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Participació del Sr. Cardenal 
Arquebisbe amb un grup de joves 

a la Jornada Mundial de la Joventut
de Rio de Janeiro

1. Article del Sr. Cardenal Arquebisbe a L’Osservatore Romano

Perfetta sintonia. Tra Papa Franceco e i giovani

(Text íntegre de l’article del Dr. Lluís Martínez Sistach publicat a L’Osservatore Ro-
mano, 2/08/2013, pàg. 8.)

Attendevamo tutti questo primo viaggio internazionale di Papa Francesco a Rio de
Ja neiro per avere una prova di ciò che intuivamo e che il viaggio ci ha felicemente
confermato. Francesco ha carisma tra i giovani. Parla loro con parole sincere, diret-
te. Parla al loro cuore e alla loro mente perché diano una risposta a Cristo que venga
dal cuore. Parla loro poco, perché cosí il messaggio abbia maggiore força.

Tre idee, prima annunciate, poi brevemente sviluppate e poi finalmente riassunte e ap -
plicate al comportamento individuale. Forse la più emozionante delle omelie di Papa
Francesco a Rio è stata quella della veglia di sabato notte. Un vero capolavoro. Il viag -
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gio ha messo in rilievo l’armonia e la continuità dei tre ultimi Papi di fronte alla gio-
ventú. Benedetto XVI è stato molto presente alla Giornata Mondiale della Gioventú
(GMG), ha ricevuto l’aplauso dei giovani e Papa Francesco —nella memorabili con-
ferenza stampa di ritorno a Roma ha detto ai giornalisti questa bella frase: «Per me
è come avere a casa un nonno saggio; se ne ho bisogno, lo consulto». I giovani han-
no captato l’amore del Papa per loro che sono il futuro della Chiesa e del mondo. I gio -
vani si sono sentiti amati da questi tre Papi e hanno corrisposto al loro amore con il
propio, di qualunque Papa si trattasse. Ma se il carisma di ciascun Papa li convince,
ancora meglio. La GMG ha concluso, di fatto, con un omaggio a Giovanni Paolo II,
il creatore della GMG, nell’avere il Papa attuale scelto la città di Cracovia —la città
epicopale di Papa Wojtyla— come sede della prossima GMG del 2016.

La GMG de Rio é stata, per Papa Francesco, una settimana piena di interventi, di at-
ti. È stata una GMG piena, ma è stata più che una GMG; è stata una visita pastorale al
«suo mondo», a tutto il mondo latinoamericano e dei Caraibi; pensate al suo incon-
tro con la comissione di coordinamento del Celam. Non si tratta di turismo, ma di un
intenso programma di eventi che hanno in comune la preghiera, la riflessione, la frate -
llanza, un programma di incontro di vita con Gesù Cristo. È un vero pellegrinaggio ver -
so il Popolo di Dio giovane, per vivere e celebrare la fede in mezzo a loro e con loro,
con sforzo e sacrificio. Sono stati giorni in cui si è dormito poco, ma sono sopratut-
to giorni in cui è stato possibile intensificare l’incontro personale con Cristo. Essen do
uno dei vescovi che hanno collaborato alla GMG —sopratutto nella catechesi prece-
dente agli atti centrali— rendo grazie a Dio di avere potuto vivere questa esperienza
e apportare la mia modesta collaborazione.

Abbiamo visuto, grazie al carisma di Francesco, una GMG profundamentve evange-
lizzatrice. Il Papa ci ha insegnato a uscire, ad andare dove sta la gente, ad arrivare
fino alle periferie geografiche ed esistenziali. Egli sa che una di queste periferie è il
mondo della gioventù. Ha parlato loro di Gesù come l’amico che mai defrauda, che
sempre ci dice quello che più ci conviene, sebbene a volte non sia di nostro comodo.
Papa Francesco chiama noi tutti —giovani e non tanto giovani— a «ricostruire la
Chiesa», come il Signore chiese al «poverello di Assisi». Ricostruire la Chiesa attua-
le deve cominziare dalla conversione di ciascuno di noi. La GMG, il cui motto è sta -
to il mandato di Cristo agli apostoli di «andare per tutto il mondo a predicare l’Evan-
gelo», non deve essere un fatto isolato nella vita delle diocesi perchè si armonizza
con la missione essenziale della Chiesa, che esiste per evangelizzare, per suscitare
nelle uomini e nella donne di oggi l’incontro personale con Gesù Cristo, morto e ri-
sorto, l’unico Salvatore. Papa Francesco ha invitato i giovani a evangelizzare i gio-
vani.

La GMG di Rio ha dimostrato che, nonostante le 27 edizioni precedenti, ci troviamo
davanti a un’iniziativa molto viva e che ha un futuro... I giovani che vi partecipano
sono divrsi con il passare degli anni e lo schema di celebrazione gli si confà: la sua in -
ternazionalità, il suo contatto con la vita reale delle diocesi del Paese ospitante, le ca-
techesi dei vescovi in diverse lingue come preparazione spirituale agli atti finali pre-
sieduti dal Papa, la celebrazione della fede.
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Ogni GMG è una opportunità perché i giovani cristiani si incontrino con altri gio-
vani cristiani di altri Paesi e di culture molto diverse. Si crea «una grande fratellan-
za», per dirlo con le parole di Papa Francesco. Questo li vivifica e li aiuta a superare
il complesso che i giovani che seguono Gesù Cristo, al mondo di oggi, siano pochi.
I tre milioni che riempivano la piaggia e le strade di Copacabana sono il segno che i
giovani che seguono Gesù Cristo sono molti, molti di più nelle nostre società; per-
chè, com’è ovvio, non tutti i giovani cristiani erano a Rio.

Tuttavia, questa cifra di tre milioni deve lasciarci soddisfatti e con la sensazione che
con il successo della GMG abbiamo già ottenuto molto. Sopratutto, in Europa, dob-
biamo coltivare il lavoro con i giovani nelle diocesi, intensificando la pastorale che si
sta facendo nelle parrocchie, nelle scuole cristiane, nei movimenti giovanili educati-
vi e del tempo libero, eccetera. La GMG è una chiamata per i giovani, ma lo è anche
per i vescovi, sacerdoti e diaconi, per i religiosi e le religiose, per i seminaristi, i ca te -
chisti e gli educatori laici. Tutti questi devono accompagnare i giovani delle nostre
diocesi. Tutti doviamo sentirci interpellati dalle parole di Gesù e dalle parole del Ves-
covo di Roma e Pastore della Chiesa universale. Il Papa si è concentrato sui giovani
negli atti della GMG, ma ha anche dedicato degli sforzi per parlare ai pastori, ai se-
minaristi, ai religiosie e alle religiose e ai diversi strati della società sulle proprie res-
ponsabilità per non privare i giovani dei loro futuro e dell loro speranza.

Mi pare dobbiamo interpretare la stessa GMG come una «profezia del futuro» tanto
per la città di Rio de Janeiro come per il mondo in generale: per questa città, come
una «prova generale» in vista di altri grandi avvenimenti sportivi internazionali, che
essa devrà accogliere nei prossimi anni; per la città e per il mondo questi giovani arri-
bati alla città brasiliana sono una testimonianza di convivenza pacifica e gioiosa, nel
loro accettare le difficoltà e nel seguire le indicazioni degli organizzatori. I giovani
della GMG danno sempre una grande testimonianza di responsabilità civica e di con-
vivenza per la città che li accoglie. Rio, per fortuna, non è stata, in questo senso,
un’eccezione.

Rio de Janeiro ha confermato la primavera che sta vivendo la Chiesa con Papa Francesco.

La GMG è stata una brezza e un clima ecclesiale di speranza che i giovani hanno comu -
nicato al Papa, alla Chiesa e al mondo.

I ragazzi e le ragazze ci hanno dato un’imagine giovane della Chiesa. Aspettiamo da
essa molti frutti di vita cristiana al servizio della Chiesa e del mondo.

† Lluís Martínez Sistach
Cardinale arcivesco di Barcellona

2. Declaracions del Sr. Cardenal-Arquebisbe 

Publiquem el text de les declaracions del nostre Cardenal a la periodista Itziar Bravo,
publicades a «Catalunya Cristiana» (4-08-2013, pàg. 6), titulades amb aquestes pa-
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raules del Dr. Lluís Martínez Sistach: «Jo confio molt que els joves oferiran el millor
tresor que tenen: Jesucrist». El nostre cardenal va participar a la JMJ i va impartir
tres catequesis.

L’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach, ha tingut novament
l’o portunitat de viure una Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) i d’una manera que
a ell li agrada especialment: impartint tres de les catequesis als joves, cosa que li per-
met un contacte directe amb els nois i noies que volen viure la fe i seguir Jesucrist
d’una manera coherent i compromesa.

Com han anat les catequesis que ha impartit?

Han estat unes catequesis molt participades, i gràcies a Déu he pogut repetir aques-
ta experiència d’altres Jornades Mundials de la Joventut. Els joves han estat molt
atents als continguts que he compartit amb ells. S’ha vist molt la seva participació amb
les preguntes que han fet i, sobretot, en la celebració de l’Eucaristia. Són nois i noies
d’espiritualitat, que estimen Jesús, que vénen a la JMJ a aprofitar el temps, no a fer tu -
risme. Són joves amb moltes inquietuds, tant en l’àmbit eclesial com en la seva pre-
sència en el món.

Quina valoració fa de la JMJ de Rio 2013?

He viscut molt intensament aquesta JMJ a Rio de Janeiro, amb la participació de cen-
tenars de milers de joves provinents d’arreu del món, especialment de Llatinoamè-
rica. Ha estat una participació intensa. El Papa s’ha acostat moltíssim a tots aquests
joves i ells s’han acostat al Papa. Els seus parlaments han arribat al cor dels joves per-
què és un llenguatge molt directe, molt senzill i molt coherent amb la seva manera
de pensar i d’actuar. Els joves s’han sentit molt interpel·lats. Penso que aquests dies de
contacte amb Jesús donaran molt bons resultats. Els joves han participat a les cateque -
sis, a l’Eucaristia, als sagrament del Perdó i han viscut moments molt intensos de pre-
gària personal. Són molt positives aquestes experiències de la JMJ. Per a molts joves,
suposa fer un pas endavant. De vegades, és un pas molt considerable que representa una
autèntica conversió en la seva vida per lliurar-se més a Déu i lliurar-se als altres. Molts
joves coneixen Jesús en aquestes jornades i s’ofereixen totalment al Senyor.

Com ha vist els joves?

Els joves de casa nostra que hi ha participat, no molts perquè és molt lluny, ho han
viscut molt intensament, molt activament, amb molta profunditat. Cal agrair l’orga-
nització de la nostra Delegació diocesana de Pastoral de Joventut, especialment al de-
legat Mn. Bruno, i també a les altres delegacions diocesanes que hi ha participat. Pen-
so que aquesta experiència haurà marcat profundament els joves i que els deixarà un
pòsit important. La JMJ no és només veure milers i milers de joves que són cristians,
catòlics, que formen part de l’Església i que estan contents de ser fills i filles de Déu,
sinó que també deixa un contingut de conviccions racionals. La fe es va coneixent més
i la raó va aprofundint més en aquestes veritats de fe. Per tant, el jove va madurant la
seva fe i això es tradueix en actituds, decisions i actuacions.
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Quin és el seu missatge per als joves?

Que siguin amics de Jesús, que tinguin Jesús com l’autèntic amic. Sempre els dirà la
veritat, que és la que més els convé. I sempre els respectarà la llibertat. Hi ha alterna -
tives a la nostra societat que prometen felicitat, però no donen la felicitat i treuen la
llibertat. Jesús no ho farà mai. Sempre dóna la felicitat autèntica.

Aquesta trobada permet una relació més propera entre els joves i els bisbes. Què
li han dit els joves?

Els joves catalans estan molt contents d’haver-hi pogut participar i en donen gràcies
a Déu. Han pensat també en els joves que no han pogut venir, però hi ha una comu-
nió de pregària entre uns i altres. Els he trobat molt animats i molt units al Papa. Amb
un gran sentit d’Església i, sobretot, amb una joia i una alegria que es traspuava a tots
els joves que passaven per aquesta estimada ciutat de Rio de Janeiro.

Quin compromís han d’adquirir els joves després de la JMJ?

El compromís més important és ser responsables de la seva vida, de viure la seva vi -
da d’acord amb la seva fe. Aquest és el primer compromís. També hi ha el compromís
de sentir-se molt cridats per Jesucrist per anunciar-lo als joves, als seus companys, als
seus amics... D’aquí han de sortir apòstols, evangelitzadors. Jo confio molt que aquests
joves que se senten cristians, que estimen Jesucrist i que estimen els seus amics i
companys els ofereixin el millor tresor que tenen: Jesucrist. Aquest anunci de Jesu-
crist que faran els nostres estimats germans joves serà molt positiu per a l’Església i
per a les nostres comunitats cristianes de Catalunya.

El Papa Francesc ha dit que volia aprendre dels joves i contagiar-se de la seva
alegria. També és així per a vostè?

Tinc la mateixa sensació. La joia i l’alegria dels joves també s’encomana i em pot aju -
dar moltíssim. També és important que els joves se sentin part de l’Església, que par-
ticipin en les celebracions eclesials, especialment en l’Eucaristia del diumenge i que
facin que l’Església sigui jove.

Ha estat la primera JMJ del Papa Francesc. Com l’ha vist?

Ha estat una participació molt activa, molt propera als joves, amb el seu estil propi.
Ja el primer dia, quan el vam acollir, va fer un esment pel Papa emèrit Benet XVI i
va demanar un aplaudiment per a ell. El Papa Francesc ha estat molt bé a la JMJ, amb
el seu estil, com també el tenien Joan Pau II i Benet XVI, als quals els joves estimaven
molt. El Papa Francesc, amb el seu estil coherent de proximitat i senzillesa, s’ha acos-
tat molt als joves. El Papa és molt coherent, l’austeritat i la senzillesa les porta molt a
dintre, i això és el que impressiona la gent. Ha quedat molt impressionat de la JMJ
a Rio. La JMJ té molta vida, no és una iniciativa que s’hagi cremat. Els joves es tro-
ben amb altres joves i se senten més fàcilment cristians i tenen l’autoestima de sentir -
se cristians i de no tenir complexos.
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Esperava una Església brasilera tan acollidora?

La veritat és que ens han acollit molt bé. Tenen l’hospitalitat a flor de pell i així ho hem
notat perquè ens hem sentit com a casa. El Papa ha agraït molt aquesta acollida.

Si el cardenal Martínez Sistach tingués vint anys, com viuria aquesta JMJ?

(Riu) Als meus vint anys no existia la JMJ..., però penso que seria com un jove més
d’avui. Si hagués pogut participar a Rio hauria vingut i hauria participat en altres JMJ
i a les activitats que l’Església fa a casa nostra, i que són moltes! També em sentiria
molt responsable de fer el que hagués de fer molt ben fet. Molts d’aquests joves són
estudiants, i jo els diria que estudiïn amb responsabilitat i intensitat d’acord amb els
talents rebuts. Perquè els joves s’han de preparar no només per guanyar-se la vida, si -
nó també per posar els dons rebuts al servei dels altres per transformar aquest món
i fer-lo més just i fraternal.

3. Crònica de la JMJ

Dues setmanes. Quinze dies. Aquest és el temps que van necessitar els joves de la
diòcesi de Barcelona per aprendre com viuen la fe els brasilers, per adonar-se que no
estan sols, que milers de joves com ells també són catòlics i ho proclamen pública-
ment als seus països d’origen i per recuperar energies per continuar la tasca evange -
litzadora. Tot va començar després de deu hores d’avió esgotadores, en arribar a Cam -
po Limpo, una diòcesi molt humil de São Paulo, on els autòctons van demostrar la
seva generositat, humilitat i senzillesa. Allà hi estarien set dies vivint la Setmana Mis-
sionera. Desenes de famílies brasileres esperaven amb curiositat, a la parròquia Nos-
tra Senyora dels Passos, conèixer els joves espanyols que acollirien a les seves llars.
Cadascun dels acollidors portava una llista amb els noms dels afortunats. I, sí, tots
els joves es van sentir afortunats en veure que els brasilers els deixaven els seus llits i
que no acceptaven un no per resposta, que moltes famílies dormien al sofà o al ter ra
perquè els joves estiguessin còmodes, que totes les famílies feien un gran esforç eco-
nòmic i personal per acollir aquells estranys a qui coneixien des de ben just uns mi-
nuts abans. Donar-ho tot pel pròxim ha estat un tret inherent de totes les famílies. Fins
i tot, després de deixar casa seva als pelegrins, les dones i els homes acollidors feien
de voluntaris a la parròquia, cuinant i rentant els plats per a tots els joves: una tasca
a la qual han hagut de dedicar cinc hores diàries. Va ser una gran lliçó d’humilitat i
d’acollida, que no oblidaran fàcilment. A la diòcesi de Campo Limpo, els participants
de la JMJ també van poder veure com les parròquies estaven plenes de joves conver-
sos, a diferència de les esglésies europees, joves que durant aquella setmana feien de
voluntaris d’acollida dels estrangers, a qui consideraven germans i tractaven com si
els coneguessin de tota una vida. La tasca d’aquests joves voluntaris va sorprendre
tothom ja que durant tot el dia somreien, tot i haver estat els primers en aixecar-se
i els últims a anar a dormir. La senzillesa, honestedat i generositat de tots ells feia que
els joves de la diòcesi de Barcelona veiessin Déu en ells i en cadascuna de les seves
accions.
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I eren precisament aquests voluntaris els mateixos que van ensenyar als joves una no-
va manera de celebrar les eucaristies i d’evangelitzar. Totes les parròquies a Campo
Limpo comptaven amb micròfons inalàmbrics que permetien al sacerdot moure’s per
l’altar, ballar i cantar, però també poder fer partícips de la missa els feligresos que hi
assistien explicant el seu testimoni personal. Un altre requeriment obligat d’una par -
ròquia al Brasil són els instruments musicals, des de guitarres elèctriques fins a bate -
ries, per tal de dotar de ritme totes les cançons litúrgiques. Al Brasil, en general, la ce -
lebració de la fe es realitza de manera diferent a l’Europa occidental, cantant i ba llant
per a Déu, aplaudint després d’escoltar l’Evangeli, amb les portes de les par ròquies ober -
tes de bat a bat perquè tothom dels voltants els pugui escoltar i adherir-s’hi. Aquesta
nova evangelització va sorprendre molt gratament tots els pelegrins, que van debatre
i estudiar com poder adaptar aquesta alegria i jovialitat a les misses catalanes. Tot i
les eucaristies cantades, que al cap i a la fi és la manera com els brasilers demostren la
seva fe en Déu, els joves d’allà tenen un gran respecte envers la reli gió, fet que es feia
evident en molts gestos concrets: quan passaven per davant de l’altar sempre s’ageno -
llaven o en les adoracions eucarístiques eren els primers que guardaven silenci i refle -
xionaven davant el Santíssim. 

Amb tot aquest aprenentatge a les espatlles, els joves diocesans de Barcelona van vi-
sitar el Santuari d’Aparecida, situat a mig camí entre São Paulo, ciutat on havien vis-
cut la Setmana Missionera, i Rio de Janeiro, lloc en què viurien la Jornada Mundial
de la Joventut. A la Basílica d’Aparecida van poder resar pel pelegrinatge i per tots
els joves de la diòcesi que no havien pogut viatjar al Brasil.

Ja a Rio de Janeiro, els joves van dedicar el primer dia a la ciutat per a conèixer-la: vi -
sita al Pão de Açúcar, al Corcovado, a la platja de Copacabana, la Catedral Metro po -
li tana de Rio i a d’altres esglésies, com l’antiga Catedral i l’Església de Sant Josep. Va
ser el mateix dilluns a la tarda quan el Cardenal Arquebisbe de Barcelona va arribar
a la ciutat. Esgotat després d’un llarg viatge, Lluís Martínez Sistach va enviar un mis-
satge a tots els diocesans barcelonins i va traslladar-se fins al municipi Niterói, on va
inaugurar l’única exposició espanyola de la JMJ anomenada «Antoni Gaudí i els dies
de la Creació». A l’acte va assistir l’alcalde de Niterói, Rodrigo Ne ves, i la comissà -
ria de la mostra, Chiara Curti, a més d’altres autoritats locals. El Cardenal Arquebis-
be va dir les seves primeres paraules en portuguès i, ja en castellà, va explicar la rela ció
de Gaudí amb la natura i Déu i va recordar la visita de Benet XVI a la Sagrada Fa mí -
lia el 7 de novembre del 2010. Al dia següent, dimarts, els diocesans barcelonins van
assistir a la missa d’apertura de la JMJ, presidida per l’arquebisbe de Rio de Janeiro,
Mons. Dom Orani, que en la seva homilia va destacar que «aquesta setmana, Rio es-
devé el centre de l’Església, viva i jove. El millor regal per donar als altres és la pre -
sència de Crist que ens omple i ens impulsa a estimar i donar de nos altres mateixos,
sempre en diàleg fratern». Malgrat la pluja, tots els joves participaven en l’eucaristia
molt activament i amb molta jovialitat. 

El Cardenal Arquebisbe va començar a impartir les seves catequesis el dimecres. Ca-
da dia anava a un lloc diferent. La primera catequesi va tenir lloc a la parròquia Nos-
tra Senyora de la Concepció, al municipi de Santa Cruz, i allà va aconsellar als joves
que «no dubtin mai de l’amor que Déu els té» i va recordar que «hem d’estimar tot -
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hom». La segona catequesi, al dia següent i coincident amb la festivitat de Santia-
go, va ser impartida a l’escola Sant Antoni i va començar amb un missatge de condol
a les víctimes de l’accident de tren a Santiago de Compostela. La catequesi va tractar
de l’amistat amb Déu i de la vocació missionera i el Cardenal Arquebisbe va desta-
car que hem de tenir present que «el protagonista és sempre Jesús i Déu» i que «ai-
xí ho ha manifestat en nombroses ocasions el Papa Francesc». Aquella mateixa tar-
da, el nostre Cardenal va traslladar-se fins a la platja de Copacabana, on se celebrava
la cerimònia d’acollida del Papa Francesc. El Sant Pare va encoratjar els joves a viu-
re la seva fe i els va agrair el seu viatge a Rio: «Sempre havia sentit que als carioques
no els agrada ni el fred ni la pluja. Però vosaltres esteu demostrant que la vostra fe és
molt més gran que la pluja i el fred.» 

L’última catequesi del Cardenal Arquebisbe va ser a l’escola estatal Liceu de Rio de
Janeiro. Davant milers de joves de tota Llatinoamèrica, Lluís Martínez Sistach va ex-
plicar als joves com han d’evangelitzar i quina és la importància que ha de tenir Déu
en la vida dels catòlics. A l’hora de dinar, els joves de la diòcesi de Barcelona es van tro -
bar amb el nostre Cardenal i tots plegats van dinar a un restaurant de menjar ràpid del
centre. Els joves van quedar molt contents i satisfets d’haver compartit un dinar i ha-
ver pogut parlar amb el Cardenal Arquebisbe amb tanta proximitat. El dinar però va
haver d’acabar d’hora perquè, poques hores més tard, tenia lloc el Via Crucis. En aquest
acte central, el Papa Francesc va dedicar unes paraules als joves pelegrins, que ana-
ven enfocades al tema principal de la cerimònia: la creu de Jesús. «Déu va transfor-
mar la creu en un símbol de victòria, triomf i vida», va expressar el Pontífex, qui va
afegir que «a la nostra vida, no hi ha creu que el Senyor no comparteixi amb nosaltres».

Ja el dissabte a la tarda, els joves van haver de recórrer 9,5 km en peregrinació des de
l’estació central de Rio de Janeiro fins a la platja de Copacabana, on es van reunir amb
gairebé 4 milions de persones més. Per sort, tot el grup pelegrí de la Conferència Epis -
copal Espanyola va aconseguir un bon lloc a la platja per dormir aquella nit. Segura-
ment la providència va voler que els joves de la diòcesi es trobessin de nou amb els
voluntaris de Campo Limpo, que s’havien instal·lat a la calçada per falta de lloc a la
plat ja. Per tal d’agrair-los la Setmana Missionera i la seva acollida, els pelegrins van
oferir-los part del seu territori a la platja i van compartir amb ells la nit de la Vigí lia
i la posterior missa d’enviament. 

En la Vigília, tota la platja de Copacabana va quedar en silenci davant l’adoració del
Santíssim. Molts joves anaven equipats amb una ràdio, que els traduïa les paraules
del Papa al seu idioma. «Benvolguts joves, el Senyor els necessita. També avui crida
a cadascun de vostès a seguir-lo en la seva Església i a ser missioners. Estimats joves,
avui els crida el Senyor», va dir Francesc, apel·lant els pelegrins. Després d’una nit
plena d’alegria i gresca, un «flashmob» —ball multitudinari organitzat— va desper tar
aquells que encara estaven endormiscats. I ja amb l’eucaristia d’enviament, presidida
pel Papa Francesc, tots els joves pelegrins van aconseguir l’energia necessària per pen -
sar en la propera JMJ, que tindrà lloc a Cracòvia (Polònia) i que permetrà conèixer els
orígens del, segurament ja Sant, Joan Pau II, creador d’aquestes Jornades Mundials.

Itziar Bravo
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Prelat

Decrets

DECRET 21/13.— Barcelona, 18 de juliol de 2013

Acceptada la petició que ens ha estat presentada pel Secretari General de la FUNDA-
CIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA, en què sol·licita la modificació de l’ar -
ticle 3 dels estatuts de la fundació;

Atès que l’article modificat relatiu a la nova seu legal de l’entitat compleix els requi-
sits establerts en la disciplina vigent de l’Església i que fou aprovat per acord del pa-
tronat de la fundació en sessió celebrada el 13 d’abril de 2013;

PEL PRESENT decret aprovem la nova redacció de l’article 3 dels estatuts de la FUN -
DACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA i el declarem vigent des del dia
d’a vui.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 22/13.— Barcelona, 30 de juliol de 2013

Atesa la petició que ens ha presentat l’associació UNIÓ ESPIRITUAL DE MARES,
per tal de passar a dependre de la jurisdicció del Sr. Bisbe de Terrassa;

Atès l’acord dels senyors bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona de 26 de se -
tembre de 2007, en què es determina el procediment a seguir per part de les cúries
respectives pel que fa a les associacions de fidels i a les fundacions canòniques que,
per raó del domicili social de l’entitat demanin canviar de bisbat;

Pel present decret acceptem que l’esmentada associació passi a la jurisdicció de l’Or-
dinari de Terrassa, sempre i quan els interessats ho sol·licitin també al Sr. Bisbe de Ter -
rassa i aquest doni el seu consentiment.
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Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 23/13.— Barcelona, 30 de juliol de 2013

Acceptada la sol·licitud d’aprovació d’estatuts de l’associació Joventut Obrera Cris-
tiana (JOC) Nacional de Catalunya i les Illes que ens ha estat presentada;

Atès que, examinats els estatuts de l’associació Joventut Obrera Cristiana (JOC) Nacio-
nal de Catalunya i les Illes, en què es determina l’objectiu social i la resta de contin -
guts preceptuats pel Codi de Dret canònic, l’associació compleix els requisits esta blerts
en la disciplina vigent de l’Església; 

PEL PRESENT decret, a tenor del dret canònic vigent donem la nostra aprovació als
esmentats estatuts a de l’associació Joventut Obrera Cristiana (JOC) Nacional de Ca-
talunya i les Illes, de l’Arquebisbat de Barcelona.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

NOTA PRÈVIA

Amb data 26 de novembre de 2012 es va aprovar el següent decret que ha estat fet pú-
blic a les parts implicades el 25 de juliol de 2013.

DECRET.— Barcelona, 26 de novembre de 2012

Atès que la Comunitat Ucraïnesa de ritu greco-catòlic que resideix a Barcelona dema -
na l’ús d’una església per poder celebrar el culte i locals per a l’atenció pastoral dels
seus feligresos;
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Considerant que en el temple i locals de la parròquia de Sant Josep (Santa Mònica)
ja porta un temps reunint-se la Comunitat Ucraïnesa de ritu greco-catòlic per al cul-
te i l’atenció pastoral; 

Atès que les parròquies de Sant Agustí i de Sant Pau del Camp, límitrofes ambdues de
la parròquia de Sant Josep (Santa Mònica), poden atendre pastoralment els fidels
de la parròquia de Sant Josep (Santa Mònica); 

Resultant que ha donat el seu informe favorable el Vicari Episcopal encarregat de la
Zo na Pastoral a la qual correspon l’esmentada parròquia; 

Resultant que el Consell Presbiteral, en la reunió del 15 de novembre de 2012, ha do-
nat el seu parer favorable a la supressió de la parròquia de San Josep (Santa Mònica),
de Barcelona; 

Considerant que és competència del bisbe diocesà, a tenor del c. 515.2 del Codi de Dret
Canònic, suprimir les parròquies o modificar-ne els límits, sempre que la seva finali -
tat sigui en millor servei i assistència als fidels, i que hagin estat observades les solem -
nitats de procediment i forma requerides pel Dret Canònic; 

PEL PRESENT decret, en ús de les nostres facultats, 

1. Per facilitar l’ús de l’església de la parròquia de Sant Josep (Santa Mònica) per al
culte de la Comunitat Ucraïnesa de ritu greco-catòlic de Barcelona, suprimim l’es-
mentada parròquia i incorporem el seu territori a la parròquia de Sant Agustí i a la
parròquia de Sant Pau del Camp, ambdues de Barcelona, tal com es determina a
continuació: 

1.1. Passa a la parròquia de Sant Agustí, de Barcelona, el territori comprès entre els
següents carrers: partint de la confluència de la Rambla amb l’avinguda de les
Drassanes —i sempre per l’eix dels carrers que es mencionen— segueix per
aques ta última avinguda, carrer Nou de la Rambla, carrer de Sant Ramon, car -
rer del Marquès de Barberà, carrer de la Unió i la Rambla fins al punt de par-
tença.

1.2. Passa a la parròquia de Sant Pau del Camp, de Barcelona, el territori comprès
pels següents carrers: partint de la confluència de la Rambla amb l’avinguda
de les Drassanes —i sempre per l’eix dels carrers que es mencionen— segueix
per aquesta última avinguda i travessa la plaça del Portal de la Pau i pel límit
entre el moll de Bosch i Alsina (moll de la Fusta) i el moll de les Drassanes,
arriba fins al mar. Continua per la vora del mar incloent el moll de les Drassa -
nes i, des del límit entre aquest moll i el moll de Barcelona, passa cap a l’avin -
guda del Paral·lel. Segueix per aquesta avinguda, carrer Nou de la Rambla i
avinguda de les Drassanes fins al punt de partença.

2. Modifiquem els límits parroquials de la parròquia de Sant Agustí i de la parròquia
de Sant Pau del Camp. Els nous límits de les parròquies esmentades són els que
establim a continuació pel present decret:
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2.1. Parròquia de Sant Agustí, de Barcelona: partint de la confluència de la Ram-
bla amb l’avinguda de les Drassanes —i sempre per l’eix dels carrers que es
mencionen— segueix per aquesta última avinguda, carrer Nou de la Ram-
bla, carrer de Sant Ramon, carrer de Sant Pau, rambla del Raval, carrer de
l’Hospital, carrer de la Riera Baixa, carrer del Carme, carrer de Jerusalem i
travessant el mercat de Sant Josep (la Boqueria) pel passatge dels Coloms,
continua pel carrer de la Morera, carrer de les Cabres, carrer de la Petxina i
la Rambla fins al punt de partença.

2.2. Parròquia de Sant Pau del Camp, de Barcelona: partint de la confluència
del carrer de l’ Hospital i la rambla del Raval —i sempre per l’eix dels car -
rers que es mencionen— segueix per aquesta última rambla, carrer de Sant
Pau, carrer de Sant Ramon, carrer Nou de la Rambla, avinguda de les Dras-
sanes i travessa la Plaça del Portal de la Pau i pel límit entre el moll de Bosch
i Alsina (moll de la Fusta) i el moll de les Drassanes arriba fins al mar. Conti -
nua per la vora del mar incloent el moll de les Drassanes i, des del límit en-
tre aquest moll i el moll de Barcelona, passa cap a l’avinguda del Paral·lel.
Segueix per aquesta avinguda, ronda de Sant Pau, carrer de la Cera i carrer
de l’Hospital fins al punt de partença.

3. Disposem que els llibres sacramentals i tota la documentació de la parròquia de
Sant Josep (Santa Mònica) siguin custodiats a l’arxiu parroquial de la parròquia
de Sant Agustí, de Barcelona.

4. Determinem que tots els béns propietat de la parròquia de Sant Josep (Santa Mò -
nica), de Barcelona, passaran a disposició de l’Arquebisbat de Barcelona, a tenor
del C. 123. del C.I.C. 

5. Disposem que el temple de Sant Josep (Santa Mònica) i les dependències annexes
que es determinin amb un conveni pertinent siguin destinats al culte i al servei pas -
toral de la Comunitat Ucraïnesa de ritu greco-catòlic de Barcelona. 

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa de Sant Tomàs More, Patró dels polítics, Basílica de la
Mare de Déu de la Mercè, 1 de juliol de 2013

Els homes i les dones creients que us dediqueu com a vocació i professió a la políti-
ca i a la gestió del bé comú, teniu el goig de participar en aquesta Eucaristia comme-
morant la memòria litúrgica del vostre estimat Patró, Tomàs More. Ens acull aques-
ta entranyable Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona, Cap i
Casal de Catalunya.

El nostre sant va néixer l’any 1478 i essent canceller del Regne rebé la corona del mar -
tiri l’any 1535 per ordre del rei d’Anglaterra Enric VIII per negar-se a reconèixer la
dissolució del matrimoni reial. Les exigències de la seva consciència passaren per da-
munt dels desigs del seu monarca. Fou l’amor i el servei a la veritat que fa lliures els
homes el que portà a Tomàs More al martiri. Fou la mateixa actitud de tots els màr-
tirs cruents i incruents d’avui i de sempre: cal obeir Déu abans que els homes. El nos-
tre Sant patró no estigué aferrat ni al càrrec ni a la vida i per això va servir fidelment
el bé comú del seu país, servant sempre les exigències de la veritat i de la justícia.
I això ho va fer també i principalment per la seva condició de polític cristià i per la
seva unió amb Jesucrist, tal com ens ha dit avui Sant Pere: «Més aviat alegreu-vos de
poder compartir els sofriments de Crist: també el dia que es revelarà la seva glòria
desbordareu d’alegria» (1Pe 4,13).

De la vida i del martiri de Sant Tomàs More brolla un missatge que a través dels se-
gles parla als homes de tots els temps de la inalienable dignitat de la consciència, la
qual, com recorda el Concili Vaticà II, «és el nucli més secret i el sagrari de l’home,
en el qual hi està només Déu i la seva veu ressona en el més íntim de la consciència»
(Gaudium et spes, 16). Precisament pel testimoniatge, ofert fins al vessament de la
seva sang, de la primacia de la veritat sobre el poder, el nostre sant Patró és venerat com
exemple perenne de coherència moral.

El vostre servei al bé comú de Catalunya, ha de tenir molt present que el nostre país té
unes arrels cristianes que han configurat, configuren i considero que haurien de confi -
gurar, amb tota l’obertura necessària als temps que vivim i viurem, la nostra identitat.
Enmig d’un clima de globalització en què vivim, i atès el fenomen de la immigració que
ha estat molt present i encara és considerable a casa nostra, ens cal ser molt curo sos a
mantenir la nostra identitat que, com sempre ha estat en la nostra mil·lenària his tòria
de país de marca, no ens ha tancat, sinó que ens ha enfortit per obrir-nos a les al tres
ètnies i cultures que han arribat a casa nostra, acollint i integrant a la nostra identi tat tot
allò que l’enriqueix i oferint tot el que tenim de bo als qui venen de fora.

Commemorant el vostre Sant Patró amb la seva vida i el seu martiri, posem en relleu
un exemple eximi de polític que és el que avui es desitja. Malgrat les crítiques que es
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fan als polítics, que mai s’han de globalitzar i que sempre s’ha de respectar i prote-
gir la presumpció d’inocència de tota persona, cal insistir en la importància del ser-
vei que presteu quan imiteu aquelles actituds i virtuts de Sant Tomàs More. Si allò
no es respecta es pot fer un gran mal al país, ja que la política és necessària per tal
d’aconseguir el bé comú de la societat. No podem prescindir dels polítics. Per això
cal posar en relleu la dignitat de la política i dels qui l’exerceixen. Ja Pius XI, el Pa-
pa de l’Acció Catòlica, va parlar de la «caritat política», la qual no es limita a suplir
les deficiències de la justícia o a denunciar les injustícies, sinó que fa més que això.
El mateix Concili Vaticà II va dir que «L’Església considera digna de lloança i d’aten -
ció la tasca dels qui es consagren al servei dels homes per al bé comú i accepten les
càrregues d’aquest servei» (Gaudium et spes, 75).

Benvolguts polítics, ningú no pot negar que aquest compromís polític que heu assu-
mit té una gran dignitat moral i si l’exerciu com un acte d’entrega personal per al ser-
vei de la societat, us exigeix molta generositat i desinterès. I això ja sabeu que no és
pas sempre fàcil. El compromís polític viscut així ha estat qualificat d’una «dura es -
cola de perfecció» i d’un «exigent exercici de la virtut».

Constitueix un bon servei a la societat revalorar la política com activitat noble i neces -
sària per al bé comú de la societat. Aquí hi teniu un paper molt important els mateixos
polítics, tots els que us dediqueu com a vocació a aquesta necessària activitat social.
I els polítics cristians trobeu en la vostra fe, en la seva celebració i en els contin guts
de la doctrina social de l’Església, un ajut inestimable per poder realitzar el vostre
compromís polític com un exercici de l’amor als germans, especialment als pobres
i necessitats.

El vostre servei polític en una societat democràtica demana escoltar constantment
el que necessita i demana el poble per tal que pugui exercir els seus drets i els seus deu -
res. Avui, com a conseqüència de la greu crisi econòmica que patim, el nombre d’a-
turats ha arribat ja a més de sis milions de persones amb un 57% pel que fa referèn-
cia als joves. El clam per poder tenir treball és unànime i és una constant dels qui, en
augment, vénen a Càritas i a les parròquies per poder subsistir. És un clam legítim que
tots porteu en el cor i en el cap i que en la mesura del possible convindria que es do -
nessin signes que explicitessin aquesta preocupació dels polítics arreu d’Europa i del
món per tal de trobar solucions a aquesta qüestió que és d’Estat i no pas d’un partit,
d’un sindicat o de la patronal, sinó que demana actuacions unitàries de tots.

En la nostra societat, amb un fort context cultural laicista, són molt actuals i molt
adients les paraules de Sant Pere en la lectura que hem escoltat. L’Apòstol parla d’u-
na persecució que sofrien els cristians i diu que no té res d’estrany. També avui por-
tar el nom de cristià no resulta gaire fàcil i és políticament incorrecte. Vosaltres en sou
testimonis. Tanmateix Sant Pere us diu: «Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de
cristians: vol dir que l’Esperit de la glòria, que és l’Esperit de Déu, reposa sobre vos -
altres» (1Pe 4,14). I l’Apòstol afegeix: «Si algú ha de sofrir perquè és cristià, que no
s’avergonyeixi, sinó que glorifiqui Déu perquè pot portar aquest nom» (1Pe 4,16).
Aquest coratge es pot viure gràcies al do de la fortalesa que l’Esperit Sant vessa en els
cors dels batejats. Alhora demana que alimentem la nostra vida cristiana amb la ce-
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lebració de l’Eucaristia i amb la pregària, sense oblidar l’amor fratern als germans.
Sant Tomàs More deia: «Si em distrec, l’Eucaristia m’ajuda a recollir-me. Si s’oferei -
xen cada dia oportunitats per ofendre el meu Déu, m’enforteixo cada dia per al com-
bat amb la recepció de l’Eucaristia. Si necessito una llum especial i prudència per a
exercir les meves pesades obligacions, m’acosto al meu Senyor i cerco el seu consell
i la seva llum.»

Que imiteu el vostre sant Patró i que ell intercedeixi per vosaltres per fer-vos més suau
la vostra tasca i us il·lumini per a realitzar-la eficientment i en consciència al servei
de tots, i especialment dels pobres i necessitats.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’acte d’inauguració de les obres de restauració de l’absis i canto -
ries de la Basílica de Santa Maria del Mar. Barcelona, 8 de juliol de
2013

Celebrem un acte molt important, per a l’Església, per a Barcelona, per a Catalunya
i per l’espiritualitat, per la cultura i per l’art.

Fer quelcom bonic i necessari a la Basílica de Santa Maria del Mar és sempre molt
important, atesa la bellesa singular, la rica història i l’atracció que desperta en una
munió de persones.

Com ens captiva aquesta esveltesa, curulla d’espiritualitat que porta a tantíssimes per-
sones a la interiorització, a la recerca de transcendència, de trobada amb la bellesa
i, en definitiva, amb Déu. Tot això ha estat possible perquè aquest monument fou pen-
sat i construït amb fe cristiana. Aquells temps no eren temps de laïcisme. La cultura
laïcista que vol reduir les manifestacions religioses en el si de les consciències, no fa -
cilita aquestes manifestacions religioses. 

Inaugurem la restauració de les cantories de l’absis. Ho hem pogut fer amb la col·la-
boració de l’Arxidiòcesi de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Sense l’acord
i mútua col·laboració econòmica no s’hagueren pogut fer aquestes restauracions.

Penso que l’Església i la Generalitat ens hem d’entendre per conservar i millorar el
patrimoni cultural i artístic de Catalunya, de l’Església, de l’Administració o de fun-
dacions i altres institucions. L’Església ha de conservar una munió de monuments:
molts d’ells vius, com les esglésies, obertes al culte. Històricament, el fet de depen-
dre de l’Església, ha possibilitat en la majoria dels casos que s’hagin conservat fins i
tot per allò pel qual es van construir. Són propietat de l’Església, però estan al servei
del poble per al culte i per a la contemplació de la seva bellesa.
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La Generalitat contribueix a col·laborar en la conservació d’aquests monuments del
patrimoni. És una tasca que li correspon perquè té la responsabilitat de conservar de-
gudament el patrimoni que està a Catalunya.

Penso que el Conveni vigent sobre aquestes obres i les que continuaran és una mani-
festació ben palesa del mutu interès que té la Generalitat i l’Arxidiòcesi de Barcelo -
na en la conservació i millora del patrimoni cultural i artístic. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Omelia del Cardinale Arcivescovo di Barcellona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, nella Messa per i Bambini per la Pace, Basilica di Santa Ma -
ria del Mar, Barcelona, 10 di luglio di 2013

1. Dove siamo? In una chiesa molto slanciata, molto antica, molto bella: la basilica di
Santa Maria del Mare.

E che cosa facciamo qui? Celebriamo la Messa, cioè, la cena pasquale di Gesù. Ricor -
date? Gesù, a Gerusalemme un giovedì, il Giovedì Santo, con i suoi apostoli fece la
ce na pasquale e ci lasciò il suo corpo e il suo sangue: fu la prima messa nella sto ria in
questo mondo. E Gesù ci lasciò il suo corpo e il suo sangue per nutrire la nostra vita
cristiana, che è la vita di figli e figlie di Dio, di fratelli tra di noi, una vita di amo-
re e di pace. In questa Basilica oggi celebriamo la Cena del Signore per la pace nel
mondo.

2. Questa Chiesa è della Madonna, della nostra Madre del cielo. Maria, Madre di Ge -
sù e madre nostra. E tutte le mamme vogliono sempre la pace nel mondo perchè ama-
no molto i loro figli e le loro figlie e non vogliono che le guerre facciano soffrire le
persone e ammazzino le persone. La mamma è segno di pace e d’amore nel mondo.
Maria, la Madonna, è anche lei segno di pace e d’amore per tutti, perchè fu mamma
di Gesù, Principe della Pace.

3. Ricordate un po’ la lettura del Vangelo? L’angelo Gabriele fu a Nazaret a parlare
con la Vergine Maria e le disse: «Ti saluto, o piena di grazia!» Piena di grazia, piena
di Dio, senza nessun peccato. Piena di amore a Dio e a tutte le persone dell’umani-
tà. Piena di pace. Ma, soltanto l’angelo salutò così Maria? Penso di no. Penso che og-
ni mattina e ogni notte noi tutti salutiamo la Madonna con le stesse parole: «Ave Ma-
ria, piena di grazia, il Signore è con te...» Fatelo sempre, ogni giorno!

4. E l’angelo portava una richiesta di Dio per Maria: Dio proponeva a quella ragazza
di Nazaret, piena di grazia, di essere la Madre di Dio, Madre di Gesù, Dio e uomo.
La cosa Più grande della storia! Così il Figlio di Dio avrebbe preso da Maria un cor -
po come il nostro, avrebbe abitato fra di noi, e con la sua morte e risurrezione ci avreb -
be salvato. Guardate che fu un momento molto importante per la storia dell’umani-
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tà. Il suo futuro dipendeva moltissimo dalla risposta di Maria: avrebbe accettato o non
avrebbe accettato?

5. Maria non capiva come avrebbe potuto essere Madre di Dio, però Maria aveva
moltissima fiducia in Dio e siccome l’angelo glielo spiegò, Maria, anche se probabil -
mente non lo capì bene, aveva sufficiente fiducia in Dio, suo padre. Dio è omnipo-
tente. Dio può tutto. Per Dio niente è impossibile. Questo era sufficiente per Maria.
Quello che l’angelo le proponeva da parte di Dio si sarebbe fatto. Noi, cari bambi-
ni, dobbiamo avere molta fiducia in Dio, in Gesù, perchè è omnipotente e perchè ci
ama molto, molto, molto, da sempre, infinitamente e gratuitamente.

6. Tutta l’umanità attendeva la risposta di Maria. Momento di somma attenzione, di
grande attesa. Dio faceva una proposta a Maria e voleva la sua libera risposta. Qua-
le sarebbe stata la risposta di Maria? Tutti la sappiamo, non è vero? La risposta fu
questa: state bene attenti: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me quello
che hai detto». E vi domando: questa lunga risposta di Maria fu sì o no? Fu certamen-
te un grande sì. E vogliamo ringraziare Maria per la sua risposta e le domandiamo
che ogni giorno anche tutti noi possiamo dire sì a Dio e a quanto ci chiede.

Forse potremmo prendere un impegno: ogni mattina quando ci svegliamo diremo
Sí a Dio, come Maria. Diremo a Dio un grande Sì, cioè, che tutto quello che faremo du -
rante l’intera giornata lo faremo bene per amore a Dio e ai fratelli; che lavoreremo ogni
giorno e tutto il giorno per la pace nel mondo.

† Lluís Martínez Sistach
Il Cardinale Arcivescovo di Barcellona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa Internacional pels turistes, Basílica de la Sa-
grada Família, 14 de juliol de 2013

Cari fratelli e sorelle!

Ci siamo riuniti in questa splendida Basilica della Sagrada Familia, dedicata da Papa
Benedetto XVI il 10 novembre 2010, per celebrare l’Eucaristia domenicale. Vi ho in-
vitato, voi che siete in vacanza o per turismo in questa amata Chiesa di Barcellona.

Stiamo celebrando la festa dell’amore di Dio: Gesù Cristo è morto e risorto per noi.
L’Eu caristia è la grande manifestazione dell’amore eterno, infinito e gratuito di Dio a
tutta l’umanità.

Gesù ci ha lasciato la sua Parola che illumina la nostra vita e risponde ai dubbi e alle
domande che abbiamo: ci parla del senso della vita in questo mondo e dopo la mor-
te, di Dio, Padre di tutti e della fratellanza universale.
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La Parola di Dio ci aiuta a conoscere la nostra vita e chi siamo veramente, e scopria-
mo che siamo peccatori; ma Dio è misericordioso e ci perdona sempre, perché sempre
ci ama. Dove abbonda il peccato, abbonda ancora di piú la misericordia di Dio.

L’Eucaristia ci aiuta ad amare Dio e il prossimo, come fece il samaritano del Vange -
lo. Oggi, di fronte alla crisi economica che viviamo, dobbiamo essere buoni samari -
tani per aiutare tanti fratelli poveri e bisognosi. L’Eucaristia ci aiuta a vedere Gesù
stesso in questi fratelli.

Chers frères et sœurs,

Nous nous sommes réunis en cette si belle Basilique de la Sagrada Familia, dédica cée
par el Papa Benoit XVI (seize) le dix novembre deux mille dix, pour célébrer l’Eucha -
ristie dominicale. Je me fais un plaisir d’inviter tous ceux que par motif de vacan ces
ou de tourisme se trouvent dans cette chère Eglise de Barcelone. 

Nous sommes en train de célébrer la fête de l’amour de Dieu : Jésus-Christ est mort
et ressuscité pour nous. L’Eucharistie est la grande manifestation de l’amour éternel,
infini et gratuit de Dieu pour toute l’humanité. 

Jésus nous a laissé sa Parole qu’illumine notre vie et donne une réponse à nos doutes
et interrogations : il nous parle du sens de la vie en ce monde et après la mort, il nous
parle aussi de Dieu Père de tous, et de la fraternité universelle. 

La Parole de Dieu nous aide à connaitre notre vie et qui nous sommes en réalité, et nous
découvrons que nous sommes pécheurs mais que Dieu est miséricordieux et toujours
nos pardonne parce qu’il nous aime toujours. Où le péché abonde, la miséricor de de
Dieu surabonde. 

L’Eucharistie nous aide à aimer Dieu et nos frères comme il a fait le samaritain de l’E -
vangile. Aujourd’hui, devant la crise économique que nous vivons, nous devons être
des bons samaritains pour aider tant de frères pauvres et nécessiteux. L’Eucharistie
nous aide à voir Jésus lui-même dans ces frères.

Dear Brothers and Sisters,

We have come together in this wonderful Basilica of the Sagrada Familia, dedicat ed by
Pope Benedict XVI on November the 10th, 2010, to celebrate the Sunday Eu charist.
I have invited you because in summer time quite a few of you are on holiday and many
tourists are present in this beloved Church of Barcelona.

We are celebrating the feast of the love of God: Jesus Christ died and rose for us. The
Eucharist is the great manifestation of the eternal love of God, beyond measure and
totally free towards all human beings.
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Jesus left us His Word that illuminates our lives and responds to the doubts and ques-
tions that we have: this Word is talking to us about the meaning of life in this world
and after death, about God the Father of all mankind and about universal brother-
hood.

The Word of God helps us to know our life and who we really are and discover that
we are sinners, but God is merciful and forgives us because he always loves us. Whe re
sin increased, God’s mercy increased all the more.

The Eucharist will help us to love God and our neighbours as did the good Samari-
tan of the Gospel. Today due to the economic crisis we have to be good Samaritans
to help so many poor and needy brothers and sisters. The Eucharist helps us to see
Jesus himself in these brothers and sisters.

Queridos hermanos y hermanas,

Nos hemos reunido en esta bellísima Basílica de la Sagrada Familia, dedicada por el
Pa pa Benedicto XVI el 10 de noviembre de 2010, para celebrar la Eucaristía domini -
cal. Os he invitado a los que por motivo de vacaciones o de turismo estáis en esta que -
rida Iglesia de Barcelona. 

Estamos celebrando la fiesta del amor de Dios: Jesucristo murió y resucitó por noso -
tros. La Eucaristía es la gran manifestación del amor eterno, infinito y gratuito de Dios
a toda la humanidad.

Jesús nos ha dejado su Palabra que ilumina nuestra vida y da respuesta a las dudas
e interrogantes que tenemos: nos habla del sentido de la vida en este mundo y después
de la muerte, de Dios Padre de todos y de la fraternidad universal.

La Palabra de Dios nos ayuda a conocer nuestra vida y quienes somos en realidad y
descubrimos que somos pecadores, pero que Dios es misericordioso y nos perdona
siempre porque siempre nos ama. En donde abunda el pecado, sobreabunda la mise -
ricordia de Dios.

La Eucaristía nos ayuda a amar a Dios y a los hermanos como hizo el samaritano
del Evangelio. Hoy ante la crisis económica que vivimos hemos de ser buenos sama-
ritanos para ayudar a tantos hermanos pobres y necesitados. La Eucaristía nos ayu-
da a ver en estos hermanos a Jesús mismo. 

Estimats germanes i germanes, 

Ens hem reunit en aquesta bellíssima Basílica de la Sagrada Família, dedicada pel Pa -
pa Benet XVI el 10 de novembre de 2010, per a celebrar l’Eucaristia dominical. Us he
invitat als qui per motiu de vacances o de turisme esteu en aquesta estimada Església
de Barcelona.
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Estem celebrant la festa de l’amor de Déu: Jesucrist morí i ressuscità per nosaltres.
L’Eucaristia és la gran manifestació de l’amor etern, infinit i gratuït de Déu a tota la
humanitat.

Jesús ens ha deixat la seva Paraula que il·lumina la nostra vida i dóna resposta als dub -
tes i interrogants que tenim: ens parla del sentit de la vida en aquest món i després de
la mort, de Déu Pare de tots i de la fraternitat universal.

La Paraula de Déu ens ajuda a conèixer la nostra vida i qui som en realitat i descobrim
que som pecadors, però que Déu és misericordiós i ens perdona sempre perquè sem-
pre ens estima. On abunda el pecat, sobreabunda la misericòrdia de Déu.

L’Eucaristia ens ajuda a estimar Déu i els germans com ho va fer el samarità de l’Evan -
geli. Avui davant la crisi econòmica que vivim hem de ser bons samaritans per a aju-
dar a tants germans pobres i necessitats. L’eucaristia ens ajuda a veure en aquests ger-
mans Jesús mateix. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Conduir amb responsabilitat (07/07/2013)

Les carreteres són gairebé per a tothom ben familiars. Cada dia es viatja més, espe-
cialment als mesos d’estiu en què també augmenten els desplaçaments per raó de les
vacances. Les xifres dels accidents de circulació no són un mal inevitable, sinó que
haurien de fer-nos prendre consciència de la nostra responsabilitat quan conduïm i
fer-ho amb un sentit ben afinat de la justícia i de la caritat.

Cada any, a l’inici del mes de juliol i entorn de la festa de Sant Cristòfol, patró dels
automobilistes, l’Església catòlica promou una Jornada de Responsabilitat en el Tràn-
sit, que aquest any té com a lema «Quina llum et condueix? La fe et responsabilitza
al volant».

Ens diuen els experts en el trànsit que la causa de la majoria d’accidents de circulació
són les fallades humanes: velocitat excessiva, avançaments prohibits, incompliment
dels senyals de trànsit, excés d’alcohol, ingestió de drogues, etc. No hi ha dubte que
conduir malament, imprudentment, en males condicions físiques o psíquiques, és una
patent d’homicida o de suïcida.

Tota vida humana és valuosa, important. Però el més trist és que un gran nombre de
víc times d’accidents de circulació són persones joves, que de vegades veuen limita-
des les seves capacitats per a tota la vida.
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Cal tenir molt present, quan conduïm un vehicle pels carrers, les carreteres o auto-
pistes, que ho fem al costat i enmig de moltes altres persones i famílies que també
circulen o viatgen, siguin vianants o conductors. Així doncs, no som responsables
només de la nostra pròpia vida, sinó també de la dels altres. Tant la nostra vida com
la dels altres és el bé primer de les persones i, per als creients, és un do de Déu, un
do que cal respectar i protegir.

Conduir bé és una expressió de solidaritat humana. Benet XVI, abans de la seva re-
núncia, es va adreçar als joves cristians invitant-los a la Jornada Mundial de la Joven-
tut, que presidirà el papa Francesc a Rio de Janeiro la darrera setmana d’aquest mes
de juliol. En aquest missatge comenta el lema de la Jornada, que són les paraules fi-
nals de Jesús en l’evangeli de Sant Mateu: «Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles
meus». Benet XVI invita els joves a fer-se testimonis dels ensenyaments de Jesús en
tots els canals de les comunicacions humanes, des de les noves tecnologies fins a la
circulació viària.

Referint-se a la circulació viària, el Papa emèrit parla «d’evangelitzar l’àmbit de la mo -
bilitat». Una bonica expressió que és tota una invitació a autoeducar-nos en la mane-
ra de conduir per tal de respectar la nostra vida i la dels altres. Aquest és el camí per
reduir els accidents i contribuir a una mobilitat més humana.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Les veus de l’Església en temps de crisi (14/07/2013)

La Fundació Joan Maragall i Càritas Diocesana de Barcelona van promoure, el pas-
sat mes de maig, unes jornades dedicades a un tema molt actual: «Les veus de l’Es-
glésia en temps de crisi». Una voluntat de realisme i de trobar-hi sortides va presidir
dues jornades en què vàrem escoltar l’anàlisi de la situació actual des de l’economia
i la sociologia; i en la segona jornada ens vàrem centrar en una mirada més especí-
fica des de l’Església, amb l’ajut del cardenal Martino, president emèrit del Pontifi-
ci Consell per a la Justícia i la Pau. Entre els ponents hi havia Michel Camdessus, ex-
director del Fons Monetari Internacional i president d’honor de les Setmanes Socials
de França. 

L’Església ha de tenir sempre una veu que signifiqui, que faci present i intel·ligible
l’amor de Déu als homes i les dones de la humanitat, malgrat el mal, sempre tan pre-
sent i actiu en la història. La veu de l’Església en temps de crisi econòmica i de sofri -
ment de moltíssimes persones i famílies ens ha de fer prendre consciència de la fra-
ternitat humana, del fet que tots som germans i que Déu és Pare nostre, Pare de tots. 

Això significa que estem cridats a compartir els nostres béns espirituals i materials amb
els qui en tenen necessitat; i no només com una exigència de caritat sinó també de jus -
tícia. La veu de l’Església ha de recordar sempre un principi important de la doctrina
social: la dimensió i la funció social dels béns de propietat privada.
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La veu de l’Església en temps de crisi econòmica ha de ser una veu coherent, que
es tradueixi en l’ajut a les necessitats espirituals i materials dels germans necessitats.
«Fets, fets i no només paraules», deia un jesuïta català, el pare Jacint Alegre i Pujals,
fundador del Cottolengo de Barcelona.

Això és el que fan els cristians d’avui a casa nostra. Càritas, les parròquies, les con-
gregacions religioses i les realitats d’Església ajuden sempre i creixentment les per-
sones sense feina, els joves que no en troben ni la primera, les famílies sense habi -
tatge o que han patit un desnonament, els que necessiten aliments, els qui no tenen
subsidi d’atur, aquells a qui la crisi els porta a situacions d’angoixa i manca d’auto-
estima.

La veu de l’Església i dels cristians no es redueix només a paraules, sinó que s’expres -
sa en obres de misericòrdia coherents amb la nostra fe. Aquest és el tercer objectiu
del Pla Pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona per als anys 2011-2015: la solidaritat
com a expressió de la nostra fe i del nostre amor. 

Cal dir que aquesta veu feta d’obres fa que sorgeixi una munió d’iniciatives a casa
nostra, fruit de la societat civil i de les institucions humanitàries i religioses. Augmen -
ten els voluntaris, augmenten les donacions en diners o en espècies, i sorgeixen mol-
tes iniciatives d’ajut a les obres de l’Església, d’ajut a Càritas per part d’institucions
de la societat civil. Hi ha un desvetllament de la solidaritat. Això és un motiu d’espe -
rança enmig del túnel pel qual estem passant.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El viatge del papa Francesc a Rio de Janeiro (21/07/2013)

El papa Francesc presidirà aquesta setmana, en el que serà el primer viatge internacio -
nal del seu pontificat, els actes de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que té lloc
des de demà dilluns fins al proper diumenge a Rio de Janeiro, al Brasil.

A més de presidir els actes principals de la JMJ, aquest viatge és també, de fet, el pri-
mer del Sant Pare al món llatinoamericà, el seu continent. En aquest sentit, és molt sig -
nificatiu que el Sant Pare hagi volgut dedicar pràcticament tot un dia —el dimecres
24 de juliol— a visitar el santuari de la Immaculada Concepció d’Aparecida, la patro -
na del Brasil. El gest expressa la gran devoció del papa Francesc a la Mare de Déu,
manifestada en molts gestos des dels mateixos dies posteriors a la seva elecció, i tam-
bé la dimensió d’aquest viatge per a tot el món llatinoamericà.

La visita a Aparecida li portarà sens dubte molts records personals, ja que allí es va reu -
nir el Consell Episcopal d’Amèrica Llatina en la seva darrera assemblea i el que alesho -
res era l’arquebisbe de Buenos Aires va tenir un paper molt destacat en la prepara ció
del «Document d’Aparecida», que indica les prioritats de l’Església catòlica a Amè ri-
ca del Sud i el Carib en l’inici del segle XXI.
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La presència del papa Francesc en un país emergent, de gran influència en tot el con-
tinent sud-americà, és també una oportunitat perquè el nou Papa doni a conèixer el
seu pensament sobre la situació social d’aquelles societats i sobre la missió de les co-
munitats catòliques. S’inscriuen, sens dubte, en aquesta preocupació, les trobades del
Papa amb els dirigents del Brasil al Teatre Municipal de Rio —en un espai cívic, per
tant— i la trobada amb els cardenals i bisbes del país i de tota la regió al Centre d’Es-
tudis Sumaré, també a Rio. És molt previsible que aquest viatge ofereixi indicacions
valuoses sobre les orientacions del nou Sant Pare tant per a l’Amèrica Llatina com
per a tota l’Església catòlica.

Els actes del programa papal amb els joves també tenen un marcat sentit social i evan -
gelitzador. El sentit evangelitzador està ben present en el lema de la JMJ, que són les
darreres paraules de Jesús als apòstols segons l’evangeli de Sant Mateu: «Aneu a tots
els pobles i feu-los deixebles meus». Benet XVI, que sens dubte pregarà des del seu
retir del Vaticà pels fruits del viatge del seu successor de cara als joves, en el missat -
ge de convocatòria d’aquesta trobada ja els animava a fer-se testimonis de Crist i
cons truir un món millor que el dels seus pares. Tindré el goig de participar en aques-
ta jorna da a Rio i donar les catequesis que es fan els tres dies previs a la trobada amb
el Pa pa.

Caldrà seguir atentament els fets i les paraules del papa Francesc durant els propers
dies. Els joves cristians de les diòcesis catalanes —el viatge a Rio, en les actuals circums-
tàncies, no ha estat possible per a molts— es reuniran en una trobada interdiocesa-
na a Llinars del Vallès, en sintonia amb els esdeveniments de la Jornada de Rio.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Una alternativa a la crisi (28/07/2013)

En les jornades organitzades per Càritas Diocesana de Barcelona el passat mes de
maig sobre «Les veus de l’Església en temps de crisi», no només es va voler fer un diag -
nòstic realista, sinó també proposar alguns camins per a una possible teràpia. Cal es-
coltar totes les veus per tal d’encertar. Ens hi juguem molt en el present i amb vista al
futur a curt termini.

Les veus de l’Església en aquests temps de crisi econòmica i financera ens diuen que
en el fons d’aquesta crisi hi ha una crisi de valors i de fe. S’han oblidat els grans valors
humans —molts dels quals amb arrels cristianes— del compromís, l’honestedat, la
honradesa, el bé comú de la societat per sobre dels interessos propis, l’esforç, l’auste -
ritat, etc.

Això és el que ha engendrat els sofriments actuals. Hem d’eradicar les causes per aca -
bar amb els efectes. La crisi actual hauria de servir per posar les condicions per no
tornar-hi. Poc n’haurem après si no aprofitem les lliçons que ens pot deixar.
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Crisi de valors humans, sens dubte. Tanmateix també és una crisi de fe. Quan les per-
sones abandonen Déu, es perden a si mateixes. Quan volen construir una societat sen-
se Déu, acaben deshumanitzant-se, perquè obliden la gran pregunta de Déu a Caïm,
que travessa tota la història humana: «Què n’has fet del teu germà?»

Per això, la crisi actual pot ser un anunci i una invitació a l’esperança si hi posem tot
el que podem per part nostra, dels polítics, de les institucions humanitàries i religio -
ses, de tota la societat civil. Les paraules i els gestos del papa Francesc —que aquests
dies hem escoltat d’una manera especial en el seu viatge a Brasil— han suscitat una
il·lusió que ha de ser un actiu no només per als catòlics sinó també per a tota la socie -
tat actual. Una treballadora social ho va dir amb una claredat que em va impressio-
nar: «Hi ha alternatives econòmiques que permeten generar llocs de treball i obrir ca-
nals de participació, però cal la implicació i el compromís de tots, i això no ens ho
donaran només les solucions tècniques, si aquestes no van acompanyades de un fort
impuls ètic». Cal superar l’actual precarietat del discurs ètic, de tan nefastes conse-
qüències per a tota la societat.

Les veus de l’Església en aquest temps de crisi han de ser la proclamació i difusió de
la doctrina social de l’Església, que pot ser una bona alternativa a la crisi econòmica
i financera que vivim per trobar solucions i evitar que, un cop superada la crisi, hi
tornem a caure. El cardenal Renato Raffaele Martino, que participà en les jornades
celebrades a Barcelona i ha estat el principal artífex de la presentació sistemàtica d’a-
questa doctrina social cristiana, en un llibre titulat precisament Compendi de la Doc-
trina Social, diu, amb un punt d’humor, que «la doctrina social és el secret més ben
guardat per l’Església».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Vacances i consciència ecològica (04/08/2013)

L’estiu i les vacances ens permeten tenir més contacte amb la natura. D’aquí que el
tema de l’ecologia sigui més present. El respecte a l’ambient natural que ens envol-
ta, al cosmos, a la creació, és un assumpte d’una transcendència innegable. 

Sovint es reitera l’advertiment que la situació es seriosa i preocupant perquè la depau pe -
ració del nostre patrimoni natural va endavant a tot arreu. La crisi ecològica és un pro -
blema moral, relacionat amb el desenvolupament tècnic i científic actual, que té una
dimensió tan gran que a la llarga compromet seriosament la mateixa existència huma na.

Joan Pau II, en una de les seves encícliques socials, va fer aquesta observació: és con-
venient «prendre una consciència més gran que no es poden utilitzar impunement les
diverses categories d’éssers, vius o inanimats —animals, plantes, elements naturals—,
de la manera que hom desitgi, segons les pròpies exigències econòmiques». Una cons -
ciència ecològica correcta cal que tingui en compte la dimensió ètica, que ha de carac -
teritzar sempre el desenvolupament dels pobles.
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En un altre document titulat Evangelium vitae —és a dir, l’Evangeli de la vida— va
escriure que «l’home, cridat a cultivar i a custodiar el jardí del món, té una responsa -
bilitat específica sobre l’ambient de la vida, o sigui, sobre la creació que Déu ha po -
sat al servei de la seva dignitat personal, de la seva vida: i això no només pel que fa al
present, sinó també a les generacions futures».

Cultivar i custodiar. Són dos verbs molt expressius. Cultivar és tenir cura d’una co-
sa amb respecte i amb amor. Custodiar inclou, a més a més, el sentit d’una protecció
especial, de l’exercici d’una responsabilitat. El papa Francesc —que porta el nom del
sant d’Assís, patró dels ecologistes—, en l’homilia de la missa d’inici del seu ponti -
ficat —era la festa de Sant Josep, custodi de Jesús i de Maria— va estendre al medi
ambient aquesta actitud de custodiar. Ho va dir amb aquestes paraules: «Voldria de-
manar, si us plau, a tots els qui ocupen llocs de responsabilitat en l’àmbit econòmic,
polític o social, a tots els homes i les dones de bona voluntat: siguem custodis de la
creació, del designi de Déu inscrit en la naturalesa, guardians de l’altre, del medi am-
bient, no deixem que els signes de destrucció i de mort acompanyin el camí d’aquest
món nostre.»

No tothom pot fer vacances, especialment en les actuals circumstàncies. El papa Fran -
cesc ha decidit romandre a Roma durant el seu breu temps de descans. Ja ho feia així
essent arquebisbe de Buenos Aires. Però ja sigui en la residència habitual o fora d’a-
questa, cal fer de les vacances un temps de reflexió, de pregària, de cultiu de l’espiritua -
litat, un temps per a la lectura, per a la convivència amb la família i els amics, i sobre -
tot un temps de lloança a Déu per haver donat als homes el jardí del món, un jardí que
hem de cultivar i no malmetre de qualsevol manera.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Maria, dona de fe (11/08/2013)

El proper dijous celebrem la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu, dia en què mol-
tes ciutats, viles i pobles de tot Catalunya celebren la seva festa major. Amb motiu de
l’Any de la Fe que estem celebrant a tota l’Església per indicació de Benet XVI, sem-
bla oportú reflexionar sobre aquesta festa —també anomenada la Pasqua de Maria—
com la culminació del seu itinerari i del fet d’haver estat, durant tota la seva vida ter -
renal, la dona de la fe.

Maria fou embellida per Déu perquè fou escollida per ser la mare del seu Fill. La ple-
na de gràcia, preservada de tot pecat, fou assumpta al cel amb cos i ànima. Aquests
dons divins que rebé Maria no la separen de nosaltres. Ella, per voluntat de Jesucrist
en la creu, és la nostra mare, i allò que ella ha rebut ho esperen tots els cristians.

Les paraules que Elisabet dirigí a Maria ens apropen moltíssim aquesta noia de Nat -
zaret: «Benaurada tu que has cregut». És la gran lloança de la fe de la Mare de Déu.
És el reconeixement que la seva major grandesa radica en la seva vida de fe.
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Benet XVI, en la seva carta apostòlica sobre l’Any de la Fe, va voler confiar a Maria
els fruits d’aquest temps de gràcia, la seva darrera proposta a tota l’Església abans de
la seva renúncia. I en la carta titulada «La porta de la fe» fa una glossa de la vida de fe
de Maria, des que va acollir la paraula de l’àngel i va creure en l’anunci que seria la
Mare de Déu fins que, amb la mateixa fe, va seguir el Senyor en la seva predicació i va
romandre amb ell fins al Calvari. I afegeix que, «amb fe, Maria va assaborir els fruits
de la resurrecció de Jesús i, guardant tots els records en el seu cor, els va transmetre
als Dotze, reunits amb ella al Cenacle per rebre l’Esperit Sant».

Tots hem pogut ser testimonis, aquests mesos passats, del fet que el papa Francesc és
profundament devot de la Verge Maria, com ho posen en relleu els seus gestos, en es-
pecial el seu recent pelegrinatge al santuari de la Immaculada Concepció d’Apareci-
da, patrona del Brasil, amb motiu del seu viatge a Rio de Janeiro per presidir els actes
finals de la Jornada Mundial de la Joventut.

En els moments actuals, de tantes crisis de fe, és bo dirigir la mirada a Maria, la dona
de fe. La fe de Maria fou total, ferma, serena, enmig de les dificultats i les foscors. Els
cristians estem cridats a viure també l’aventura de la fe. Maria és el nostre model en
el pelegrinatge que fem cap a la Jerusalem celestial. La fe és do de Déu, però també
demana una resposta nostra. I aquesta resposta no estalvia incerteses, dificultats, con-
trarietats o sacrificis. Superar tot això amb la mirada posada en Déu és la condició
indispensable per poder merèixer, com Maria, la benaurança de la fe.

Que aquesta festa de Maria, enmig de l’estiu, faci que durant els propers mesos siguin
molts els qui, posant «la mirada fixa en Jesucrist», s’acostin a Jesús i experimentin
la misericòrdia del Pare que surt a trobar tots els qui s’acosten a ell. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Cristians enmig de la crisi (18/08/2013)

Afortunadament, són moltes les persones que miren de trobar una sortida a la crisi en
què estem immersos. En aquesta tasca, hi tenen una missió especial els laics cristians.
D’ells diu el Concili Vaticà II que «viuen en el segle, és a dir, en totes i cadascuna de les
professions i activitats i en les condicions ordinàries de la vida familiar i social, amb
les quals està entrellaçada la seva existència».

Resulta evident, doncs, que la condició secular pròpia dels laics cristians els dóna una
vocació especial de presència en el món. El caràcter secular dels laics —homes i do-
nes— s’entén amb tota la seva riquesa si el relacionem amb el fet que el Fill de Déu,
en fer-se home, santificà els vincles i les activitats humanes.

El Concili Vaticà II diu amb tota claredat que, en el món, els laics són cridats per Déu
«a complir la seva pròpia comesa, a fi que, guiats per l’esperit de l’Evangeli, ajudin com
a llevat, de dins estant, a la santificació del món». Es tracta d’una missió humanit-
zadora i evangelitzadora.
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Què demana aquesta doble missió als laics cristians en aquests temps de crisi? Em
sembla que tant el Concili com els darrers Papes han donat indicacions molt clares
en aquest sentit, indicacions que també trobem en la doctrina social de l’Església.

En l’encíclica Laborem exercens, Joan Pau II va mostrar com «els socialismes tracten
els éssers humans com a instruments de producció i no com a persones subjectes de
treball. D’altra banda, el mercantilisme els tracta com a mercaderia subjecta al mer-
cat de l’oferta i la demanda».

Benet XVI ha dit que les arrels de la crisi estan en «l’individualisme que enfosqueix
la dimensió relacional de l’home i el condueix a tancar-se en el seu petit món propi,
a satisfer primer de tot les seves pròpies necessitats i desigs, preocupant-se poc dels
altres».

Ara, el papa Francesc —tan sensible des de la seva experiència llatinoamericana als
problemes socials— diu que una de les causes de la crisi és «una visió economicis-
ta de la societat que busca el benefici egoista fora dels paràmetres de la justícia social».

Laics cristians molt sensibles als reptes que ens planteja aquesta hora fan sentir també
la seva veu, afortunadament, entre nosaltres. Hi ha qui demana «un sistema econò-
mic alternatiu complet que deixi enrere tant les experiències de l’economia planifi-
cada comunista com els excessos del capitalisme financer fora de tota regulació». 

La doctrina social de l’Església i les experiències de moviments d’inspiració cristia na
em sembla que ofereixen camins vàlids per superar la crisi. Recordem-ne alguns, com
ara la lògica del do, de la gratuïtat i de la comunió (exposada per Benet XVI a Cari -
tas in veritate), el principi de subsidiarietat, el de la solidaritat, la necessitat de posar
la persona en el centre dels sistemes i cercar una veritable autoritat política mun dial
(ja demanada per Joan XXIII a Pacem in terris) i, especialment, la necessitat d’una
economia del bé comú, tan urgent en el context actual. Penso que aquesta és l’hora
de la creativitat cristiana per part dels laics cristians presents en el nostre món i conei -
xedors de la complexitat dels seus mecanismes.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Dos símbols de la Barcelona d’avui (25/08/2013)

En la seva visita a Barcelona per a la dedicació de la basílica de la Sagrada Família, Be -
 net XVI va unir la bellesa amb la caritat dient-nos aquelles entranyables paraules, que
em sembla molt oportú de recordar textualment: «He tingut el goig de dedicar la ba -
sílica de la Sagrada Família, que Gaudí va concebre com una lloança amb pedres a Déu,
i he visitat també una institució significativa de caràcter beneficosocial». Amb aques-
tes paraules feia un resum d’aquelles hores memorables del diumenge 7 de novembre
de 2010, en que, després de la cerimònia del matí i abans de retornar a Roma, a la tar-
da va visitar la seu central de l’Obra Diocesana del Nen Déu, especialitzada ac tual -
ment en l’educació d’infants i joves amb discapacitats. 
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Benet XVI afegí que aquests dos actes eren «dos símbols en la Barcelona d’avui de
la fecunditat de la fe cristiana, que va marcar també les entranyes d’aquest poble i que,
a través de la caritat i de la bellesa del misteri de Déu, contribueix a crear una so-
cietat més digna de l’home».

Aquestes paraules —crear una societat més digna de l’home—, ¿no reflecteixen un
dels problemes més vius en la consciència de moltes persones de tota condició i creen -
ça en aquests moments? 

No es pot pas dir que la nostra Església estigui inactiva davant de les necessitats crei-
xents d’aquesta hora. Són moltes les parròquies, els ordes i les congregacions religio -
ses, les entitats cristianes i civils que treballen al servei dels proïsme amb l’esperit del
bon samarità. Ho fan amb creativitat i donant de si tot el que poden i fins i tot, de ve-
gades, més del que humanament poden. Les Càrites Diocesanes treballen al límit de
les seves possibilitats

El tercer objectiu del Pla Pastoral de l’Arquebisbat de Barcelona, vàlid fins a l’any
2015, proposa la pràctica de la solidaritat com a expressió de la fe cristiana. Aquest ob -
jectiu harmonitza plenament amb una de les finalitats que Benet XVI ha assenyalat
per a l’Any de la Fe que estem celebrant. 

La fe sense la caritat no dóna fruit i la caritat sense la fe seria un sentiment constant ment
sotmès al dubte. La fe i l’amor es necessiten mútuament. La fe ens ajuda a reconèixer
el rostre de Jesucrist en els germans febles i necessitats que demanen el nostre amor. 

L’apòstol Jaume ens diu en la seva carta que la fe sense obres és morta. A la llum d’a-
questa doctrina, i enmig de les moltes necessitats i drames que provoca la situació de
crisi, dono gràcies a Déu per poder constatar un desvetllament de la solidaritat en la
nostra societat. Aquest fet és, per als cristians, un signe que la fe entre nosaltres no
està gens morta.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Nota sobre unes declaracions de la germana benedictina 
Teresa Forcades

Davant la informació publicada per l’Agència Europa Press, en la seva edició digital del
7 de juliol, on la germana benedictina Teresa Forcades afirma que va consultar sobre
les seves activitats públiques amb l’Arquebisbat de Barcelona, hem de manifestar que:
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1. El Monestir de Sant Benet de Montserrat està ubicat a la diòcesi de Sant Feliu de
Llobregat, per la qual cosa no pertany a la nostra arxidiòcesi de Barcelona.

2. La germana Teresa Forcades no ha consultat mai ni amb l’Arquebisbat de Barce -
lona ni amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, sobre la seva activitat relativa al
«Procés Constituent».

Barcelona, 8 de juliol de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Embarcament cap a Roma dels «Bambini in Missione de Pace»

Més de 2.000 persones, entre elles 400 infants, protagonitzaran avui una marxa des
de Plaça Catalunya fins al Port Vell, com a comiat dels «Bambini in Missione de Pace»

Avui finalitza l’estança a Barcelona dels Bambini in Missione de Pace, que varen arri-
bar a la nostra ciutat el passat dia 9 de juliol.

Per acomiadar aquests «Infants de la Pau» s’han preparat un seguit d’actes que podeu
veure a continuació:

• 16.30 h - Trobada a la Plaça de Catalunya.
• 17.00 h - Marxa de la Pau, per la Rambla. De Pl. Catalunya a Port Vell.
• 18.00 h - Festa i animació final al Port Vell.
• 19.30 h - Fi de festa i embarcament cap a Roma.

L’Arxidiòcesi de Barcelona dirigirà unes paraules als presents al voltant de les 19 h.

Aquesta visita ha estat una gran oportunitat per a la nostra ciutat i la nostra diòcesi
de gaudir del missatge que ens volen transmetre aquests infants, un missatge que ens
fa creure que un món en Pau és possible. Que la Pau és per a tots i és de tots.

Barcelona, 11 de juliol de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

La Jornada Mundial de la Joventut dia a dia

La nostra companya de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social, Itziar Bravo,
s’ha afegit com a enviada especial a l’expedició del grup de joves pelegrins barcelo -
nins que participen, des del passat dia 15 de juliol, en la Jornada Mundial de la Joven -
tut a Brasil. 
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Diàriament, el web de l’Arquebisbat, (www.arqbcn.cat) facilitarà les informacions
captades en directe (cròniques, imatges, vídeos) d’aquesta experiència que els nostre
joves estan vivint a la JMJ de Rio de Janeiro.

És una nova aposta del cardenal Lluís Martínez Sistach, que desitja, a través de la De -
legació de Mitjans, donar cobertura a la vida de la nostra arxidiòcesi.

Ramon Ollé
Delegat de Mitjans de Comunicació Social
Arquebisbat de Barcelona

Barcelona, 18 de juliol de 2013
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Secretaria General

Ordes Sagrats

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
diumenge 7 de juliol de 2013, al Santuari de Sant Antoni de Pàdua de la Casa Provin -
cial Franciscana del carrer Santaló 80, de Barcelona, confereix el sagrat orde del

PRESBITERAT
Fra AMABLE BIZIMUNGU, OFM

Nomenaments parroquials

15.07.13.— P. Jaume Codinachs Fabré, ofm, rector de la parròquia de la Mare de Déu
de la Salut, de Barcelona.

15.07.13.— Rvd. Sr. Antonio Manuel Reina López, vicari de la parròquia de Santa
Maria del Mar, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

12.06.13.— Membres del patronat de la Fundació Catalunya Cristiana per a l’evange -
lització i la cultura, fins a 18 d’abril de 2014:

Rvd. Sr. Xavier Pich-Aguilera Roca 
Sr. Ignasi García Rafanell

12.06.13.— Membres del patronat de la Fundació Missatge Humà i Cristià, fins a 18
d’a bril de 2017:

Sr. Ramon Casals Lamarca
Sr. Ignasi García Rafanell
Sr. Enric Mas López
Sra. Regina Molins López-Rodó
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Rvd. Sr. Xavier Pich-Aguilera Roca
Rvd. Sr. Ignasi Torrent Portabella

10.07.13.— Rvd. Sr. Manuel Pérez González, consiliari de la Hermandad Nuestra
Señora del Rocío «Los Romeros», de Barcelona.

19.07.13.— Sra, Montserrat Padilla Merino, secretària general de Càritas diocesana
de Barcelona, per quatre anys.

30.07.13.— Rvd. P. Enric Puig i Jofra, sj, consiliari general de la Fundació Pere Tar -
rés, per quatre anys.

30.07.13.— Dra. Begoña Roman i Maestre, membre del patronat de la Fundació Pe-
re Tarrés per quatre anys.

Institucions d’Ensenyament Superior

El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen, d’acord amb
els estatuts de l’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco de Barcelona ha
conferit MISSIO CANONICA als professors:

15.07.13.— Llic. Miquel Armengol Barniol, SDB, per impartir Teologia Moral
15.07.13.— Llic. Rafael Gasol Llorens, SDB, per impartir Teologia Pastoral
15.07.13.— Llic. Joan Lázaro i Padrós, per impartir Dret Canònic
15.07.13.— Llic. Ramon Martín Rodrigo, OH, per impartir Pastoral de la Salut
15.07.13.— Llic. Ramon Vera Peralta, SDB, per impartir Teologia Pastoral

In pace Christi

Mn. Joaquim Vidal Artés

Morí a Barcelona a l’edat de 73 anys, després d’una llarga malaltia, el 22 de juliol de
2013. Era prevere del nostre Arquebisbat com a vocació tardana al presbiterat. Era
enginyer químic per l’IQS, dedicat a la química tèxtil; casat, pare de dos fills i avi.
Com a laic, fou un molt actiu col·laborador de la parròquia de Corpus Christi de Bar-
celona. Quan enviudà de la seva esposa, Maria Neus Tribó Rufach, se sentí cridat al
sacerdoci i entrà al Seminari Conciliar.

Acabats el estudis eclesiàstics a la Facultat de Teologia de Catalunya, fou ordenat
prevere el 5 d’octubre de 2003, a la catedral de Barcelona. En els seus deu anys de

390 [32] juliol-agost - BAB 153 (2013)



ministeri parroquial serví amb gran zel i dedicació les comunitats següents: com a
diaca adscrit a la parròquia de la Santa Creu de Cabrils (nomenat el 17-11-2002), i des -
prés a la mateixa parròquia com a vicari (nomenat el 5-10-2003), vicari de Sant Cris -
tòfol de Premià de Mar (nomenat el 3-12-2003), adscrit a la parròquia de la Mare
de Déu de Núria de Barcelona (nomenat el 15-06-2007) i finalment —i fins a la se-
va mort— rector de la parròquia de Santa Maria de Badalona (nomenat el dia 1-10-
2009). També era arxiprest de Badalona Nord des del 10-10-2010.

El 4-4-2006 fou nomenat delegat diocesà de Pastoral Universitària, càrrec que exer-
cí fins a la seva mort, i en què donà un gran impuls a les activitats d’aquesta delega-
ció, especialment en el camp de la presència cristiana en el món universitari i en la
promoció de les activitats de la Delegació en el camp del diàleg entre la fe i la cultu -
ra actual, i en la difusió de les activitats pastorals utilitzant també les noves tecnolo -
gies. L’equip d’aquesta Delegació, juntament amb la comunitat universitària, el dia 23
de juliol, va fer pública una nota en la qual deia, entre altres coses: «agraïm profunda -
ment el servei que Mn. Joaquim Vidal ens ha prestat durant tants anys i acompanyem
en el sentiment tota la seva família. Que Déu l’aculli a la seva Glòria».

En el camp de la pastoral de la comunicació, els darrers anys, des de la parròquia de
Santa Maria de Badalona, s’emetia la missa dominical en català per COPE-Catalu -
nya a través de la freqüència modulada, en què Mn. Vidal presidia les laudes i la mis-
sa, en la qual pronunciava l’homilia, sempre molt preparada i rica de pensament bí-
blic i d’espiritualitat. 

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dimecres 24 de juliol
de 2013, a les 11 hores, a la parròquia de Santa Maria de Badalona i fou presidida pel
Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, el qual a l’inici de la missa va excusar l’ab -
sència del Sr. Cardenal Arquebisbe, que aquells dies participava a la Jornada Mun-
dial de la Joventut, i va llegir aquest missatge enviat pel Dr. Martínez Sistach: «Des
de Rio de Janeiro, participant en la Jornada Mundial de la Joventut amb el Papa Fran-
cesc i una munió de joves de tot el món, estic molt a prop vostre, ben unit a la par -
ròquia de Santa Maria de Badalona, a l’arxiprestat, a la Delegació de Pastoral Univer -
sitària i a la família de l’estimat Mn. Joaquim Vidal. Prego amb tots vosaltres per ell.
Amb els joves de Barcelona a Rio hem pregat per ell. El Senyor t’ha cridat, estimat
Mn. Joaquim, però nosaltres encara et necessitàvem. Que es faci la seva voluntat. Que
ell, des del cel, intercedeixi per a tota l’Església de Barcelona, per a la seva família
i per a l’augment de les vocacions sacerdotals a la nostra Església i arreu. Sentint-
me espiritualment enmig de tots vosaltres, com a pastor diocesà, em plau agrair a
Mn. Vidal, en nom de la diòcesi, el seu servei generós, constant i fidel. Moltes gràcies,
Mn. Joaquim, i que Déu t’ho pagui.» 

A l’homilia, Mons. Taltavull va comentar els textos bíblics llegits (Sav 3,1-9; Salm 22;
Mt 5,1-12a) i glossà la doble dimensió de la vida del mossèn: primer, en l’etapa d’es-
pòs i pare de família, i després la seva vida ministerial com a rector, amb una verita -
ble unció sacerdotal. «Tots els qui l’hem conegut i l’hem tractat hem experimentat el
perfum d’aquesta unció, amb un servei incondicional i una caritat pastoral per a to-
ta la comunitat cristiana, mantinguts durant tots els anys del seu servei ministerial».
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Al final de la missa, el Sr. Bisbe auxiliar va llegir uns fragments de les dues darre-
res homilies pronunciades per Mn. Vidal Artés a la que fou la seva parròquia de San-
ta Maria en els diumenges de Pasqua i de la Santíssima Trinitat.

El bisbe Sebastià concelebrà la missa amb uns 60 preveres, entre els quals hi havia els
Vicaris episcopals Mn. Salvador Bacardit, Mn. Segimon Garcia, Mn. Lluís Ramis i
Mn. Lluís Pou —aquest darrer, de la diòcesi de Terrassa—; el Vicari judicial, Mn. San -
tiago Bueno, diversos delegats diocesans i preveres dels tres bisbats de la província
eclesiàstica de Barcelona. Mn. Jaume Aymar, a l’inici de la missa, va fer una breu
semblança biogràfica del difunt. Els fills, germans polítics, nebots, néts i demés fami -
liars i molts fidels omplien el temple. Al final varen pronunciar unes paraules Mn.
Ig nasi Torrent, vicari de la parròquia, i els seus fills, que varen agrair el testimoni
de fe donat pel seu pare.

Com a rector de Santa Maria de Badalona, Mn. Joaquim Vidal era president de la
Fun dació Privada Llegat Roca i Pi, que gestiona una gran residència per a ancians i
ancianes a Badalona. L’arquebisbat, la família i la Fundació Roca i Pi varen publicar
esqueles anunciant la mort del mossèn. Al cel sia.

Mn. Francesc Queralt Armengol

S’adormí en el Senyor, en qui va creure i esperar, el dia 8 d’agost de 2013, a la Resi -
dència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, on hi vivia des de feia 16 anys. Va viure 89 anys
de vida cristiana i 63 de ministeri sacerdotal. Durant els darrers vuit anys estava molt
disminuït i ja no podia sortir de la seva habitació ni parlar. Però quan les reli gioses Hos -
pitalàries de la Santa Creu i altres persones que tenen cura dels malalts de la Residèn -
cia l’atenien o el visitaven, ell els feia senyal amb les mans, indicant-los que desit ja -
va anar-se’n al cel i que agraïa molt tot el que feien per a ell.

Mn. Francesc Queralt havia nascut a Barcelona el 28 de febrer de 1924. Ordenat pre-
vere l’any 1950. Fou vicari de Caldes de Montbui (1950), dels Sants Just i Pastor
(1960) i rector de Sant Esteve de Cervelló (1964). Fou Operari diocesà i superior i
professor del Seminari Menor de la Conreria (fins al 1958). 

El dia 9 d’agost, festa de Santa Teresa Beneta de la Creu, la missa concelebrada de bon
matí pels mossens de la Residència Sacerdotal fou presidida pel Sr. Bisbe Auxiliar de
Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, que va recordar els dos difunts ben recents: Mn.
Francesc Queralt, i el Sr. Manuel Tena Garriga, germà de Mons. Pere Tena, traspassat
en la matinada d’aquell mateix dia. Es va pregar pel seu etern descans en el moment
de la pregària dels fidels i en el memento dels difunts, dins de la pregària eucarística. 

La missa pròpiament exequial en sufragi de l’ànima de Mn. Francesc Queralt es va ce -
lebrar a la capella de la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol el dissabte 10 d’a-
gost a les 11 hores. El Sr. Cardenal Arquebisbe es trobava de viatge a Polònia amb
un grup de sacerdots joves; el Sr. Bisbe Auxiliar era absent de la diòcesi aquell dia i
Mons. Pere Tena presidia aquell mateix matí, a les 10 hores, la missa exequial per
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al seu germà Manuel a la parròquia de Sant Josep de l’Hospitalet. La missa de cos pre -
sent celebrada a la capella de la Residència fou presidida per Mn. Jesús Sanz, Vicari
Episcopal, que concelebrà amb Mn. Francesc Raventós, rector de la Residència; amb
Mn. Joan Rodríguez, nou rector de la Residència; amb els mossens de la casa i altres
preveres, entre els quals hi havia Mn Xavier Ribas Matamoros, que actuà com a tu-
tor dels assumptes del mossèn difunt durant la seva llarga malaltia, i Mn. Ricard Her-
nández, rector de Sant Esteve de Cervelló. També participaren en la celebració ger-
mans i altres familiars i fidels de diverses parròquies. 

A l’homilia, Mn. Jesús Sanz va comentar els textos bíblics proclamats (Rm 14,7-9-
10b-12, i Jn 14,1-6), remarcant especialment que el sacerdoci és un do, una respos-
ta a la crida de Déu, una crida a servir Déu i els germans marcada pel signe de la creu,
però oberta a la un món nou i a una eternitat feliç. Recordà la llarga malaltia de Mn.
Queralt, els darrers anys en què ha viscut reduït al silenci, però acompanyat de l’esti -
mació i els serveis dels seus germans preveres de la Residència i de les religioses Hos -
pitalàries de la Santa Creu, per les quals es va tenir un especial record en la pregària
dels fidels de la missa. Mn. Sanz també esmentà els anys que Mn. Queralt va dedi-
car al Seminari de la Conreria, com a formador, com a administrador en temps d’es-
cassetat i com a professor de literatura i de musica. I va disculpar l’absència obligada
del Sr. Cardenal i dels Bisbes Auxiliars.

Finalment, amb paraules llegides a la primera lectura de la celebració, va demanar que
es complissin en el mossèn aquestes paraules de Sant Pau en la carta als Romans: «En
la vida i en la mort som del Senyor.»

Mn. Mateu Terrats Oliver

Morí en la pau del Senyor el dia 17 d’agost de 2013, a Mallorca, on estava vinculat per -
la seva família passant uns dies de descans. Les seves restes mortals foren trasllada-
des a Barcelona, on es va celebrar la missa exequial el dijous 22 d’agost, a les 11 del
matí a la parròquia de Sant Joan d’Horta, presidida per Mons. Pere Tena, bisbe au xi -
liar emèrit, acompanyat de Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona.

Varen concelebrar uns 50 preveres, amb la presència de tres vicaris episcopals, Mn.
Jesús Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Josep M. Domingo (aquest del bisbat de
Sant Feliu); de l’arxiprest d’Horta, Mn. Jordi Carretero; del rector de la parròquia,
Mn. Ignasi M. Corominas; del rector del Seminari, Mn. Josep M. Turull, i de molts
companys i amics de Mn. Mateu. Hi participaren molts fidels de la parròquia de Sant
Joan, d’altres parròquies i dels grups de què era consiliari. Varen presidir el dol els seus
germans, entre els quals hi havia la germana Caterina Terrats, monja de la comunitat
de Benedictines del monestir de Sant Pere de les Puel·les, amb altres religioses, els
seus nebots i demés familiars, així com membres dels grups cristians del Guinardó
i d’altres barris de Barcelona, de Sabadell i de Barberà del Vallès.

A l’homilia, Mons. Pere Tena va comentar les lectures bíbliques (Ap 21,1.3-7; Mc 3,
13-19) i va exposar que el mossèn havia donat resposta a una doble crida: a la vida
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cristiana i al ministeri sacerdotal, amb una explicació del ministeri presbiteral. En un
tercer moment, va explicar que l’assemblea estava reunida per pregar a fi que aques-
ta doble resposta introduís el mossèn, per la misericòrdia de Déu, en el cel nou i una
terra nova de comunió amb la Santíssima Trinitat. 

Al final de la missa, tres laics varen dir unes paraules d’agraïment pel testimoniatge
de fe que els havia donat. Mentre el fèretre sortia de l’església, es va cantar el Rosa
d’abril. 

Mn. Mateu Terrats nasqué a Barcelona el 25 d’agost de 1935. Fou ordenat prevere l’any
1960 a Roma. Va serví les comunitats parroquials de Santa Isabel d’Aragó, Nos tra
Senyora de Montserrat, Sagrada Família de Sabadell, Santa Maria de Barberà del Va-
llès i Sant Joan d’Horta. També fou Vicari episcopal de Sabadell, arxiprest del Gui-
nardó i membre del Consell Presbiteral.

Mn. Terrats enviava setmanalment per correu electrònic uns comentaris de l’Evange-
li dels diumenges i festes als grups i moviments que va anar acompanyant durant el
seu ministeri. D’aquesta manera, varen néixer els seus sis llibres: La transparència
de Déu (Editorial Claret, 1996); Vi nou en bots nous (Editorial Claret, 2007); 25 Na-
dals, 25 nadales (Editorial Claret, 2007); Veniu i ho veureu (Edició privada, 2009);
La claror d’una mirada (Edició privada, 2010) i Nous camins, nous horitzons (Edi-
ció privada, 2011).

En la presentació del més recent dels volums citats escrivia: «Encara voldria afegir
que en el centre d’aquests comentaris no hi ha tant un text com una persona, que és
la persona de Jesús de Natzaret (...). Jesús va ser un senyal de contradicció i ho és en-
cara avui. Potser també a nosaltres algunes coses ens sorprenen, ens entusiasmen i
ens fan somniar en un món diferent, i d’altres ens costen d’admetre. Tant de bo pu-
guem dir sincerament com va dir un dia Pere a Jesús, davant l’alternativa de deixar
de seguir-lo: “Senyor, on anirem? Només vos teniu paraules de vida eterna”.»

Religioses difuntes

Germana Teresa Losada Campo (1943-2013)

Morí en la pau de Crist el dia 25 d’agost de 2013 a la casa que compartia amb tres
religioses Franciscanes Missioneres de Maria, congregació a la qual pertanyia —amb
la seva germana bessona Anna— a Sant Vicenç dels Horts. Morí a conseqüència d’un
càncer, que l’obligà els darrers temps a reduir molt les seves activitats.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el 26 d’agost a la parrò -
quia de Sant Vicenç màrtir, a Sant Vicenç dels Horts. Molts membres de la comuni-
tat musulmana varen unir-se al comiat d’aquesta religiosa que tant ha treballat a fa-
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vor de la seva cultura i la seva integració a Catalunya. Després, les seves despulles
mortals varen rebre cristiana sepultura al cementiri de Sant Genís dels Agudells (Bar-
celona).

El compromís de la seva vida —realitzat sobretot a la ciutat de Barcelona— fou
l’acolliment i la integració dels immigrants del món àrab a la nostra terra, sobretot les
dones i els infants. Aquest compromís el va mantenir fins al final de la seva vida.

Nascuda a Lugo el 1943, era doctora en Filologia Semítica, i va completar estudis a Pa -
rís i Roma, a Tunísia i al Marroc. Després de doctorar-se i haver estat professora d’à-
rab (1970-1977) a la Universitat de Barcelona va deixar la carrera acadèmica —que
es prometia molt brillant— davant la incredulitat de l’insigne professor Joan Vernet.
Per a ella, hi havia una tasca més urgent: servir als immigrants marroquins o d’altres
països —sobretot les dones i els infants—, que eren majoritàriament musulmans, en
la seva integració a casa nostra. Abans que els acadèmics parlessin d’integració, mul-
ticulturalitat i diàleg interreligiós, ella ja ho practicava, fruit d’una profunda refle-
xió cultural i d’un compromís moral i religiós.

El 1975 fundà l’Associació d’Amistat amb els Pobles Àrabs, embrió de Bayt al-Taqa -
fa (Casa de la Cultura), molt activa sempre des dels inicis (1977) en un local del car -
rer Princesa de Barcelona i també a Sant Vicenç dels Horts. L’any 2004 va donar lloc
a la fundació homònima, en col·laboració amb els Germans de Sant Joan de Déu. Ac-
tualment, la Fundació atén més de 4.000 persones cada any en diverses accions d’in-
serció social i cultural i gestiona 13 pisos d’acollida per a persones adultes o joves
en situació de precarietat o d’irregularitat. 

Consellera de la Conferència Episcopal Espanyola i sempre disposada a secundar les
peticions que rebia de la nostra arxidiòcesi, l’any 2000 fou nomenada consultora del
Pontifici Consell per al Diàleg Interreligiós amb els musulmans. Mentre va tenir for-
ces per a fer-ho, a més de treballar a la seva fundació, no va deixar d’impartir clas-
ses, donar conferències i participar en actes que tinguessin a veure amb la relació amb
l’altre, amb el diferent, per tal d’acollir-lo, aprendre d’ell i treballar junts per fer un món
més just. 

Per aquest llarg treball, l’any 2001 fou nomenada filla adoptiva de Sant Vicenç dels
Horts i va rebre la Creu de Sant Jordi. El desembre de 2011 la Generalitat li va de-
dicar l’acte del Dia del Migrant; el març del 2012 va rebre el Memorial Abat Cassià
M. Just i el 16 de maig passat el Reconeixement Emmanuel Mounier 2013, al saló
Sant Jordi del Seminari Conciliar. Aquell dia, davant la façana del Seminari Conciliar,
a un grup d’amics que l’acomiadaven, els va dir mentre pujava al cotxe que la porta -
ria a Sant Vicenç dels Horts: «una abraçada a tots, i fins al cel».

Gna. Concepció Vellvehí Quintilla

La Gna. Concepció Vellvehí Quintilla (en religió Gertrudis), Hospitalària de la Santa
Creu, va morir el dia 22 de juliol de 2013, als 95 anys d’edat i 69 de vida religiosa.

BAB 153 (2013) - juliol-agost [37]  395



Gna. M. Lourdes Sorribes Garcia

La Gna. M. Lourdes Sorribes Garcia (en religió Maria dels Desamparats), Hospitalà -
ria de la Santa Creu, va morir el dia 22 de juliol de 2013, als 91 anys d’edat i 68 de
vida religiosa.
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Conferència Episcopal Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 207

Els dies 10, 11 i 12 de juliol ha tingut lloc la reunió núm. 207 de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (CET), al Seminari de Vic. La reunió ha estat presidida per Mons.
Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona i hi han assistit tots els seus membres,
llevat del bisbe electe de Tortosa, Mons. Enric Benavent.

1. Després de la pregària inicial, Mons Jaume Pujol ha expressat la seva joia per l’e-
lecció de Mons. Enric Benavent com a nou bisbe de Tortosa que prendrà possessió
de la diòcesi tortosina el proper dissabte 13 de juliol. Els bisbes s’han alegrat també per
la recent publicació de la carta encíclica Lumen Fidei del papa Francesc, que ja ha apa -
regut en català a la col·lecció Documents del Magisteri que la CET promou i publi-
ca l’Editorial Claret.

2. Mons. Jaume Pujol ha informat dels diversos actes previstos per a les properes bea -
tificacions dels 522 màrtirs del segle XX, a Tarragona el proper 13 d’octubre. El dia 12
de setembre, amb ocasió de l’aniversari de la mort del cardenal Vidal i Barraquer, tin-
drà lloc una celebració eucarística i un acte acadèmic a Tarragona, així com també la
inauguració de l’exposició sobre els màrtirs tarragonins al Seminari de Tarragona.

Mons. Pujol ha lliurat als Bisbes la carta pastoral que acaba de publicar «Els màrtirs,
testimonis suprems de l’amor al Crist» i ha informat que ja s’ha obert la inscripció per
a assistir a la celebració de les beatificacions. A la pàgina web http://www.arquebis -
bat tarragona.cat/ hom pot trobar-hi abundant informació sobre l’esdeveniment.

3. Els bisbes han fet un repàs de diversos àmbits del treball pastoral a la CET: la si-
tuació del Centre d’Estudis Pastorals, la pastoral de joventut i la situació de l’escoltis -
me a casa nostra, la litúrgia, l’art sacre, l’apostolat seglar i els arxius eclesiàstics.

4. Mons. Joan Piris, acompanyat d’alguns delegats del Secretariat Interdiocesà de Mit -
jans de Comunicació Social (SIMCOS), ha informat sobre les accions d’aquest secre -
tariat i ha plantejat diverses propostes de cara al futur. Els bisbes han animat els De -
legats diocesans de Mitjans de Comunicació Social a intensificar i coordinar el seu
treball, d’acord amb les proposicions formulades pel Concili Provincial Tarraconense.

5. El cardenal Lluís Martínez Sistach ha informat els bisbes de la recent signatura
d’un conveni de col·laboració entre la CET, la Conselleria de Justícia de la Genera-
litat i el Col·legi de Notaris de Catalunya, per protocol·litzar els testaments atorgats
davant rector. El cardenal ha posat en relleu la important tasca social que al llarg dels
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segles han portat a terme els rectors de les parròquies catalanes amb aquest servei
al poble.

6. El P. Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya,
ha presentat als bisbes un exhaustiu informe sobre el moment actual de l’ensenyament
i de l’escola cristiana a casa nostra. Els bisbes s’han mostrat preocupats per la delica -
da situació econòmica en què es troben moltes de les escoles, amb un concert educa-
tiu clarament insuficient i amb importants dificultats afegides a causa de la greu cri -
si econòmica que travessen moltes famílies. Els bisbes animen la Fundació Escola
Cristiana de Catalunya a continuar treballant de manera realista i amb esperança, fent
costat a les persones i a les escoles, amb fidelitat a la seva identitat cristiana.

7. Els bisbes han comentat diverses activitats programades entorn de l’Any de la Fe,
com ara la recent Trobada de seminaristes, novicis i novícies amb el Papa Francesc,
o les programades per als catequistes i per a les famílies a la propera tardor.

També han rebut informació sobre la preparació de la Jornada Mundial de la Joven-
tut 2013 a Rio de Janeiro a la qual hi assistiran un grup de joves catalans acompanyats
pel Cardenal Lluís Martínez Sistach i per Mons. Xavier Novell. 

El Secretariat Interdiocesà per la Joventut (SIJ) ha programat per als dies 26 i 27 de
juliol una trobada de joves a Llinars del Vallès adreçada a aquells que no poden des -
plaçar-se a Rio però volen viure l’impuls de la JMJ i també alguns bisbes s’hi faran
presents per a les catequesis i l’Eucaristia, presidits per l’arquebisbe de Tarragona
Mons. Jaume Pujol.

8. En el transcurs de la reunió, els bisbes han pogut visitar la Catedral de Vic, on van
celebrar l’Eucaristia a la seva Cripta, l’exposició «Facies Fidei, expressions artísti-
ques de la Fe Cristiana a la Catalunya Medieval» al Museu Episcopal de Vic, així
com també el Monestir de Santa Maria de l’Estany on han celebrat l’Eucaristia amb
els fidels d’aquella parròquia, Sant Joan de les Abadesses, on han pogut contemplar el
Santíssim Misteri, i l’església de Beget amb la preciosa talla de la «Majestat» que
presideix l’església parroquial.

Tarragona, 12 de juliol de 2013
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Organismes diocesans

Delegació de Catequesi

Celebració de la Setmana Catequètica 2013

Un any més, la segona setmana del mes de juliol, en aquesta ocasió del 8 al 12, han
es tat les dates assenyalades per a una iniciativa de formació de catequistes que ja fa
una bona colla d’anys que es duu a terme: la Setmana Catequètica 2013.

Hereva de l’Escola d’estiu que organitzava el Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC),
l’any 2001 va assumir-ne l’organització la Delegació diocesana de Catequesi de l’Ar-
quebisbat de Barcelona, i, des de la divisió de l’arquebisbat, s’organitza conjuntament
amb les Delegacions diocesanes de Catequesi dels bisbats de Sant Feliu de Llobregat
i Terrassa.

Es tracta d’una oferta oberta a tots els catequistes i els ofereix un àmbit on es desen -
volupen un seguit de cursets, de matí o de tarda, que volen ajudar-los a poder dur a
terme la tasca que la comunitat cristiana els ha encomanat.

En aquesta ocasió gairebé noranta catequistes han pogut participar en els diversos
cursets que s’han programat. Després d’un moment de pregària conjunta preparada
pel delegat de Terrassa, Mn. Carles Cahuana, al matí s’han ofert els cursets: «Afavo-
rir l’atenció i la motivació dels infants de la catequesi», a càrrec de Marta Ciurana i
Rosa Gutiérrez; «La pregària a la catequesi», a càrrec de Sole Galera i Rodolf Puig-
dollers; i «La Bíblia en el procés catequètic d’infància» a càrrec de Josep M. Jubany.
I a la tarda: «Un moment, deixa’m pensar...» a càrrec de Carles Porrini; «Catequesi
i família» a càrrec de Josefa Rebato; i «Iniciar-se a ser catequista» a càrrec d’Enric
Termes.

El divendres, com en altres ocasions, es va oferir una activitat conjunta oberta a tots
els participants en la Setmana Catequètica 2013. Aquesta vegada va consistir en una
visita a la Catedral de Sant Feliu de Llobregat. Acollits per la Sra. Pilar Garcia, dele -
gada diocesana, i Mn. Francesc Tirado, rector de la parròquia, va consistir en una vi-
sita ben documentada i detallada per la història del temple dedicat a Sant Llorenç a
càrrec d’un feligrès bon coneixedor en primera mà dels avatars de la història. Des-
prés ens vam dirigir a la Casa de l’Església del bisbat, on una de les germanes que
forma part de la comunitat que hi viu ens va fer un repàs a la història de la casa; tot
seguit Mn. Joan Pere Pulido, secretari canceller, i Mn. Josep M. Domingo, vicari epis -
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copal, ens van acostar a la breu i intensa vida del bisbat. Tot seguit vam compartir
la celebració de l’Eucaristia presidida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu
de Llobregat, que tot partint de les lectures del dia va fer un retrat engrescador del ca -
tequista i la seva funció. Finalment, vam poder compartir tots junts un refrigeri.

Un cop acabada l’edició d’enguany ja comencem a pensar en la programació de la del
proper any, tenint ben presents els suggeriments que ens han fet arribar els participants
d’aquesta Setmana Catequètica 2013. 

Mn. Enric Termes Ferré
Delegat diocesà de Catequesi
Arquebisbat de Barcelona
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Crònica

Inauguració dels nous locals de les Delegacions
diocesanes a Sant Pau del Camp

«Comencem una nova etapa amb il·lusió i amb ganes de servir l’Església», va dir el
cardenal Lluís Martínez Sistach

«Comencem una nova etapa amb il·lusió i amb ganes de servir l’Església», va dir el
cardenal arquebisbe de Barcelona en l’acte de benedicció i inauguració dels nous lo-
cals de les delegacions diocesanes, instal·lades ara en uns espais de la parròquia de
Sant Pau del Camp, al barri del Raval de Barcelona (c/ Sant Pau del Camp, 101. 08001
Barcelona).

L’acte començà el dia 2 de juliol, a les set del vespre, a la capella de l’històric mones -
tir i ara parròquia de Sant Pau del Camp, que es va omplir amb el personal de les de-
legacions diocesanes i amb feligresos de la parròquia. També hi havia el nou direc-
tor general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell; una representació de
l’Ajuntament de Barcelona i del districte municipal; els vicaris episcopals, Mn. Joan
Cuadrench i Mn. Salvador Bacardit; el delegat diocesà d’Economia, Mn. Antoni Mata -
bosch; el subdelegat, Mn. Ramon Batlle, amb altres persones de la delegació. A més
dels altres delegats diocesans que es traslladaven al nous locals, hi havia també re-
presentants de les Esglésies ortodoxes, de les Esglésies evangèliques, dels anglicans,
de la comunitat jueva, dels budistes i dels musulmans.

Obrí l’acte la delegada d’Apostolat Seglar, Anna M. Almuni, que donà les gràcies a
tots els qui han fet possible aquesta nova instal·lació de les delegacions diocesanes,
després de l’obligat trasllat perquè calia remodelar i adequar a les disposicions de se-
guretat l’edifici de la Casa de l’Església del carrer Rivadeneyra.

Seguidament, Mn. Francesc Tort, rector de la parròquia de Sant Pau del Camp, expli -
cà els arranjaments fets en l’edifici d’aquest històric monestir per adaptar-lo a la no-
va funció d’acollir algunes delegacions diocesanes, com la col·locació d’un ascensor
i la modificació de l’espai dedicat a l’arxiu parroquial. Donà la benvinguda a totes
les persones que omplien l’església del monestir i de la parròquia i va dir que estava
segur que aquesta nova presència de diverses institucions diocesanes a la parròquia
beneficaria també tot el barri del Raval.

Parlà acte seguit el cardenal, que donà les gràcies al rector de la parròquia i a tots els
qui havien col·laborat en el trasllat als nous locals, especialment el doctor Antoni Ma-
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tabosch i els seus col·laboradors de la Delegació Diocesana d’Economia. Explicà que
el trasllat fou inevitable perquè calia remodelar l’edifici del carrer Rivadeneyra i to-
tes les delegacions no havien pogut ser acollides a l’espai disponible al Palau Episco -
pal. «Es farà un contracte de lloguer de l’edifici de Rivadeneyra, per poder pagar el
cost de la remodelació, donat que aquest cost supera les possibilitats de l’arquebisbat»,
va dir el doctor Martínez Sistach. «Encara que no estigueu en el Palau Episcopal —afe -
gí—, us demano que sigueu ben conscients que, com a delegacions del bisbe, formeu
part de la Cúria diocesana i sou els col·laboradors del pastor diocesà. Desitjo també
que aquesta nova presència aquí de diverses institucions diocesanes representi una
millora per al barri del Raval. Gràcies a tots els qui ho heu fet possible i que Déu us ho
pagui», acabà dient el cardenal.

La capella de música de la parròquia interpretà diverses peces de música gregoriana,
en perfecta sintonia amb el bellíssim art romànic que la nombrosa comunitat podia
contemplar. En diversos moments de l’acte intepretà l’Ubi charitas et amor i la invo -
cació mariana Ave, maris stella, Dei mater alma, interpretacions primer seguides com
una pregària i en acabar molt aplaudides pels presents.

Després, els assistents es varen traslladar davant la façana de l’antic monestir, on es
va fer l’acte de la benedicció dels locals. El delegat d’Economia de l’arquebisbat,
Mn. Antoni Matabosch, llegí el fragment de l’Evangeli en què Jesús envia els apòstols
a predicar l’Evangeli per tot el món. Seguidament, el cardenal resà la pregària de bene -
dicció dels nous locals, que finalment foren visitats pel cardenal, per les autori tats
presents i per tots els assistents a l’acte inaugural. 

Les delegacions que estan ubicades als nous locals són: Apostolat Seglar, Confraries
i Germandats, Ecumenisme i Relacions Interreligioses, Pastoral Obrera, Pastoral So-
cial, Pastoral de la Salut, Secretariat de Pastoral Gitana i Secretariat de Pastoral Peni -
tenciària.

Celebració a Barcelona de la IX Trobada 
Internacional dels Infants en Missió de Pau

Del 7 a l’11 de juliol de 2013 la ciutat de Barcelona va acollir la IX Trobada Interna-
cional dels Bambini in Missione di Pace, un multitudinari pelegrinatge d’infants orga -
nitzat per la Unione Internazionale Italiana Transporto Ammalati a Lourdes e Santua-
ri Internazionali (UNITALSI), que és l’equivalent a Itàlia de la nostra Hospitalitat de
la Mare de Déu de Lourdes.

Els Bambini in Missione di Pace varen celebrar a la nostra ciutat una nova edició del
llarg pelegrinatge que des de l’any 2003 els ha portat com a missatgers de pau arreu
d’Europa. «Els Bambini di Pace —explica Alessandro Pinna, responsable del pele-
grinatge— van néixer l’any 2003 a partir del pelegrinatge mundial d’infants que es
va fer a Lourdes amb motiu del centenari de la fundació d’UNITALSI.»
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Al llarg dels últims deu anys, els Bambini viuen un pelegrinatge cada dos anys. Han
estat a Assís, en dues ocasions, a Lourdes, també dues vegades, a Gardalant... Una eta -
pa decisiva d’aquest pelegrinatge va ser l’any 2009 a Terra Santa. Allà els Infants de
pau, que és el nom que varen rebre inicialment, van viure «una experiència única, in-
tensa i entusiasta» i van descobrir «una terra encara ferida per la guerra i les divisions
on la pau s’ha de construir i conquistar novament, dia a dia». Van visitar els llocs sa -
grats, van pregar per la pau i, fins i tot, van tenir ocasió de compartir una gran festa
amb música, jocs i animació amb els infants de Betlem. «Va ser un temps de gràcia
—assegura el responsable del pelegrinatge— i vam començar a ser conscients que els
infants són els testimonis més creïbles i portaveus de pau, a partir de la seva esponta -
neïtat i del seu entusiasme.»

L’any 2010 el pelegrinatge va continuar a París. L’any 2012, els Bambini van celebrar
la seva trobada internacional a Roma. I aquest any ha estat Barcelona el seu punt de
trobada.

Aquesta intuïció va fer germinar un nou fruit: els infants havien de ser missioners de
la pau. Així van néixer els Bambini in Missione di Pace, un nom que expressava no no -
més la naturalesa, sinó també la crida d’aquesta agosarada i entusiasta aventura nas -
cuda en el si de l’associació italiana UNITALSI.

«Els nostres infants —afegeix Alessandro Pinna— i sobretot aquells infants que ano-
menem “especials” tenen alguna cosa a dir-nos, ens expliquen com n’és de bonica la
vida, ens diuen quantes joies reserva la vida a aquell que està disposat a recollir els
fruits de la Providència, ens fan veure com ens estima el Pare i com tots som germans
davant de Déu». Un tret decisiu d’aquesta aventura és l’aposta per la integració, que
s’expressa en la convivència harmònica d’infants sans i malalts. «Perquè la pau s’ini -
cia en la integració —remarca Pinna—, en la superació de les barreres no només ar -
quitectòniques, sinó sobretot mentals.»

Un programa lúdic, festiu i religiós

Procedents de Roma, prop d’un miler de persones, amb uns 450 infants malalts i tam-
bé sans, varen arribar el dia 7 de juliol al port de Barcelona. Des d’aquí es varen des-
plaçar a Port Aventura (Tarragona), on varen passar els dos dies següents. El dia 10
varen tornar a Barcelona. El dia 10 (9.30 h) varen assistir a una missa a la basílica de
Santa Maria del Mar, presidida pel nostre cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis -
tach, el qual pronuncià l’homilia (es troba a la secció del Prelat).

Els pelegrins varen dinar al Port Olímpic i a la tarda varen visitar el Parc Güell. Allí
ma teix, a les 18 h, es va fer una processó eucarística, presidida per Mons. Luigi Mar -
ruci, bisbe de Civitavecchia i consiliari nacional d’UNITALSI.

Durant el matí del dia 11 de juliol els infants varen visitar la basílica de la Sagrada Fa -
mília. I a la tarda, a les 16.30 h, es varen concentrar a la plaça de Catalunya. Des d’a-
llí, mitja hora més tard, tot i que era un dia plujós, va començar la Marxa de la Pau

BAB 153 (2013) - juliol-agost [45]  403



per les Rambles i en direcció al Port Vell. L’Hospitalitat va convidar tothom, i espe-
cialment a les famílies amb nens, a participar en tots els actes, i de manera especial
en aquest acte final de la trobada. Arribats allí, es va fer una festa de comiat, amb can-
çons, coreografies, números musicals i altres activitats.

En nom d’UNITALSI va parlar el president, Salvatore Pagliuca i en representació del
Pontifici Consell de Justícia i Pau va prendre la paraula la subsecretària, Flaminia
Giovannelli. També va parlar el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach,
que es va desplaçar des de Vic, on estava reunit amb els bisbes de Catalunya; el di-
rector general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell; i el
regidor Raimon Blasi, en nom de l’Ajuntament.

Paraules de comiat del Sr. Cardenal de Barcelona

El Dr. Lluís Martínez Sistach pronuncià aquestes paraules de comiat: «Cari bam-
bini e genitori venuti a Barcellona per iniziativa d’UNITALSI. Avete arribato con il
sole i ritornate a Roma con il sole!» (Malgrat la pluja d’aquell dia, en aquell moment
tornà a sortir el sol. Aquestes paraules del Cardenal foren rebudes amb aplaudi-
ments).

Cosí come ho avuto il piacere de ricevervi nella Basilica di Santa Maria del Mar, ora
sono molto lieto di accomiatarvi a nome della città e della diocesi di Barcellona.

Grazie per la vostra visita. Siamo stati molto felici di accogliervi. Ci avete rallegra-
to. Tutta la città di Barcellona ha una tradizione di cortesia lodata dal grande scritto -
re spagnolo, Cervantes, che la definí «archivio della cortesia». Siamo stati molto fe -
lici di potervi accogliere.

Grazie per aver voluto celebrare una Messa nella Basilica di Santa Maria del Mar, per
haver fatto una cerimonia religiosa nel Parco Güell e per aver voluto visitare la Basi -
li ca della Sagrada Família. 

A voi, fanciulli, e a tutti i dirigenti d’UNITALSI e a sua eccellenza il Vescovo que vi
acom pagna, grazi per aver scelto la nostra città. Speriamo di potervi ricevere in qual-
che altra occasione.

Nel fratempo, vi chiedo che diventiate messaggeri di pace per preparare un futuro mi -
llior per l’Europa e per il mondo intero, come vuole il Santo Padre Francesco.

A sempre, buoni amici. Che Cristo vi accompagni e che —comme desidera il Papa
Francesco— cresca la fraternità tra i nostri due popoli. Buon ritorno a casa vostra, con
el Bambino Gesù que portate con voi!

Després d’aquest acte de comiat, els infants i els seus pares es varen traslladar fins a
la terminal per embarcar amb destí a Roma.
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Una àmplia participació

L’organització d’aquesta trobada no hauria estat possible sense l’amistat i el compro-
mís de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, present en els actes
en la persona del seu president, Aleix Canalis, del coordinador del viatge, Xavier Gam -
bús, amb la col·laboració de nombrosos membres i joves voluntaris de la nostra Hos-
pitalitat. També hi varen col·laborar activament les diverses administracions públi-
ques, des de l’Ajuntament de Barcelona fins a la Generalitat de Catalunya, així com
el nostre Arquebisbat de Barcelona.

Xavier Gambús, membre veterà de l’Hospitalitat i responsable de l’acollida dels Bam -
bini a Barcelona, està convençut que aquesta iniciativa ha estat molt enriquidora per
a Catalunya. «L’any 2007, l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes va comen çar
la col·laboració amb UNITALSI a través d’un programa d’intercanvis. Des d’aques -
ta relació, ells ens van proposar preparar plegats el pelegrinatge dels Bambini in Mis-
sione di Pace a Barcelona. Vam estar encantats de la seva proposta i ens vam po sar
a la seva disposició. Crec que Barcelona podia oferir i de fet ha ofert un bon espai per
a aquesta missió.»

«Els nens traspuen innocència i són els millors ambaixadors per la pau», va dir du-
rant la festa de comiat sor Paula, una de les religioses italianes que acompanyava
els 160 malalts adults i els infants —també els infants malalts— en aquest viatge a
Barcelona.

Celebració d’una eucaristia per als turistes 
a la Sagrada Família

«Davant la crisi econòmic, tots estem invitats a ser solidaris amb les persones que més
sofreixen les conseqüències de la crisi actual, seguint l’exemple de la paràbola del bon
samarità, de què ens parla l’evangeli d’avui». Això va dir el cardenal Lluís Martínez
Sistach a les prop de 2.000 persones que varen participar el diumenge dia 14 de juliol
a una missa celebrada a la basílica de la Sagrada Família, especialment dirigida als
turistes que visiten Barcelona en els dies de l’estiu.

La cerimònia va iniciar-se a les 5 de la tarda, i va estar presidida pel Cardenal arquebis -
be, Dr. Lluís Martínez Sistach, que concelebrà la missa amb el Bisbe auxiliar, Mons.
Sebastià Taltavull; amb Mn. Joan Cuadrench, Vicari episcopal; amb Mn. Fer ran Lor-
da, delegat de Pastoral del Turisme; amb Mn. Josep Maria Turull, encarregat de les
celebracions a la basílica; amb Mn. Joan Obach, delegat de Pastoral sacramental i Li-
túrgia; amb mossèn Mariusz Berko, sacerdot polonès de visita a Barcelona; amb Mn.
Lluís Bonet Armengol, rector de la parròquia de la Sagrada Família, i amb deu preve-
res més, entre diocesans i religiosos.
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També varen participar a la celebració un grup de diaques permanents, entre els quals
hi havia Mn. Xavier Rius i Mn. Jordi Albert Garrofé, que varen fer les funcions dia-
conals en la missa.

En llocs preferents hi havia una representació del cos consular d’aquestes països: Bra -
sil, Canadà, Hongria, Japó, Polònia, Suïssa i Estats Units. També participaren en la
celebració diversos membres del Patronat de la Sagrada Família, com Roser Mara-
gall i Jordi Bonet, i també eren presents Esteve Camps, president delegat del Patro-
nat de la Sagrada Família; Jordi Faulí, arquitecte director; Xavier Miralles, director
general; Xavier Martínez, director corporatii, i Fernando Villa, director de Tècniques
d’Informació i Comunicació (TIC). Entre altres representacions, hi havia Núria Mu-
ñoz, de Barcelona Turisme. 

A l’homilia el Cardenal arquebisbe va fer una explicació del sentit de l’eucaristia, de
la qual va dir que ”ens dóna el sentit d’aquesta vida i de la vida després de la mort ter -
renal. L’eucaristia és la festa de l’amor de Déu i és també un ajut per a viure l’amor als
germans i la fraternitat. Tot som pecadors, però si ens acollim a la misericòrdia de
Déu, ell ens perdona sempre”. Fent referència a la paràbola del bon samarità, llegida
en l’evangeli d’aquell diumenge —el XV de durant l’any— invità a tots a imitar l’e -
xemple del bon samarità, ajudant les persones més afectades per la crisi econòmica.

La breu homilia del cardenal la va llegir en aquestes cinc llengües: Italià, francès, an-
glès, castellà i català. El cardenal també va donar la benvinguda, a l’inici de la celebra-
ció, en diverses llengües. En la proclamació de les lectures es varen utilitzar les diver -
ses llengües dels assistents, i en la pregària eucarística i en algunes pregàries —com
en el parenostre— es va utilitzar també el llatí.

Uns infants i uns joves varen fer la presentació de les ofrenes i en la pregària dels fi dels
es va fer una pregària en portuguès pels fruits de la Jornada Mundial de la Joven tut que,
amb la presència del Papa Francesc, es va celebrar durant la darrera setmana de juliol
a Rio de Janeiro (Brasil).

La interpretació dels cants —senzills, però d’una gran bellesa— va estar a càrrec de la
Coral Espluguina, dirigida per Albert Pàmies. Els cants del poble foren molt ben di -
rigits per Cori Casanova, que va fer unes explicacions i va traduir a les llengües dels
assistents els primers versos del «Rosa d’abril», i el va assajar i així tothom el va poder
cantar, ja que amb el nostre «Virolai a la Mare de Déu de Montserrat» es va cloure la
celebració.

Viatge del Sr. Cardenal Arquebisbe a Polònia
amb un grup de preveres joves

Del dia 5 al 9 d’agost de 2013, el Sr. Cardenal Arquebisbe visità diversos llocs religio -
sament emblemàtics de Polònia acompanyat d’un grup de sacerdots joves, concreta -
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ment els ordenats en els darrers anys. Aquests sacerdots es reuneixen periòdicament
amb el Sr. Cardenal a la Casa d’espiritualitat de Tiana per estudiar i dialogar sobre
qüestions d’espiritualitat i de pràctica pastoral.

Cada any, com a activitat especial de fi de curs, el grup realitza un viatge d’una setma-
na amb el Sr. Cardenal per visitar una diòcesi, per conèixer noves realitats pastorals,
per pregar junts, per compartir la fraternitat sacerdotal i descansar una mica. Aques-
ta vegada, es va escollir Polònia com un homenatge a la figura del beat Joan Pau II,
la canonització del qual, juntament amb la canonització del beat Joan XXIII, es con-
sidera propera. El grup fou amablement guiat cada dia pel Dr. Bartlomiej Pergot, se-
cretari canceller de l’arxidiòcesi de Varsòvia, que parla el castellà, i rebé les atencions
de molts altres preveres, religiosos/es i laics dels llocs visitats.

En unes jornades especialment caloroses, els dies 5 i 6 d’agost el grup visità Varsò-
via; mentre que els dies 7, 8 i 9 es varen dedicar a visitar el santuari de Czestochowa,
Cracòvia i algunes localitats properes com Wadowice. També es va fer una visita, amb
gran emoció, a Auschwitz-Birkenau, el lloc de la Shoah (l’Holocaust).

A la capital del país foren molt ben acollits pel cardenal arquebisbe de Varsòvia, Kazi -
mierz Nycz, que va voler compartir el sopar amb el grup, juntament amb el Nunci,
Mons. Migliore. Varen visitar diversos llocs del Casc antic i la parròquia de Sant Es-
tanislau de Kostka, al barri de Zoliborz, on està enterrat el jove sacerdot, el Beat Jerzy
Popieluszko, prevere de l’arxidiòcesi de Varsòvia, que va esdevenir el símbol de la re -
sistència cultural dels catòlics polonesos davant del règim comunista. El gener de 1982,
als trenta-cinc anys, el sacerdot Popieluszko inicià en la seva església la celebra ció de
la «Missa per la pàtria», a la qual anaven milers de persones i en les que ell pronun-
ciava l’homilia insistint en la crida feta per Joan Pau II de vèncer el mal amb el bé,
i insistint en la no violència i en la resistència. La resistència, com una obligació moral
davant del poder polític i la no violència com la manera cristiana de resistir. La nit
del 19 d’octubre de 1984, quan el pare Jerzy tornava en cotxe de Bydgoszcz a Varsò -
via, uns agents del règim varen detenir el seu cotxe, el varen assassinar i varen llançar
el seu cadàver al riu Vístula, on va poder ser trobat més tard. El pare Jerzy està con-
siderat com el «màrtir del sindicat Solidarnosc»; ell era també capellà dels obrers me-
tal·lúrgics.

Prop de Varsòvia visitaren Niepokalanów, la ciutat de la Immaculada, fundada pel pa -
re franciscà Maximilià M. Kolbe, que morí l’any 1941 en el camp de concentració
d’Ausch witz-Birkenau, després d’haver-se ofert per substituir un altre empresonat i
pare de família, que demanava no ser comdemnat a morir per poder tenir cura de la
seva família. Kolbe fou canonitzat per Joan Pau II.

També es va visitar el convent on entrà de jove Santa Sor Faustina Kowalska, i on va
tenir les primeres aparicions privades de Nostre Senyor.

A Cracòvia el nostre Cardenal i tot el grup fou rebut pel cardenal arquebisbe de la ciu -
tat, Stanislaw Dziwisz, fidel secretari del Papa polonès, a qui el nostre Cardenal va ob -
sequiar amb un recull de les encícliques i exhortacions apostòliques de Joan Pau II
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editades en català. El cardenal Dziwisz compartí amb el grup alguns dels seus records
dels seus 27 anys com a secretari del Papa i els va obsequiar a tots amb una medalla
commemorativa del pontificat de Joan Pau II. El grup va celebrar l’eucaristia a la ca-
pella on Joan Pau II fou ordenat sacerdot; i també va visitar el Casc Antic, el Castell
Reial, la Catedral i el santuari de la Divina Misericòrdia, on visqué i va morir l’any
1938, als trenta-tres anys, la religiosa santa Faustina Kowalska, la mística de la Divi -
na Misericòrdia, elevada als altars per Joan Pau II. 

Emocionant fou la visita i la pregària al camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau,
on varen morir milions de persones, molts innocents màrtirs, infinitat de sants, entre
els que destaquen sant Maximilià M. Kolbe i santa Teresa Benedicta de la Creu (Edith
Stein). Es varen poder veure imatges impactants de l’única càmara de gas que no van
poder destruir, dels llocs de càstig, el lloc de afusellament, els barracons, les latrines,
les torres de vigilància, els filats electrificats, així com les restes d’objectes personals
—maletes, ulleres, sabates, roba, objectes diversos, cabells,...— que eren confiscats
i retornats a Alemanya per al comerç. 

Després es va visitar el santuari de Czestochowa, on es venera la famosa imatge de la
«Verge Negra», tant estimada per tots els polonesos, d’una còpia de la qual els PP. Pau -
lins van fer ofrena al Sr. Cardenal de Barcelona perquè fos venerada a l’arxidiòcesi
de Barcelona.

A Wadowice, lloc de naixement del beat Joan Pau II, varen concelebrar l’Eucaristia
a l’església on l’infant Karol Wojtyla fou batejat i visitaren Kalwaria Zebrzydowska,
un santuari regional on pelegrinà moltes vegades el jove, el sacerdot i el bisbe auxiliar,
i després arquebisbe i cardenal Karol Wojtyla.

L’últim dia es va aprofitar per veure el casc antic de Crakòvia, amb el seu castell, la
catedral i els llocs més significatius de la ciutat, com la plaça del gran mercat. I també
es va visitar el Centre de la Divina Misericòrdia, on tot aprofitant el divendres a les 15
h, es va resar devotament amb el poble reunit la devoció de la Corona de la Misericòr -
dia. Allí foren rebuts per les religioses que ens explicaren la realitat de la Vida de San-
ta Sor Faustina Kowalska, i on queda recollit tot aquest testimoniatge en el Diari que
va escriure, i en la devoció a través del Quadre que el mateix Jesús li va encarregar
que pintés per difondre aquesta devoció pel món. També es visità el Santuari dedicat
a Joan Pau II, on es conserven a la veneració pública, objectes personals de Joan Pau II,
i que es s’ha convertit en un gran lloc de peregrinatge de fe i devoció.

Activitats d’estiu de la Delegació Diocesana 
de Pastoral de Joventut

Mn. Bruno Bérchez i els equips de la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut han
organitzat diverses activitats entre les que destaca la participació a la JMJ de Rio de
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Ja neiro, en què va participar un grup de joves, acompanyats del Sr. Cardenal Arque -
bisbe, Lluís Martínez Sistach, i de Mn. Bruno.

—Setmana Solidària. Enguany es va tornar a oferir la Setmana Solidària, del 8 al 12
de juliol. Proposa dedicar cinc dies a fer un voluntariat en alguna institució d’Es-
glésia que serveixi a persones necessitades i per descobrir que fa més feliç donar
que rebre. Es varen oferir els següents llocs: Cottolengo del Pare Alegre, per aju-
dar i servir persones discapacitades; Llar de Pau de les Filles de la Caritat, amb l’a-
companyament de dones en situació marginal; presó de Wad Ras, col·laborant amb
els Pares Mercedaris; Menjador social d’Emaús, per a persones sense recursos; Hos -
pital infantil de Sant Joan de Déu, acompanyament de les famílies dels infants amb
els voluntaris habituals; Centre d’acollida d’infants de Sant Josep de la Munta nya,
amb reforç escolar i lleure dels infants acollits, i Residència de la Nativitat de les Ger -
manes Darderes, fent un voluntariat amb gent gran.

—Bambini in Missione di Pace. Els dies 10 i 11 de juliol, joves de la Delegació es va -
ren unir al pelegrinatge a Barcelona d’UNITALSI, amb infants malalts i les seves
famílies. (Vegeu la crònica d’aquest fet en aquest mateix número del BO).

—JMJ de Rio de Janeiro 2013. Del 15 al 30 de juliol un grup de 20 joves varen anar
a la JMJ, unint-se al pelegrinatge organitzat des de la CEE. Donades les dificultats
econòmiques per anar a Rio, del 26 al 28 de juliol, amb joves de les diverses diòce -
sis catalanes es va organitzar una trobada titulada «la JMJ de Rio a Llinars del Va-
llès», a la Residència Mogent d’aquesta localitat, en profunda sintonia espiritual,
gràcies a les noves tecnologies, amb els actes presidits pel Papa a Rio (Vegeu la crò -
nica des de Rio en aquest BO).

—Setmana de Taizé amb el SIJ, del 17 al 25 d’agost, organitzada pel Secretariat Inter -
diocesà de Joventut de les diòcesis catalanes.
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Informació

S’inaugura un Museu de la Vida a la parròquia
de la Medalla Miraculosa
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El Centre Internacional per a la Defensa
de la Vida Humana (CIDEVIDA) ha in-
augurat a Barcelona un Museu de la Vi-
da amb l’objectiu de mostrar la realitat
científica del que suposa la vida d’un fe-
tus al ventre matern i també donar a co-
nèixer les alternatives reals i positives que
hi ha per ajudar les dones amb problemes
davant la maternitat. El centre es troba als
locals de la parròquia de la Meda lla Mi-
raculosa, al carrer Consell de Cent, 110-
118, de Barcelona, i està obert al pú blic
tots els dies de l’any.

El museu, que funciona amb un grup de
voluntaris, en paraules del seu director,
Juan José Panizo, «el que pretén sobretot
és salvar vides, que els joves ho vegin i
es conscienciïn d’aquesta realitat. Quan
ens visiten els grups de joves d’ESO i Bat -
xillerat, entren proavortament i en surten
provida. I és que l’exposició és tan convin -
cent que arrasa.».

Tota la mostra té caràcter científic i l’e-
quip directiu està format per catedràtics,
metge, advocats, artistes, etc., Entre les
personalitats que avalen el contingut de

l’exposoció hi ha la Dra. Mónica López
Barahona, membre del consell directiu
de la Pontifícia Acadèmia de la Vida, i el
Dr. César Nombela Cano, catedràtic de
Microbiologia i acadèmic de la Reial Aca -
dèmia de Farmàcia.

La Dra. Isabel Viladomiu, psicòloga clí-
nica i expresidenta de l’Associació Cata-
lana d’Estudis Bioètics, en donar la ben-
vinguda al Museu va dir: «El gran horror
dels nostres dies és l’avortament i la seva
acceptació, que és un segon holocaust.
Per damunt de l’eugenèsia prenatal, de la
teoria utilitarista segons la qual si la vida
no és sana, no val la pena viure-la, del mè -
tode consensualista pel qual els drets hu-
mans sorgeixen dels parlaments, ha de
pre valdre la paraula de Benet XVI: “Si no
respectem el dret a la vida humana, la so -
cietat no té futur”.»

Aquest Museu és el segon que s’obre a
Espanya, després del de Tordesillas. CI-
DEVIDA (www.cidevida.org) es manté
gràcies a donatius particulars i pretén obrir
més muses i centres d’acollida per a do-
nes embarassades arreu d’Espanya.



Presentació del llibre «Com viure Jesús 
en família», de la periodista Sandra Buxaderas
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«Aquest llibre és una obra d’art arrelada
a la vida, una obra d’enginyeria fami liar»,
va dir el bisbe auxiliar de Barcelona, que
en va fer la presentació.

«Aquest llibre és una obra d’art arrelada
a la vida, una obra d’enginyeria familiar»,
va dir Mons. Sebastià Taltavull, bisbe au -
xiliar de Barcelona en l’acte de presenta-
ció, a la Sala Claret el dimarts, 28 de maig,
del primer llibre de la periodista Sandra
Buxaderas.

Sandra Buxaderas (Barcelona, 1974), ca-
sada i mare d’una nena, que actualment
col·labora en diversos mitjans catalans des
de Roma, ha entrevistat en profunditat
quinze famílies d’avui —ben conegudes
a Catalunya— que expliquen com han
compartit la seva experiència cristiana amb
els fills de totes les edats. El llibre es ti-
tula «Com viure Jesús en família» (Edito -
rial Pòrtic). El seu subtítol en declara la
intenció: «Transmetre avui la fe i els valors
cristians als nostres fills.»

Com va dir el director de l’editorial Pòr-
tic, Josep Lluch, aquest llibre reflecteix
«una certa frescor», perquè, després d’uns
temps d’imposició i d’un clima asfixiant,
actualment, davant la crisi dels sistemes
de transmissió de les creences, es veu la
necessitat de revisar els llenguatges i els
mecanismes d’aquesta transmissió.

Mons. Sebastià Taltavull va comentar els
quatre verbs que fa servir l’autora del lli-
bre en la introducció i que resumeixen el
seu propòsit: conèixer, compartir, contras -
tar i convidar, i va dir que aquestes quin-
ze famílies poden ser una font d’inspira -
ció per a altres famílies, perquè el llibre

és fruit d’un treball de veritat i d’humili-
tat. «Són experiències que surten del cor
i arriben al cor, en un clima d’amor, per-
què el clima d’amor de la família fa que
sigui el lloc més idoni per a la transmissió
de la fe.»

El bisbe Taltavull va demostrar la trans-
cendència de les vivències de la fe en la
infància, recordant la conversa que va te-
nir amb el seu pare, a la seva Menorca na -
tal, el dia de la primera comunió, que fou
el 27 de maig de 1954, conversa que ha
recordat sempre tant el seu pare com ell.
El seu pare li repetí amb fidelitat textual
aquella conversa el dia en què ell fou or-
denat sacerdot, el 23 de setembre de 1972,
19 anys després d’haver fet la primera
comunió. El bisbe auxiliar va aprofitar
aquesta experiència seva per recordar que
el testimoni de fe dels pares i mares acom -
panya els fills durant tota la seva vida.

Sandra Buxaderas va cloure l’acte donant
la paraula a algunes de les 15 famílies en -
trevistades que eren presents a l’acte de
presentació i als seus fills, molts d’ells ja
en plena joventut. Una de les mares de fa -
mília entrevistades en el llibre va recor dar
una frase de la jove barcelonina Rosa Deu -
lofeu, gran apòstol de la joventut: «ser cris -
tià és com portar un perfum». I un pare
de família present va dir que el secret es-
tà en «viure la fe amb autenticitat, amb
i davant els fills en la vida de cada dia,
però sense obsessionar-nos per si ho fem
prou bé». L’autora del llibre va ratificar
aquestes paraules dient que sempre cal
escoltar y aprendre dels fills, perquè ens
ensenyen bones maneres de viure la fe. Ai -
xí ho explica en el darrer capítol titulat pre -
cisament: «I els fills, què ens ense nyen.»



La Facultat de Filosofia de Catalunya,
integrada a la Universitat Ramon Llull,
edita una col·lecció anomenada Humani-
tats i mereix ser coneguda perquè tracta
qüestions molt vinculades a la història i
a la missió cultural d’una institució de la
seu barcelonina: la Biblioteca Pública Epis -
copal de Barcelona, ubicada a l’edifici del
Seminari Conciliar i que fa la valuosa fun -
ció de ser a la vegada el fons bibliogràfic
al servei de la FTC, del Seminari i de les
altres institucions acadèmiques acollides
a l’edifici del carrer Diputació, 231.

Recollim els títols dels volums fins ara pu -
blicats: Estudi iconogràfic del retaule de
Santa Clara d’Assís i Santa Caterina d’A -
lexandria de la catedral de Barcelona (01);
Quixot IV Centenari (1605-2005). Edi-
cions del Quixot a la Biblioteca Públi ca
Episcopal del Seminari de Barcelona (02);
Manuel Trens, liturgista, historiador i
amant de l’art (03); El llegat Milà i Fon-
tanals a la Biblioteca Pública Episcopal
de Barcelona (04) i, fins ara, el darrer vo -
lum, Verdaguer reavaluat. El fons de la
Biblioteca Pública Episcopal de Barcelo -
na (05), a cura de Ramon Pinyol i Tor rents
i Isabel de Colmenares, FFC, Barce lona
2013, 164 pàgines.

Per tal de donar una idea justa del contin -
gut d’aquest llibre, recollim el text, breu
i molt informatiu, del Prefaci firmat pel
Dr. Jaume Aymar i Ragolta, degà de la Fa -
cultat de Filosofia de Catalunya (URL).

«Amb motiu del centenari de la mort de
Mossèn Cinto Verdaguer (1845-1902), la
Facultat de Filosofia i la Facultat de Teo -
logia de Catalunya van organitzar, el 13
de novembre de 2002, una jornada d’ho-
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menatge amb dues conferències: sobre el
poeta, a càrrec del professor Josep M. Do -
mingo, i sobre la societat i l’Església en
els Exorcismes de Verdaguer, a càrrec del
professor i historiador Joan Bada. La Bi-
blioteca Pública Episcopal del Seminari
hi va contribuir amb una exposició en la
qual s’exhibia una mostra de les edicions
més significatives de les obres del poeta
de Folgueroles, i també amb la publica-
ció d’un catàleg il·lustrat, d’ús intern, que
reunia els llibres de Mn. Cinto custodiats
a la Biblioteca. En aquesta línia de recer-
ca i contextualització de Verdaguer, cal fer
referència als brillants estudis del profes-
sor Ricard Torrents, assagista, traductor,
crític i un dels màxims experts verdague-
rians; a la meva modesta contribució so-
bre Gaudí i Verdaguer, concordança i
con  text, que va ser la lliçó inaugural de
la Uni versitat Ramon Llull del curs 2002-
2003, i a un recent treball de Josep M. Mar -
tí Bonet, el qual es publica com a epíleg
del present volum.

«És un goig presentar aquestes contribu-
cions de les Facultats eclesiàstiques a l’Any
Verdaguer, ara ampliades amb una nova
contribució de Ramon Pinyol i Torrents i
Laura Vilardell sobre l’escriptor i sacer-
dot en el marc de l’Església barcelonina,
i amb una posada al dia dels fons verda-
guerià de la Biblioteca, el qual inclou el
detall complet del centenar i mig de goigs
i càntics. Amb l’objectiu de donar a co-
nèixer els tresors no sempre prou divul-
gats de la Biblioteca Pública Episcopal
de Barcelona, des de la col·lecció Huma-
nitats s’ha volgut dedicar el cinquè vo-
lum a aquest fons verdaguerià, comptant
amb el lloable esforç de la bibliotecària
en cap, Isabel de Colmenares, la contri-

«Verdaguer reavaluat. El Fons de la Biblioteca
Pública Episcopal de Barcelona»



bució d’especialistes del camp de la filo-
logia catalana i la coordinació de Sílvia
Coll-Vinent, i amb la col·laboració de la
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Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de
la Universitat de Vic.»

«Un sant obrer per a una parròquia obrera: 
Sant Josep Obrer 1959-2009»

Amb el títol Un sant obrer per a una par -
ròquia obrera: Sant Josep Obrer 1959-
2009, s’ha publicat un llibre de 302 pàgi -
nes, amb abundants fotografies en blanc
i negre, que recull els primers cinquanta
anys de vida d’aquesta comunitat cristia-
na. El llibre ha estat editat per la mateixa
parròquia (c/ Palamós, 49. 08033 Barce-
lona).

S’ha dit que els començaments sempre
són difícils. I aquesta dita es compleix en
la història inicial d’aquesta parròquia,
escrita pel Sr. Antoni del Pino González,
membre d’aquesta comunitat des dels seus
inicis. És una crònica detallada dels co-
mençaments de la vida parroquial en el
bar ri de Trinitat Nova, per obra dels seus
dos iniciadors, Mn. Joan Armengol, com
a rector, i Mn. Joaquim Vinardell, com a
vicari. Mons. Gregori Modrego va voler
que els nous barris de la ciutat de Barce-
lona que naixien en els anys cinquanta
del segle passat, tinguessin una assistèn-
cia pastoral adequada. D’aquesta manera,
envià preveres a aquestes zones, moltes
de les quals no tenien ni serveis socials ni
les mínimes estructures per al desenvo -
lu pament de la vida parroquial. El pròleg
del llibre és obra de Mn. Josep M. Martí
Bonet, director de l’Arxiu Diocesà de Bar -
celona.

Aquest és el cas de la parròquia de Sant Jo -
sep Obrer i de la parròquia de Sant Tar -
sici, dues parròquies en un barri obrer uni -

des, avui, en una sola, com un de sol és el
barri de la Trinitat Nova en el que estan ar -
relades. Nascudes en diferents temps, pe -
rò sempre relacionades per proximitat o
necessitat, fins a la definitiva unificació dels
seus termes parroquials, i que han arribat,
formant una sola comunitat —la de Sant
Josep Obrer— a la celebració dels 50 anys
de vida cristiana.

Llegint aquestes pàgines, hom queda ad-
mirat de les moltes persones que han unit
el seu esforç i la seva pregària per a cons -
truir aquesta comunitat viva! Quants tre-
balls, il·lusions i neguits no han viscut els
seus membres més conscients fins a arri-
bar al moment present! Amb el vent no sem -
pre a favor, la comunitat ha avançat, i al
voltant seu i amb ella, tot el barri, perquè
Barri i Parròquia nio es poden separar. El
barri de Trinitat Nova ha anat així trans-
formant-se i aconseguint millores indis-
pensables i inexistents en el moment del
seu naixement.

El treball social i pastoral amb el barri i
per al barri és una de las constants d’a-
questa història de mig segle. El que es va
viure al barri de Trinitat Nova reflecteix
el que s’ha viscut també en molts altres bar -
ris de Barcelona i de les ciutats i pobles
de la seva perifèria.

L’autor d’aquesta història ha actuat amb
gran rigor i amb molta professionalitat i
així ha donat la paraula a totes aquelles



persones —sacerdots, religioses, religio-
ses i laics, homes i dones— que han estat
els protagonistes d’aquest mig segle de vi -
da cristiana a un dels nous barris de Bar-
celona. Els fets són aquests, i això és el
que recull aquesta història del cinquantè
aniversari de la parròquia de Sant Josep
Obrer. Aquesta història és la sumas dels
esforços, entrebancs, generositat i entrega
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de tots els qui han format i formen aques -
ta comunitat cristiana. Com es diu en la
dar rera pàgina del llibre, a tall de reflexió
final, «és tot això el que ha fet possible que
hàgim arribat on som, i des d’on som, hem
de mirar esperançats un futur que esperem
sigui millor per a la nostra comunitat, pel
nostre barri, per la nostra Església i la
nostra societat».— J.P.

«Mártires por la familia», 
del P. Josep M. Blanquet, SF

«Màrtirs per la família», així diu el sarcò -
fag dels màrtirs, situat a la parròquia i san -
tuari de Sant Josep Manyanet, al barri de
SantAndreu de Barcelona. Els màrtirs fills
de la Sagrada Família formen una part
molt selecta del nostre «Àlbum de famí-
lia», dels Fills de la Sagrada Família, on
apareixen les biografies dels religiosos di -
funts.

Màrtires por la familia, del P. Josep M.
Blan quet, SF (Barcelona, EGS, 2013, 254
pàgs.), recull el perfil biogràfic i el tes -
timoni de 19 religiosos, 15 sacerdots, un
vicari, tres estudiants de teologia i un jo-
ve seglar. Tots ells seran beatificats el pro -
per 13 d’octubre a Tarragona.

Amb paraules del seu biògraf, «les ges-
tes dels Fills de la Sagrada Família que
es ressenyen van ser un do per a les famí -
lies i per les famílies. Tota la seva vida va
estar consagrada a aquesta missió pròpia
de la seva vocació, i per ella van morir. La
fidelitat a Crist i a l’Església la van ex-
pressar des de la seva fidelitat com a Fills
de la Sagrada Família per dur l’Evangeli
de Natzaret a totes les famílies per mitjà de
l’educació de la joventut i pel miniseri
sacerdotal en el camp d’aquesta missió».

I això van fer el P. Jaume Puig i els seus di -
nou companys. Per això els anomenem
Màrtirs per la família. Han estat com vint
llavors del Crist que, disseminades per una
bona part del territori de Catalunya, han
germinat i prometen collita abundant.

Com que no van morir tots junts, el llibre
els presenta agrupats segons la data i el lloc
del seu martiri en vuit capítols. Després
d’una breu descripció general dels vuit es -
cenaris, continua la biografia dels servents
de Déu amb testimonis abundants dels
seus escrits i dels testimonis del procés.

A més del pròleg del P. Jesús Díaz, supe-
rior general, i de la presentació de l’autor
del llibre, completen el llibre dos apèn-
dixs: un que recull el testimoni del P. An-
toni Samà, superior general durant aquells
anys, i un altre amb el decret oficial del
martiri dels servents de Déu. Les fotogra -
fies dels servents de Déu i altres que com -
pleten la seva biografia i el seu martiri fan
més agradable la lectura d’aquest llibre.
Es pot demanar a la casa generalícia dels
Fills de la Sagrada Família, c/ Entença,
301. 08028 Barcelona. Tel. 934 394 305. 

P. Pere Mas, SF
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