíblica, i més personal. En la conferència que he citat
fa uns moments, acabava així: «Una aura d’autenticitat. De noble simplicitat, s’ha dei -
xat sentir en l’Església a través d’aquest primer document solemne del Concili. Per
què no comparar-la amb aquell ventijol suau que anuncià la presència del Senyor al
profeta Elias (veg. 1Reis 19,11-14), o amb l’alenada d’aire fresc que Joan XXIII desit -
java per a l’Església del nostre temps?»

Al cap de cinquanta anys contemplem el recorregut de SC, i hi trobem de tot: aigües
fresques, caudaloses i benèfiques, que fecunden la terra, allaus perillosos i mortífers,
aire suau i tempestats amb ventada i boira, vent huracanat i inundacions. Però des-
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prés d’això, quan el vent s’emporta els núvols i les aigües tornen al seu llit, el cel és
més blau, el paisatge resplendeix amb tots els seus colors, i la terra està més a punt.
No crec que sigui oportú provocar fets negatius amb l’esperança d’aconseguir un cel
més blau... Hi ha una altra forma d’aconseguir-ho: evitar la contaminació, canalitzar
l’aigua i aprofitar-la per crear energia. 

L’aigua de la litúrgia «descongelada» és la font primera i indispensable del veritable
esperit cristià. L’aire suau de SC és alhora ventada de l’Esperit de Pentecosta. Aquest
és l’aire incontaminat que l’Església porta amb SC, amb el Catecisme, les Instruccions
de comentari de SC, les Cartes Apostòliques, les Exhortacions postsinodals. Aquest
és l’aire pur que omple l’Església de la bellesa de Déu en la celebració de l’opus Tri-
nitatis que és, segons la definició del Catecisme, la Litúrgia cristiana.

† Pere Tena, bisbe
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Organismes Diocesans

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada
i Unió de Religiosos de Catalunya

Carta sobre la Jornada Mundial de la Vida Consagrada

A l’atenció de les congregacions religioses, societats de vida apostòlica i instituts se-
culars.

Benvolgudes germanes i germans,

La celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el proper dia 2 de febrer,
tindrà com a lema «L’alegria de l’Evangeli a la vida consagrada».

La Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada i la Unió de Religiosos de Catalu -
nya (URC), celebrant aquesta Jornada, expressem un signe visible de comunió, al
voltant del nostre pastor diocesà, entre els diversos carismes de l’Esperit i un testimo -
ni de la crida que el Senyor ens fa a seguir-lo.

Donat que la celebració litúrgica de la Presentació del Senyor en el Temple s’escau
enguany en diumenge, el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, presi -
dirà la celebració eucarística per a tots els consagrats, el dissabte 1 de febrer, a les 12
del migdia, a la S.E. Catedral.

Serà també ocasió perquè els consagrats, el diumenge dia 2 de febrer, en les celebra-
cions dominicals a les quals assisteixen normalment, puguin testimoniar amb la se-
va presència la vivència del seu amor a Jesucrist i el servei al poble de Déu.

Encomanant al Senyor totes les vostres intencions, rebeu la nostra més cordial salu-
tació,

Francesc Prieto, pvre. P. Màxim Muñoz, CMF
Delegat Episcopal per President de la URC
a la Vida Consagrada

Barcelona, gener de 2014
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Delegació d’Apostolat Seglar

Curs de preparació per a l’acompanyament en la fe de persones i grups

Benvolgut mossèn,

Em poso en contacte amb vostè per presentar-li el curs de preparació a l’acompa -
nyament en la fe de persones i grups.

Conscient que a les parròquies, en els moviments i associacions són molts els laics/
ques que treballen per acompanyar grups de joves i adults en el seu procés espiritual,
veiem necessari oferir un curs de formació per qui ja realitza aquest servei o per aque-
lla persona que creiem que cal formar per més endavant.

Amb aquest curs tenim una gran ocasió de preparar persones dins dels nostres grups
que reconeixem amb carisma pel servei de consiliaria i acompanyament i també se-
rà un espai de coneixement i d’enriquiment mutu, donat que està dirigit a grups amb
carismes eclesials diversos i té la voluntat de treballar aquesta diversitat.

Després de l’acollida que va tenir la proposta el passat curs, Mn. Josep Escós, el P. Jo -
sep Baquer, Mn. Quim Cervera i jo mateixa hi hem treballat per donar-li més contin-
gut a fi de respondre a les necessitats de qui ha d’acompanyar a d’altres.

Estic a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

Gràcies, en comunió

Anna Almuni de Muga
Delegada d’Apostolat Seglar

Barcelona, 21de gener de 2014

Curs de formació per a l’acompanyament en la fe de persones i grups

Volem respondre a les necessitats dels acompanyants i de la gent que ha de ser acom-
panyada —algunes expressades en la valoració que es va fer del curs passat—, així
com a donar resposta a allò que hom espera d’un acompanyant.

També volem oferir una base sòlida espiritual, bíblica i teològica per enfortir l’experièn -
cia cristiana, la saviesa, les actituds necessàries per fer de consiliari, d’acompanyant,
d’animador de la fe i unes eines i recursos per realitzar el servei el millor possible.

Per tal d’oferir uns blocs temàtics básics i amb una coherència interna ens ha semblat
convenient plantejar una formació en tres anys, de cinc sessions per curs, que tingui
com a elements claus:
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• Una doble dimensió transversal: l’espiritualitat i l’Escriptura.

• Una metodologia: una formació que farem entre tots, cadascú des de la seva tasca
i preparació. Per això serà interessant començar compartint l’experiència personal
(espiritual, de fe, d’acompanyant, de moviment) i, a partir de l’aportació dels ex-
perts en cada tema, realitzar un treball personal de reflexió i interiorització i treball
per grups.

• Una línia de contingut de reflexió per cada curs: tot i que es concep un conjunt de
tres cursos, no cal haver-ne fet un per matricular-se al següent. Cada etapa té la se va
autonomia. 
—Primer curs, 2013-2014: Reflexió sobre l’Església. Diversitat de comunitats a

l’Església. Una mirada a les comunitats que ens varen deixar els apòstols.
Lloc de realització: a la seu de la Delegació d’Apostolat Seglar (c/ Sant Pau, 101.
Barcelona).
Dates de realització del primer curs: dimarts 4, 11, 18 i 25 de març i 1 d’abril de
2014.
Horari. 18.30-21 h.

—Segon curs, 2014-2015: Reflexió sobre el misteri de Déu. Com contemplem el
Déu que Jesús ens ha desvelat?

—Tercer curs, 2015-2016. Reflexió sobre la teologia i la pràctica pastoral. Com ce-
lebrem, com ens trobem, com reflexionem o meditem? Què ens falta per esdeve-
nir comunitats atractives?

—Inscripcions: Secretaria de la Delegació d’Apostolat Seglar (c/ Sant Pau, 101.
Barcelona). Tel. 933 011 568. Fax 933 171 799. a/e: dseglar@arqbcn.cat.

Barcelona, 21 de gener de 2014

Delegació de Pastoral Social

Acte amb motiu de la Jornada Mundial pels Migrants

El diumenge 19 de gener, l’Església celebrà la Jornada de l’Emigrant i del refugiat.
És una efemèride amb una llarga tradició, fou establerta pel Papa Benet XV, en 1914.
Enguany fa cent anys. Amb motiu d’aquesta Jornada, Càritas Diocesana, la Delega-
ció de Pastoral Social de Barcelona, i el col·lectiu «Caminem junts amb la diversitat»
van programar alguns actes. Unes setmanes abans es van adreçar a totes les parrò-
quies de l’Arquebisbat, enviant-los un cartell on s’anunciava la Jornada, i on consta-
va el lema d’aquest any. «Caminem junts amb la diversitat. Font de riquesa», també
se’ls lliurà un exemplar del missatge, que va escriure el Papa Francesc per aquesta
Jornada, tot convidant-les que organitzessin alguns actes on és posés de manifest la rea -
litat multicultural de les nostres comunitats. Igualment el «Full Dominical» publicà
un extra, on hi havia una crònica detallada de totes les activitats que aquestes tres en-
titats havien realitzat durant l’any 2013.
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El diumenge 26 de gener tingué lloc l’acte diocesà en la parròquia de Crist Rei de
Barcelona.

Fou una jornada molt reeixida, que havia estat molt preparada pel col·lectiu «Cami-
nem junts amb la diversitat».

Els actes s’iniciaren a les onze del matí, des de diferents indrets de Barcelona prèvia-
ment anunciats, a on es congregaren grups provinents de parròquies i comunitats de
migrants i caminant es dirigiren cap a la Parròquia de Crist Rei. Els participants s’i-
dentificaven amb un fulard amb el logotip i el lema de la Jornada. D’aquesta forma
tan senzilla es volia visualitzar que junts, persones de diverses cultures i procedències,
caminen junts.

A les 12 es participà en l’Eucaristia dominical de la Parròquia, en una missa presidi-
da pel rector de la Parròquia Mn. Josep M. Soler, i concelebrada per diversos preve-
res, Mn. Josep M. Jubany, Delegat de Pastoral Social, P. Lluís Recolons, de «Migra
studium», el P. Bian XIfeng, sacerdot de la comunitat xinesa i el P. Antoy Jarical, rec-
tor de la Parròquia filipina. Després d’unes paraules de salutació del rector de la par -
ròquia, un dels membres de «Caminem junts en la diversitat» explicà el que era aquest
col·lectiu i quins objectius es proposava. El Glòria fou cantant amb tagal, la llengua
pròpia dels filipins. L’Evangeli fou proclamat en català, castellà, i es llegiren algu-
nes perícopes en les diferents llengües dels grups que hi participaven. En l’ofertori
i en les pregàries dels fidels es tingué un record especial pels morts causats pel tifó
que hi hagué aquesta tardor a Filipines. El Parenostre fou cantant amb xinès i a la co-
munió, s’interpretà un cant amb ucraïnès. L’Eucaristia s’acabà amb el cant del «Vi-
rolai».

Al migdia, en el centre parroquial, hi hagué un dinar de germanor, en què es compar-
tí menjars típics de les diferents comunitats, ja que els comensals, que eren gairebé
dos-cents, pertanyien a les diferents comunitats de migrants. Fou molt nombrosa la
presència de filipins, xinesos ucraïnesos, subsaharians, i llatinoamericans, així com
de moltes parròquies de Barcelona, entre elles i de manera molt destacada la parrò-
quia de Crist Rei i d’altres parròquies de l’arxiprestat de Sant Andreu. 

En la sobretaula, un grup de la Parròquia del Bon Pastor ens obsequià amb una repre -
sentació teatral, i també actuà un cantant mexicà.

L’acte finalitzà amb una pregària a l’Esglèsia, preparada per una comunitat de Santa
Coloma de Gramenet, en què es llegí l’homilia que el Papa Francesc pronuncià en el
seu viatge a l’Illa de Lampedusa. A les cinc de la tarda finalitzava la Jornada. Durant
la jornada es feren present en diferents moments, unes quatre-centes persones.

Els qui organitzaren l’acte van voler manifestar el seu agraïment al rector i a la comu -
nitat de la Parròquia de Crist Rei per la seva acollida i participació, a la Delegació de
mitjans de comunicació del Bisbat, i molt concretament a Montserrat Punsoda, per
la cobertura informativa que feren de l’acte.
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Actes com aquests ens han d’ajudar a tots sensibilitzar-nos de la realitat multicultu-
ral de les nostres comunitats cristianes. I també que els cristians no podem restar
indiferents davant de les situacions, sovint injustes i de desqualificacions que viuen
molts del qui cercant una vida digna, han vingut a viure a casa nostra. Junts hem de
treballar, perquè es faci realitat el que diu al Papa Francesc en el seu missatge «emi-
grants i refugiats: cap a un món millor».

Josep M. Jubany
Delegat diocesà de Pastoral Social
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Crònica

Missa en sufragi del cardenal Carles 
a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol

El dijous dia 9 de gener de 2014, a les 11 hores, es va celebrar una eucaristia a la
capella de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol en sufragi del cardenal Ri-
card M. Carles, que fou bisbe de Tortosa i després arquebisbe de Barcelona durant
14 anys.

Presidí la concelebració Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, resi-
dent a la casa, el qual va concelebrar amb Mn. Joan Rodríguez, director de la Residèn -
cia, i amb Mn. Francesc Raventós, rector emèrit, i amb una cinquantena de preveres
residents; alguns no varen poder participar en la missa perquè estaven atenent, en aque -
lla hora, els ministeris que realitzen en diverses parròquies i altres obres de l’Església.

Per a la celebració es varen triar unes lectures especialment relacionades amb el mi -
nisteri del cardenal Ricard M. Carles: la primera lectura fou la de la segona carta de
Sant Pau a Timoteu 2,8-13, i l’evangeli fou el de Joan, 17,20-26, un fragment del co-
negut com a «discurs sacerdotal». El Salm responsorial cantat fou el Salm 22, «El
Senyor és el meu pastor».

Mons. Pere Tena, a l’homilia, va remarcar especialment la importància de l’exhorta-
ció de Pau a Timoteu, «no t’oblidis de Jesucrist, ressuscitat d’entre els morts. Aques-
ta és la bona nova que jo anuncio i per ella haig de sofrir fins al punt de trobar-me en-
cadenat com si fos un malfactor». Davant de la missió de portar aquest Evangeli,
tota la resta, les contradiccions i les tribulacions que els servidors de l’Evangeli puguem
sofrir és secundari, va dir Mons. Pere Tena, que va afegir: «El cardenal Carles va por-
tar l’Evangeli sobre les seves espatlles, com manifesta aquell ritu tant significatiu de
l’ordenació episcopal (i recordo que fou ell precisament qui em va posar l’Evangeli
sobre les meves espatlles durant el ritu de la meva ordenació episcopal)».

Mons. Tena també va recordar les iniciatives realitzades a la diòcesi de Barcelona pel
cardenal Carles per a fer present l’Evangeli en la societat actual i per al foment del dià -
leg entre la fe i la cultura i va demanar que preguem a fi que continuïn donat fruits.

Comentant la lectura evangèlica feta, va recordar que el lema episcopal del cardenal
Carles era aquest: «Ut omnes unumt sint», una de les frases de la coneguda com la
«pregària sacerdotal», en què Jesús demana la unitat del seus seguidors. Aquesta uni-
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tat s’expressa tant en l’àmbit de l’Església particular, en la comunió dels bisbes, els
preveres, els diaques i de tots els fidels cristians, com en l’àmbit més ampli de la
comunió entre les diverses Esglésies particulars i també en l’àmbit ecumènic. «Pre-
guntem-nos tots com treballem per afavorir la comunió, cosa sempre difícil perquè
la nostra individualitat pesa molt», va afegir Mons. Tena.

Mons. Tena va acabar invitant tots a donar gràcies al Senyor, seguint la litúrgia dels
difunts, per tots els favors fets al cardenal Carles durant la seva vida mortal, recor-
dant que ell que va voler el bé de les persones, amb discreció i amb noblesa, i va ser
molt delicat en el tracte amb les persones. I va fer una darrera invitació a pregar per
tots aquells que van col·laborar amb el cardenal Carles en el mateix ministeri apos-
tòlic al servei del Poble de Déu i que el varen precedir en les estances eternes.

La celebració es va cloure amb el cant del In paradisum deducant te angeli.

Acte de clausura del procés sobre 
un presumpte miracle atribuït 

a la intercessió del beat Pere Tarrés

A la diòcesi de Terrassa, on es va realizar aquesta guarició, es va celebrar l’acte de clau -
sura del procés. Amb una gran senzillesa, que acompanyada del profund silenci dels
assistents va esdevenir solemne, el bisbe de Terrassa Mons. Josep Àngel Saiz, el dis-
sabte dia 11 de gener del 2014, va concloure el procés sobre una curació, no explica-
ble per les lleis naturals, esdevinguda en la persona de la religiosa Germaneta dels
Ancians Desemparats, Sor Josepa Guardado, que es va guarir d’una tuberculosi òsea.

Juntament amb el Sr. Bisbe, que presidia l’acte, assistiren els membres del tribunal
que des de l’any 2010 s’havien reunit periòdicament: Mons. Salvador Cristau, jutge
president, Mn. Joan Làzaro, promotor de justícia, Mn. Xavier Aróztegui, notari i el
Dr. Josep Masegú, metge. També hi eren presents Mn. Fidel Catalan, secretari ge-
neral del bisbat, Mn. Francesc Raventós, vicepostulador de la causa de canonitza-
ció del beat Pere Tarrés, dues religioses de la mateixa Congregació de la curada i unes
trenta persones.

Després d’una invocació a l’Esperit Sant, Mn. Raventós va fer una breu història de tot
el procés de canonització del Dr. Tarrés, va assenyalar la importància de l’acte que es
realitzava, camí previ a la canonització, i va manifestar el bé que podria fer la cano-
nització d’aquest model de metges, d’apòstol de la joventut i de preveres que és el
Dr. Tarrés, tot recordant les paraules del Papa el dia de la beatificació.

Tot seguit el Sr. Bisbe va preguntar al promotor de justícia si tenia res a objectar sobre
aquest procés; i va demanar al jutge president si la documentació que es presentava,
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amb les còpies corresponents, eren totes les actes de les sessions, íntegres i autènti-
ques. Amb les respostes afirmatives el Sr. Bisbe va declarar públicament l’autentici -
tat del material present en tres carpetes: l’original i dues còpies i es va comprometre
amb jurament a portar a Roma les dues còpies en la propera visita «ad limina» que
realitzarà el proper mes de febrer. 

Després va manar als membres del tribunal signar l’acta de la sessió que s’estava rea -
litzant, prèvia la lectura pública per part del notari, i va indicar que aquesta acta s’in-
clogués en les carpetes, guardant l’original a l’arxiu del Bisbat i les còpies per ser por -
tades a la Congregació de les Causes dels Sants, un cop fossin tancades i lacrades,
cosa que va fer tot seguit el notari, ajudat pels altres membres del tribunal. A Roma
estudiaran novament el cas i en donaran el veredicte definitiu.

El Sr. Bisbe Josep Àngel va concloure l’acte manifestant que era la primera vegada
que en la diòcesi de Terrassa es realitzava un acte com aquest i que estava content que
fos per enaltir la figura del beat Pere Tarrés, que fou un metge el qual tot i tenir un
currículum acadèmic excel·lent, de tot matrícules, es va dedicar principalment als po-
bres; que fou un gran apòstol de la joventut, amb una profunda espiritualitat plena
d’amor a l’Eucaristia i a la Mare de Déu, com es llegeix en el seu Diari de guerra i
en la seva malaltia, plena d’alegria i d’amor a Déu. I és, també va afegir el Sr. Bisbe,
una figura lluminosa i exemplar per als sacerdots, essent un estímul per a ser apòstols
i sants. Va acabar demanant la intercessió del beat per a tots, resant el parenostre, l’ave -
maria i l’oració litúrgica del Beat. 

Acte acadèmic sobre l’exhortació apostòlica 
del Papa Francesc Evangelii Gaudium

«El Sant Pare —va dir Mons. Pere Tena—, seguint la línia dels seus predecessors ens
ofe reix un veritable manual d’evangelització “tout court”.»

«El Papa Francesc, seguint la línia dels seus predecessors, la de Pau VI amb la Evan-
gelii Nuntiandi, la de Joan Pau amb la proposta de la nova evangelització i la de
Benet XVI, instituint el dicasteri dedicat a la Promoció de la nova evangelització, ens
ofereix amb aquest document un veritable manual per a l’evangelització tout court».
Així va cloure Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, la sessió acadè -
mica que la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC) i la Facultat de Teologia de Ca -
talunya (FTC) varen dedicar a l’exhortació pastoral del Papa Francesc Evangelii Gau-
dium (El goig de l’Evangeli), sobre l’anunci de l’Evangeli en el món actual, publicada
amb motiu de la clausura de l’Any de la Fe, el 24 de novembre de 2013, en la solem-
nitat de Jesucrist, Rei de l’Univers.

La sessió —celebrada el dimecres 15 de gener a las 12 hores— va oferir una anàlisi
molt acurada i una àmplia presentació del ric contingut d’aquest document que té ca-
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ràcter programàtic per al pontificat de Francesc, la figura del qual està suscitant un
creixent interès tant entre creients com entre no creients.

Prova d’aquest interès fou la participació a aquesta sessió d’un públic molt nombrós,
que omplí totalment l’aula magna del Seminari conciliar. Cal destacar també una
nombrosa representació del món polític i cultural català formada per les següents per-
sones: conseller de Justícia del Govern de la Generalitat, Germà Gordó; director
general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, que també portava la re-
presentació de la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; rector de la URL, Josep
M. Garrell; director de l’AGAUR, Pere Pardo, en representació d’Antoni Castellà,
director general d’Universitats; Carlo Gallucci, vicerector de Relacions Internacio-
nals i Estudiants de la URL; Jordi Riera Romaní, vicerector de Docència i Conver-
gència Europea de la URL, i Lourdes Cirlot, vicerectora de Relacions Institucionals
i Cultura de la UB, en representació del rector, Dídac Ramírez.

També hi assistí una àmplia representació del claustre de les dues Facultats i d’algu -
nes delegacions diocesanes.

Cinc ponents

Cinc professors de les dues Facultats eclesiàstiques varen presentar el contingut dels
cincs capítols que té el document, cosa que va permetre tenir una visió panoràmica
general de l’exhortació pastoral, que és notablement llarga, puix que té una exten-
sió de 218 pàgines en la seva versió catalana (publicada per Editorial Claret en la col -
lecció Documents del Magisteri).

El Dr. Salvador Pié, professor emèrit de la FTC i de la Pontifícia Universitat Grego -
riana, que fou un dels experts del Sínode sobre l’evangelització nomenats per Benet
XVI, parlà sobre «la transformació missionera de l’Església» (capítol primer). Va
remarcar que no s’anomena exhortació postsinodal, sinó «exhortació apostòlica»
—això també ho va fer Pau VI—, perquè té més abast que el de recollir les 58 pro-
postes aprovades pel Sínode de 2012 (d’aquestes propostes aprovades pels bisbes del
Sínode el Papa només en cita explícitament 28). El document és clarament progra-
màtic, orientatiu i pastoral com a expressió del que el Vaticà II ensenya a LG 25, i,
com a expressió que és del magisteri ordinari i autèntic, demana un assentiment reli -
giós dels membres de l’Església.

Després d’explicar el sentit del títol de l’exhortació —gaudium té una significació més
rica que la paraula letitia—, el Dr. Pié va insistir en que tot el text és un anunci joiós
de l’Evangeli en el marc d’una «impostergable renovació eclesial en clau missione-
ra» (nn. 27-33). Va dir que un dels punts més nous és «la transformació missionera
de l’Església», que porta a una «pastoral en conversió», una conversió i renovació
que Francesc descriu amb un realisme no habitual en aquests documents (nn. 25-33).
El pensament de Francesc no és només pastoral, sinó també profundament teològic
(per exemple, cita 12 vegades sant Tomàs d’Aquino). 
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El Dr. Jaume Aymar i Ragolta, degà de la FFC, presentà el capítol segon de l’exhor-
tació, titulat «En la crisi del compromís comunitari», comentant els desafiaments que
el món actual planteja a l’Evangeli de Jesucrist: una economia de l’exlusió, una no-
va idolatria del diner, un diner que governa en lloc de servir, una desigualtat que
genera violència, els desafiaments culturals i de la inculturació de la fe en l’anome-
nada «societat del pensament líquid» (S. Bauman). Va posar també l’accent en els
desafiaments de les cultures urbanes, expressant el pensament del professor Manuel
Castells, professor a la Universitat de Califòrnia, comentant la frase de Francesc que
cal que l’Església sigui com «un hospital per a l’ànima». El professor Castells serà
un dels invitats al proper Congrés sobre la Pastoral en les grans ciutats, a celebrar la
propera primavera a Barcelona.

El Dr. Aymar va incidir especialment en un tema molt suggestiu del Papa Francesc,
el de «l’alegria de viure» i evitar de caure en l’accídia egoista, o agror, o aspror, i al
pessimisme estèril (n. 84), que impedeix als treballadors de l’Evangeli obrir-se a
les relacions noves que genera Jesucrist. També comentà un tema molt propi de Fran-
cesc: el perill de caure en la «mundanitat espiritual», entre altres desafiaments ecle-
sials.

El Dr. Joan Planellas, vicedegà de la FTC, va comentar el capítol tercer titulat «L’a-
nunci de l’Evangeli». Va explicitar la rica eclesiologia present en l’exhortació pasto-
ral del Papa Francesc, remarcant la seva sintonia de fons amb l’exhortació de Pau VI
titulada Evangelii Nuntiandi, i va explicar alguns dels temes presents en aquest capí -
tol: el «sentit de la fe», la religiositat popular, el diàleg persona a persona (la parau-
la diàleg apareix 51 vegades en el document, de les quals 14 vegades en aquest ma-
teix tercer capítol del text pontifici).

El Dr. Planellas també va posar l’accent en la presència en l’exhortació pastoral
Evangelii Gaudium de l’experiència espiritual i pastoral de l’Església llatinoameri-
cana i del document d’Aparecida, del que Francesc fou el redactor principal, essent
arquebisbe de Buenos Aires. Destacà la dimensió kerigmàtica i mistagògica de la pre-
dicació i de la catequesi, amb un especial èmfasi en la preparació de l’homilia (nn.
135-144).

El Dr. Xavier Morlans, professsor de la FTC, va glossar el capítol quart titulat «La
dimensió social de l’evangelització». Davant de la riquesa de continguts del capí-
tol, tot ell centrat en les repercussions comunitàries i socials del kerigma, i en la in-
clusió social dels pobres, el Dr. Morlans optà per dedicar el seu temps —limitat, com
el dels altres ponents— a explicitar els quatre criteris proposts per Francesc per al fo-
ment del bé comú i la pau social.

Va comentar el rerafons de cada un d’aquests criteris, que són:

—El temps és superior a l’espai; cal treballar a llarg termini; és més urgent iniciar pro-
cessos històrics que ocupar espais de poder i d’autoafirmació.

—La unitat —o, com diria el Dr. Rovira Belloso, la comunió— preval sobre el con-
flicte (nn. 226-230).
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—La realitat és més important que la idea (nn. 231-233).
—El tot és superior a la part (nn. 234-237). 

El Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà de la FTC, va tenir cura de presentar el capítol
cinquè de l’exhortació titulat «Evangelitzadors amb esperit», remarcant els dos sen-
tits del terme esperit, evangelitzar amb coratge i comptant amb el gran do de l’Espe-
rit Sant. Comentant l’ora et labora benedictí, va dir que «només l’espai interior dóna
sentit al compromís» i va explicar les quatre motivacions o «raons del cor» pascalia-
nes per a un renovat impuls missioner:

—el trobament personal amb l’amor de Jesús que ens salva.
—el gust espiritual de ser poble (l’experiència llatinoamericana de Francesc).
—l’acció misteriosa del Ressuscitat i del seu Esperit.
—Crist prop del Pare, o la força missionera de la intercessió.

El Dr. Puig Tàrrech va cloure la seva exposició citant aquestes cinc perles «francis-
canes» (tant del sant d’Assís com del Papa que porta el seu nom): Jesús toca la nos-
tra pobresa; cal un seguiment de l’Evangeli sine glossa; qui es resisteix a donar se
suïcida; cada dia en el món reneix la bellesa, malgrat els drames de la història; la mis-
sió no és un negoci secular, ni una ONG, ni una estratègia de propaganda, sinó el tes-
timoni i el do d’Aquell que és l’Evangeli vivent.

Pregària final

Mons. Pere Tena va fer arribar a tots els assistents la salutació del Sr. Cardenal Arque -
bisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que no va poder presidir la sessió, com era el seu
desig, perquè es trobava a Roma per assistir a les reunions d’un dels organismes de
la Santa Seu, i va cloure la rica i intensa sessió resant la pregària amb al qual Fran-
cesc clou el seu document, pregària de la qual transcrivim els darrers fragments:

Vós, Verge de l’escolta i la contemplació,
mare de l’amor, esposa de les noces eternes,
intercediu per l’Església, de la qual sou la icona puríssima,
perquè ella mai no es reclogui ni s’aturi
en la seva passió per instaurar el Regne.

Estel de la nova evangelització,
ajudeu-nos a fer resplendir el testimoni de la comunió,
del servei de la fe ardent i generosa,
de la justícia i l’amor al pobres,
perquè la joia de l’Evangeli
arribi fins als extrems de la terra
i cap perifèria no es privi de la seva llum.

Mare de l’Evangeli vivent,
deu d’alegria per als petits,
pregueu per nosaltres.
Amén. Al·leluia.
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Celebració ecumènica a la catedral 
amb motiu de la Setmana de Pregària 

per la Unitat dels Cristians

El dissabte dia 18 de gener de 2914, a les 20 hores, es va celebrar a la catedral de Bar-
celona una celebració ecumènica amb motiu de l’inici de la Setmana de Pregària per
la Unitat dels Cristians que aquest any tenia com a lema: «És que Crist està dividit?»
(1Cor 1,1-17).

Presidí l’acte el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, el qual també
va pronunciar l’homilia, el text de la qual es publica a la secció del Prelat, en aquest
mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat.

Llista dels assistents

—Sr. Enric Vendrell Aubach,director general d’Afers Religiosos del Govern de la Ge -
neralitat.

—Rvd. Pare Aurel Bunda, rector de la parròquia rumanesa de Sant Jordi.
—S.E.R. Mons. Felicisimo Cordero, bisbe de l’Església Carismàtica Episcopal.
—Rvd. Pastor Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalu nya;
—Rvd. Arximandrita Hristodoulos, rector de la parròquia ortodoxa grega de Barce-

lona (Sant Nectari).
—Rvd. Pastor Javier García, director europeu del Moviment AGAPE.
—Rvd. Arxiprest Joan Garcia, vicari general per Espanya i Portugal del Patriarcat de

Sèrbia.
—Rvd. Pastor Andrew Gifford, de l’Església Espanyola Reformada Episcopal.
—Rvda. Pastora Marta López, de l’Església Evangèlica de Catalunya.
—Rvd. Pastor Holguer Lübs, rector de l’Església Evangèlica Alemanya.
—Rvd. Pastor Josep Monells, ex director europeu del Moviment AGAPE.
—Rvda. Pastora Joana Ortega, delegada de Relacions Ecumèniques de l’Església Evan -

gèlica de Catalunya.
—Rvd. P. Serafin Pavlov, responsable a Catalunya del Patriarcat de l’Església Orto-

doxa Russa.
—Rvd. P. Sasson Krikor Zumrookhdian, vicari general del Delegat Pontifici per a Es -

panya i Portugal de l’Església Apostòlica Armènia.
—Arximandrita americà
—Membres de l’Església Copta.

Desenvolupament de la celebració

Els diversos representants de les confessions cristianes varen intervenir en diversos
moments de la celebració de la Paraula de Déu.
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El Sr. Enric Vendrell, en unes breus paraules inicials va dir que «el gran repte que te-
nim davant és el de la convivència entre pobles, religions i confessions». Va citar l’ex-
hortació apostòlica del Papa Francesc en l’apartat dedicat a l’ecumenime i afegí que
«val la pena treballar per tot el que ens uneix perquè el món ho necessita».

Mons. Jaume Gonzàlez-Agàpito, delegat diocesà d’Ecumenisme i de Relacions Inter -
religioses i coordinador de la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions
Interreligioses, va iniciar les seves paraules amb aquesta cita de Sant Tomàs d’Aqui-
no: Recedant vetera, nova sint omnia. També va recordar els seus contactes en els
anys postconciliars amb Mons. Loris Francesco Capovilla, nomenat cardenal als 98
anys, que fou secretari personal del Papa Joan XXIII, i amb el cardenal Jorge Mario
Bergoglio, avui Papa Francesc. Recordà el lema de la Setmana de Pregària i va dir
que «Crist no està dividit»; nosaltres sí que estem dividits. Però la gran frontera del
moment present no són les nostres divisions confessionals, sinó la frontera que hi ha
fora d’aquest temple, en un món —el món d’avui— que viu allunyat de la fe en Déu.
I va esmentar la figura de Joan XXIII i tot el que va viure i comunicar com a repre-
sentant pontifici a Bulgària i a Istanbul.

Dos testimoniatges

Després es varen presentar dos testimoniatges. En el primer, el Rvd. Arximandrita
Hristodfoulos, monjo de la Santa Muntanya de l’Athos i rector de la parròquia del
Patriarcat ecumènic, va glossar el lema de la Setmana, recordant que Pau demana als
corintis que no hi hagi divisions a la comunitat cristiana. «La força de l’oració és més
forta que totes les nostres debilitats. Hem de pregar i treballar per la unitat dels cris-
tians. Potser ens cal parlar menys entre nosaltres i parlar més amb el Senyor sobre
com vivim l’amor entre nosaltres. Aquí, l’amor cristià no s’ha quedat en paraules, si-
nó que ha passat a les obres.»

El segon testimoniatge el va presentar la pastora Joana Ortega, delegada de Relacions
ecumèniques de l’Església Evangèlica de Catalunya. Comentant el lema d’aquest any
va dir que «la unitat no és uniformitat, i que la unitat s’ha de consolidar en l’accep-
tació de la diversitat en la manera d’entendre la fe, la vida i el món. Que el Crist ens
doni la força de fer unitat respectant les diversitats en la manera d’entendre la fe, la
vida i el món».

Lectures i pregàries

La primera lectura fou de Ex 19,3-8, «Sereu per a mi un reialme sacerdotal i una
nació santa». El salm de resposta, el 95,1-7. La segona lectura fou de la 1Pe 2,9-10:
«Vosaltres que en altre temps no éreu cap poble, ara sou el poble de Déu». L’Evan-
geli fou el fragment de Mt 12.46-50: «El qui fa la voluntat del meu Pare del cel,
aquest és el meu germà, la meva germana, la meva mare». Es cantà en romanès i es
llegí en català.
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Seguí l’homilia del Sr. Cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, i les pregàries llitàniques
que acabaven amb les paraules cantades Dominum deprecemur, a les quals tots els
presents responien cantant Te rogamus, audi nos. Es pregà per les diverses confessions
cristianes i també es va fer una pregària pels jueus, pels musulmans i per tots els al-
tres creients.

Seguí el ritu de la pau amb el cant del Ubi caritas et amor, Deus ibi est i el Parenos-
tre cantat per tothom. La celebració es va cloure amb el cant Un sol Senyor, i amb
aquesta benedicció del Sr. Cardenal Arquebisbe: «Que Déu ens beneeixi i ens guar-
di. R/. Amén. Que ens faci veure la claror de la seva mirada i s’apiadi de nosaltres.
R/. Amén. Que giri el seu rostre envers nosaltres i en doni la seva pau. R/. Amén.»

Un opuscle amb els textos i pregàries de la celebració, editat per la Delegació d’Ecu -
menisme i Relacions Interreligioses, repartit als assistents, va facilitar molt la parti-
cipació de tots.

Altres actes

El dijous dia 23 de gener, a la parròquia de Santa Anna, es va celebrar una pregària
especial dins de la Setmana per a la Unitat, protagonitzada pels joves i amb la presèn -
cia i participació del Sr. Cardenal Arquebisbe. En moltes parròquies i altres centres
de culte es varen fer actes ecumènics de pregària. A la catedral, del 20 al 24 de ge-
ner, a les 17.15 h es va fer exposició del Santíssim i pregària d’adoració; a les 18 h,
rosari i pregària; a les 19 h, eucaristia. 

Celebració de les 49es Jornades de Qüestions
Pastorals de Castelldaura

Els dies 21 i 22 de gener de 2014 es varen celebrar les 49es Jornades de Qüestions Pas -
torals de Castelldaura a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona sobre el
tema central «On hi ha caritat, allí hi ha Déu». El programa s’obria amb aquest
pensament de l’exhortació apostòlica del Papa Francesc: «Des del cor de l’Evange-
li, reconeixem l’íntima connexió que hi ha entre evangelització i promoció humana,
que necessàriament s’ha d’expressar i desenvolupar en qualsevol acció evangelitza-
dora (...). La Paraula de Déu ensenya que, en el germà, s’hi troba la permanent pro-
longació de l’Encarnació per cadascun de nosaltres». I a la portada del programa s’hi
va reproduir la famosa pintura de V. Van Gogh (1890), titulada El bon samarità. 

Les sessions varen començar amb la pregària de Tèrcia a les 10.30 h. El 21 de gener
va fer la presentació de les Jornades el Dr. Albert Ribot, director del Centre Sacerdo-
tal Roselló, organitzador de les Jornades. A l’acte inaugural varen participar-hi el
Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, les paraules del qual es
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publiquen a la secció del Prelat; el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya; i el Dr. Antoni Pujals, vicari de la Prelatura de l’Opus Dei a Cata-
lunya.

A l’acte inaugural varen seguir les dues conferències i una taula rodona. La primera
conferència, titulada Deus caritas est, va estar a càrrec del cardenal Robert Sarah,
president del Pontifici Consell Cor Unum,i la segona titulada «La misericòrdia dels
cristians en la història», va anar a càrrec de Mn. Joan Galtés, historiador i vicari epis-
copal del nostre Arquebisbat.

La taula rodona de la sessió matinal, titulada «Si no hi ha caritats, Déu no hi és» va
comptar amb la participació del Sr. Jaume Castro, president de la Comunitat de Sant’E-
gidio a Barcelona; la Sra. Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya; i del Sr. Jo -
sep Masabeu, president del Braval.

El dimecres 22 de gener, després de la pregària de Tèrcia, el Dr. Joan Costa, profes-
sor de la Facultat de Teologia de Catalunya, pronuncià la primera conferència del dia
sobre «L’aportació de la doctrina social de l’Església a la construcció del món».

El Dr. Alfred Pastor, professor de l’IESE, pronuncià la segona conferència del dia en-
torn del tema «De la solidaritat a la fraternitat humana». 

I el P. José Medina, autor del llibre Francisco, el Papa de todos, fou l’encarregat de
pronunciar la conferència final sobre «Francesc i la pobresa: un testimoni personal.» 

El bisbe d’Alguer i 30 preveres visitaren 
la nostra Arxidiòcesi 

Del 21 al 24 de gener de 2014 varen visitar Barcelona i el monestir de Montserrat un
grup de trenta preveres de la diòcesi d’Alguer-Bosa, presidit pel bisbe de la diòcesi,
el salesià Mons. Mauro Maria Morfino.

El grup es va hostatjar a la Residència del Seminari Conciliar, on foren acollits pel rec -
tor, Mn. Josep M. Turull. El dilluns dia 21 a la tarda varen fer una detinguda visita
a la basílica de la Sagrada Família, on foren rebuts i acompanyats pel Sr. Cardenal
Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que al final de la visita presidí la pregària de
les Vespres i una missa concelebrada amb el Sr. Bisbe d’Alguer-Bosa i tot el grup de
preveres a la cripta del temple. El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia en italià (vegi’s
a la secció del Prelat).

El programa del dimecres, 22 de gener, va incloure una conferència del Sr. Carde-
nal Martínez Sistach, al Seminari Conciliar, sobre la realitat, objectius i projectes pas-
torals de l’Arquebisbat. Durant la tarda, varen realitzar una visita a Ciutat Vella, visi-
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tant el Barri Gòtic i els temples de Santa del Mar, Santa Maria del Pi, Sants Just i Pas-
tor, la Mercè i la catedral, on varen concelebrar l’eucaristia a la cripta de Santa Eu-
làlia. El guia per aquestes visites fou el Dr. Josep M. Martí Bonet.

El programa del dijous 23 de gener va incloure una conferència al Seminari Conciliar,
a càrrec de Mn. Bruno Bérchez, delegat diocesà de Pastoral de Joventut, amb el com-
plement de la intervenció de Mn. Robert Baró. Després, visitaren la basílica del Sa-
grat Cor del Tibidabo, on varen concelebrar la missa, que presidí el bisbe Mons. Mau-
ro M. Morfino. Durant la tarda, varen anar al Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), on varen escoltar les explicacions d’Albert Estrada. Després varen celebrar
la pregària de les Vespres.

El divendres 24 de gener, darrer dia complert de la seva visita, el grup es traslladà al
monestir de Montserrat, on, a les 11 hores, participà a la missa conventual, que presi -
dí el bisbe Mauro Maria Morfino. Després, el grup fou rebut pel P. Abat, Josep M. So -
ler, i assistí a l’acte en què intervé l’Escolania. Després de compartir el dinar amb la
comunitat de monjos, el grup va fer una visita al monestir i a l’entorn, acompanyats
pel P. Ignasi M. Fossas, prior del cenobi. Durant el matí del dissabte, dia 25 de gener,
el grup retornà a Sardegna per via aèria des de l’aeroport de Girona.

L’Arquebisbat de Barcelona potencia la imatge
Església de Barcelona

Església de Barcelona vol mostrar-se més pròxima, adaptada a la realitat social; en
un camí de perfecció, que es renovi constantment; i basada en el missatge evangè-
lic i en la Bona Nova per a tots.

Amb la voluntat d’evolucionar i adaptar-nos a les exigències comunicatives del nos -
tre entorn, l’Arquebisbat ha donat un pas més enllà, i ha decidit emprendre un camí
per tal d’aproximar-se cada vegada més a la modernitat, empesos pel desig de millo-
rar i oferir als fidels el millor de nosaltres. Amb motiu d’aquest nou projecte, el Car-
denal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, va reunir —coincidint
amb el dia de Sant Francesc de Sales—, els periodistes de la diòcesi que s’encarreguen
de temes religiosos i els va admetre que «necessitem el vostre ajut per fer arribar el
missatge de l’Evangeli a tantes i tantes persones que en aquests moments cerquen aju -
da i esperança, i vosaltres també necessiteu l’Església ja que la vostra informació sen -
se el fet eclesial, sense la creença de l’home, sense la transcendència, no és pas plena
i completa».

L’Arquebisbat desitja, amb voluntat ferma, seguir les indicacions del Papa. El Papa
Fran cesc, durant l’Assemblea Plenària del Consell Pontifici per les Comunicacions
Socials, analitzava quin paper ha d’exercir l’Església amb els seus mitjans operatius
i comunicatius. «L’objectiu ha de ser aconseguir inserir-se en el diàleg amb els ho-
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mes i dones d’avui, per comprendre les seves expectatives, els seus dubtes, les seves
esperances». El camí de perfecció comunicativa que demana constantment el Papa
Francesc, de proximitat amb els fidels, d’humilitat, d’alegria, de senzillesa, de bon-
dat i de veritat. És per això que, a partir d’ara, l’Arquebisbat de Barcelona pretén for-
jar una nova imatge més propera i àmplia, donant-se a conèixer com a Església
de Barcelona, amb un nou logotip i un nou web. Perquè molta gent associa la parau-
la Arquebisbat a la Cúria —el govern de l’Església—, o a la burocràcia institucional.
Però diu el Sant Pare: «l’Església no és de naturalesa política, sinó essencialment es-
piritual: és el poble de Déu». I això és el que l’Arquebisbat vol que sigui a Barcelo-
na. Volem que la nostra sigui una Església més pròxima, que convisqui amb una vi-
sió més en consonància amb la realitat social que s’està vivint en aquests moments. 

Ja hi ha experiències prèvies de canvi de marca de «diòcesi» a «Església», com va
succeir a la diòcesi germana de Chicago, als Estats Units, que va canviar la seva mar-
ca a churchofchicago.org. Això succeeix perquè la paraula Església transmet emo-
cions i sentiments, no deixa indiferent a ningú. Església és sinònim d’inclusió, d’a-
collida, de respostes, de comunitat, de família... L’Església està feta per a tothom i
mai ha de tenir un no per a ningú, basant-se en la misericòrdia i en la fe, sense oblidar
el missatge evangèlic. 

Ens hem de fer més propers en una església «en salida» que diu el Papa Francesc, do-
nant veu als fidels i prioritzant els testimoniatges dels laics de l’arxidiòcesi, ja que
de la mateixa manera que l’Església és per a tots, també és de tots. Això ens perme-
trà, amb el temps, passar d’una diòcesi digital a una diòcesi presencial. 

«Església de Barcelona» engloba totes les institucions i delegacions, parròquies,
entitats i universitats que formen part de l’Arxidiòcesi de Barcelona, i serà utilitzada
per totes elles, de manera que ens aixoplugui a tots sota un mateix paraigües que ens
permetrà ser més efectius en el camp comunicatiu.

Per tal de transmetre aquesta proximitat al poble de Déu, necessitem noves maneres
de comunicar que s’adaptin als nous temps. Les majors possibilitats de comunicació
també poden traduir-se en àmplies possibilitats de trobada entre tots. I això s’acon-
segueix a través del nostre web, que passarà a ser més usable, senzill i intuïtiu, no no-
més en disseny sinó també en contingut. Ja que la cúria de la diòcesi de Barcelona té
una presència tan destacada sobre el total d’actes, s’ha cregut convenient crear un lloc
web especial dedicat a agrupar totes les informacions al respecte. Paral·lelament,
s’ha fet una forta aposta comunicativa en la creació d’un web més proper a la diò-
cesi, al poble de Déu, amb un llenguatge més modern però que mantingui l’essèn-
cia del missatge evangèlic; amb més actualitat, més jove i visual, i que porta per nom
esglesiabarcelona.cat. En aquest web, es genera contingut que respongui als proble-
mes reals i actuals de la societat d’avui. 

També durant aquest nou any el Full Dominical de la diòcesi patirà alguns canvis en
concordança amb el nou web i la marca Església de Barcelona. Ja l’any anterior, la
publicació religiosa més antiga de la diòcesi —que data del 1891— va ser remode-
lada en disseny i contingut. De cara a aquest nou any, seguirem els mateixos pas-
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sos, aplicant noves tecnologies i modificant també el disseny per tal que el web i el
Full Dominical s’unifiquin i siguin coherents l’un amb l’altre. 

Tot, per deixar ben clar que l’Església de Barcelona vol anar «a l’encontre dels més
allunyats, dels oblidats i dels que necessiten comprensió, consol i ajuda», tal i com
demana el Papa Francesc.
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