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Santa Seu

Missatges de felicitació del Sant Pare i de la 
Secretaria d’Estat al Sr. Cardenal Arquebisbe

Vaticà, 19 de juny de 2013

Sr. Cardenal,

Em plau trametre-li els missatges de felicitació que li adreça el Sant Pare i el Carde -
nal Secretari d’Estat, en ocasió de la seva festa onomàstica.

«EN LA CELEBRACIÓ DEL SEU SANT, EM COMPLAU FER-LI ARRIBAR
ELS MEUS MILLORS DESITJOS DE FELICITAT JUNTAMENT AMB LES ME-
VES PREGÀRIES PER TAL QUE EL TOTPODERÓS L’OMPLI D’ABUNDANTS
GRÀCIES DIVINES. AMB AQUESTS SENTIMENTS, I A LA VEGADA QUE
L’ENCOMANO A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, LI IMPARTEIXO
UNA ESPECIAL BENEDICCIÓ APOSTÒLICA.

FRANCESC PP.»

«EN OCASIÓ DE LA SEVA FESTA ONOMÀSTICA, VULL EXPRESSAR A
VOSTRA EMINÈNCIA LA MEVA FRATERNA FELICITACIÓ, JUNT AMB UN
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RECORD DAVANT DEL SENYOR PER LA SEVA PERSONA I MINISTERI
EPISCOPAL.

CARDENAL TARCISIO BERTONE
SECRETARIA D’ESTAT.»

Aprofito aquesta oportunitat, Eminència, per fer-li arribar també la meva sincera
felicitació, al mateix temps que li expresso els sentiments de la meva consideració i
estima en Crist.

† Angelo Becciu
Substitut

Al Sr. Cardenal Lluís MARTÍNEZ SISTACH
Arquebisbe de BARCELONA
BARCELONA 
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Prelat

Decrets

DECRET 14 /13.— Barcelona, 21 de juny de 2013

Atesa la petició del Rvd. Sr. Miquel Bada Elias, en què sol·licita poder acollir-se a la
jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara tenia a
l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Miquel Bada
Elias, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu pas
a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de
la parròquia.

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 15 /13.— Barcelona, 21 de juny de 2013

Atesa la petició del Rvd. Sr. Pere Boixaderas Sadurní, en què sol·licita poder acollir-
se a la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara
tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Pere Boixa-
deras Sadurní, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decre-
tem el seu pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de
la parròquia.
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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 16 /13.— Barcelona, 21 de juny de 2013

Atesa la petició del Rvd. Sr. Joaquim Brustenga Miquel, en què sol·licita poder aco -
llir-se a la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins
ara tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Joaquim Brus -
tenga Miquel, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem
el seu pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de la
parròquia.

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 17 /13.— Barcelona, 21 de juny de 2013

Atesa la petició del Rvd. Sr. Joan Masnou Cornet, en què sol·licita poder acollir-se a
la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara tenia
a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Joan Masnou
Cornet, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu
pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

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

Atesa la petició del Rvd. Sr. Francesc Raventós Pujol, en què sol·licita poder acollir-
se a la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats pastorals que fins ara
tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Francesc Ra-
ventós Pujol, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem
el seu pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

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 19/13.— Barcelona, 21 de juny de 2013

Atesa la petició del Rvd. Sr. Francesc Vergés Tuset, en què sol·licita poder acollir-se
a la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara te -
nia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Francesc Ver-
gés Tuset, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu
pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de la
parròquia.

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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DECRET 20/13.— Barcelona, 26 de juny de 2013

El calendari laboral de la Generalitat de Catalunya d’aquest any disposa que el dia 25
de juliol, festa de Sant Jaume, és dia feiner.

Atenent la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església i preveient les di -
ficultats que, per causa del treball, puguin tenir els fidels per celebrar-la;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. En les poblacions on s’hagi triat aquesta data com a festa local i, en conseqüència,
sigui dia festiu, es manté la festa de sant Jaume com a dia de precepte;

2. En les poblacions on no sigui dia festiu, queda dispensada l’obligació de partici-
par en la celebració eucarística, així com també queden dispensades les altres obli-
gacions derivades de les festes declarades de precepte.

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

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, a la Missa del Corpus Christi, Catedral, 2 de juny de 2013

Ens hem aplegat en el Pla de la Catedral per celebrar junts, representant tota l’Esglé-
sia de Barcelona, la solemnitat del Cos i de la Sang de Crist, el Corpus Christi. Ho
fem amb la celebració solemne de l’Eucaristia i en comunió amb tota l’Església i pre-
sidida pel nostre estimat Bisbe de Roma i Successor de Pere, el Papa Francesc, i en
unió amb les catedrals del món que celebren el culte a l’Eucaristia aquesta tarda.
En aquest Any de la Fe ens unim a la iniciativa promoguda per Mons. Fisichella, pre-
gant aquesta tarda amb totes les diòcesis del món per les intencions del Sant Pare amb
la presència real del Cos i de la Sang de Crist en l’Eucaristia.

El Corpus Christi és la festa de dos amors: l’amor al Cos i Sang del Senyor, que per
amor ens ha deixat per aliment de la nostra vida cristiana, i l’amor als germans, com
a dia de l’amor fratern i en el qual Càritas demana que intensifiquem la nostra soli-
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daritat. Tanmateix aquests dos amors van sempre junts per voluntat de Déu, ja que
constitueixen els dos manaments que resumeixen tota la revelació: estimar Déu i
estimar els germans. En l’Any de la Fe que celebrem volem professar la nostra fe
en la presència real de Crist en l’Eucaristia i també la presència del Jesús en cada per-
sona, especialment en els pobres.

L’Evangeli que hem escoltat ens parla d’una gentada que seguia Jesús i l’escoltava.
Pel cristià és molt necessari seguir Jesús. Ens podem preguntar: com segueixo jo
Jesús? El Senyor parla en el silenci del misteri de l’Eucaristia. Donant-nos el seu Cos
i la seva Sang, Ell està en cadascú de nosaltres i nosaltres estem en Ell. Hi ha una
gran intimitat entre Jesús i els cristians i en aquesta intimitat de l’Eucaristia hem d’es-
coltar i seguir el Senyor.

Amb l’Eucaristia que celebrem sota la bòveda del cel, donem gràcies a Jesús que ens
hagi deixat el seu Cos i la seva Sang i hagi instituït el sacerdoci ministerial perquè
els cristians que rebem aquest sagrament de l’orde presidim l’Eucaristia i els fidels
puguin participar-hi.

Quan celebrem l’Eucaristia, escoltant la Paraula de Déu i alimentant-nos del Cos i la
Sang de Crist, passem de l’anonimat a la comunió. L’eucaristia és el sagrament de
la comunió que ens fa sortir de l’individualisme per viure junts el seguiment i la fe en
Jesús. Així, doncs, ens hem de preguntar, ens diu el Papa Francesc, com visc jo l’Eu-
caristia. ¿La visc de manera anònima o com un moment de verdadera comunió amb
el Senyor i amb tots els germans i germanes que participen en la mateixa celebració?
L’Eucaristia ens ha de fer créixer en la nostra consciència de pertinença a l’Església,
de ser membres de la família dels fills i filles de Déu.

Corpus Christi posa en relleu l’amor de Jesús, que ens dóna el seu Cos i la seva Sang.
És la festa de l’amor. Ens podríem preguntar, seguint el contingut de l’Evangeli que
hem escoltat, ¿per què es va donar aquella multiplicació dels pans? La resposta està
en la invitació que Jesús féu als apòstols: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos».
Donar és el mateix que compartir. I els apòstols van compartir molt poc: cinc pans i
dos peixos. Molt poc, insuficient perquè pogués menjar aquella gentada. Però els
apòstols posaren en les mans de Jesús tot el que tenien. Era molt poc, però no en te-
nien més. Això significa que si compartim, si posem a disposició de Jesús i dels ger-
mans tot el que tenim —encara que sigui molt poc— el Senyor ho multiplicarà i, com
amb aquells cinc pans i dos peixos, podrà alimentar i ajudar una gentada. El que és
impossible per a l’home no ho és per a Déu.

El Papa Francesc ens ha dit que en l’Església i en la societat hi ha una paraula clau que
no ens ha de fer por. És la paraula «solidaritat», «amor», «caritat». La nostra vida no-
més serà fecunda si posem a disposició del Senyor allò que tenim, les nostres humils
capacitats.

En aquesta celebració del Corpus Christi, el Senyor es dóna a nosaltres en l’Eucaris-
tia, comparteix el nostre mateix camí, es fa menjar, el verdader menjar que manté la
nostra vida també en els moments en els quals el camí es fa difícil. En l’Eucaristia,
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el Senyor ens fa recórrer el seu camí, el del servei, el de compartir tot allò que tenim,
poc o molt , i la nostra pobresa esdevé riquesa perquè la potència de Déu que és la de
l’amor, davalla a la nostra pobresa per transformar-la. Tots podem estimar Déu i els
germans. 

Des dels primers temps de l’Església, s’ha unit la fracció del Pa, l’Eucaristia, amb el
compartir els béns materials, unint d’aquesta manera aquells dos grans amors: l’a-
mor a Déu i l’amor als germans. En el fragment de l’Evangeli que hem escoltat, els
apòstols suggereixen a Jesús que aquella gentada anés als pobles i masies. És a dir,
que cadascú pensi en ell. Quantes vegades —ens diu el Papa Francesc— els cristians
tenim aquesta mateixa temptació. No ens fem prou càrrec de les necessitats dels al-
tres. Però la solució de Jesús va en una altra direcció, una direcció que va sorprendre
els apòstols: «Doneu-los de menjar vosaltres.»

Con motivo del Corpus Christi celebramos el Día del Amor Fraterno con el deseo que
este amor no exista solamente un solo día, sino todos los días del año. Y con Cáritas, la
Iglesia celebramos la Jornada del amor fraterno. El lema de este año es éste: «Hola,
¿hay alguien?» ¿Hay alguien que me dé una mano, que me ayude, que comparta su
tiempo, sus bienes? Es la pregunta que hoy, como consecuencia de la grave crisis eco-
nómica, hacen muchísimas personas y familias sin trabajo, sin techo decente, sin me-
dios suficientes para vivir, sin autoestima.

Los cristianos —y muchas personas más— responden hoy a quienes hacen aquella
pregunta: «Hola, ¿hay alguien?». Respondemos Cáritas, parroquias, congregaciones
religiosas, instituciones de la Iglesia... ¡Sí! Estamos aquí, a tu lado y queremos com-
partir lo que tenemos contigo, con todos los que angustiados hacéis aquella pregun-
ta. Y en medio de la crisis han aumentado los voluntarios de Cáritas, los donantes y las
iniciativas que contribuyen a dar respuesta a aquellas persones que necesitan ayuda.
Hemos entendido lo que dijo Jesús a sus apóstoles: «Dadles vosotros de comer.»

En esta Eucaristía pedimos al Señor que mueva muchos corazones y el de tantas per-
sonas que por sus responsabilidades políticas, patronales, sindicales y sociales, se es-
fuercen en encontrar más unidos caminos de solución de la crisis económica y que
las personas —especialmente los jóvenes— puedan encontrar trabajo.

María, en el banquete de bodas de Caná, ante el problema que tenían los esposos por
la escasez de vino, pidió a Jesús que solucionara aquel problema, diciendo a los que
servían en el banquete: «Haced todo lo que Jesús os diga». Lo hicieron y el agua se
convirtió en el mejor vino del banquete. María continua diciéndonos: «Haced todo
lo que Jesús os diga». Si lo hacemos, los problemas consecuencia de la crisis econó-
mica encontrarán más fácilmente solución.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa per als col·laboradors del Fons Comú Dio-
cesà. Basílica de la Sagrada Família, 9 de juny de 2013

Amb goig ens hem reunit en aquesta bellíssima basílica de la Sagrada Família per ce-
lebrar l’Eucaristia en aquest diumenge, dia del Senyor. Els cristians no podem viure
el diumenge sense la celebració de l’Eucaristia. Per això, des de l’inici de l’Església,
els cristians ens reunim per commemorar la mort i la resurrecció de Jesucrist. Estem
obeint —com cada diumenge— el que Jesús ens va manar aquell Dijous Sant al
Cenacle de Jerusalem en instituir l’Eucaristia: «feu això en memòria meva». Estem
reunits per fer allò que el Senyor va fer: l’Eucaristia.

Amb aquesta Eucaristia avui donem gràcies a Déu per haver-nos incorporat pel bap -
tisme a l’Església que Ell va fundar en la creu del Calvari en traspassar una llança del
soldat el seu cor i brollar aigua i sang, que simbolitzen el sagrament del baptisme i
el sagrament de l’eucaristia.

Amb agraïment us he invitat a participar en aquesta Eucaristia a tots els qui col·labo-
reu econòmicament amb el Fons Comú Diocesà de l’arxidiòcesi, a tots els mem-
bres dels Consells d’Economia parroquials, arxiprestals i diocesà. La meva invitació
és per agrair-vos la vostra generosa col·laboració que fa possible que l’Església arxi-
diocesana de Barcelona pugui realitzar la seva activitat pastoral i l’atenció als neces-
sitats. Que Déu us ho pagui!

Tota l’activitat pastoral de les parròquies, comunitats, moviments i de la diòcesi com
a tal necessita mitjans materials per a l’anunci de la Paraula de Déu, la catequesi, la
celebració de la fe, l’atenció a la joventut i als qui es preparen per celebrar el sagrament
del matrimoni, la cura dels malalts, la construcció de noves esglésies, etc

L’Església realitzant les obres de misericòrdia corporals i espirituals està fent un servei
molt preuat als homes i dones de la nostra societat. Aquestes obres de misericòrdia
són expressió de la misericòrdia i de l’amor que Déu té per tot home i tota dona de
la humanitat. L’Església està realitzant un treball molt necessari i molt urgent en bé
de les persones, famílies, institucions i de la mateixa societat. En relació a les necessi -
tats materials, Càritas, parròquies i realitats d’Església en aquests moments de greu
crisi econòmica estem ajudant moltíssimes persones i famílies del nostre país on la
pobresa es va fent cada dia més intensa, més extensa, més propera i més crònica.

A la vegada, com ens diu Jesús, l’home i la dona no viuen només de pa, sinó també
de tota paraula que surt de la boca de Déu. L’Església diocesana de Barcelona amb
tots els seus membres, està fent un treball d’anunci de Jesucrist per tal que els homes
i dones, els joves, puguin tenir un encontre personal amb el Senyor i esdevinguin cris-
tians. L’anunci de l’Evangeli i la celebració de la fe, juntament amb l’ajuda fraterna
són les tres activitats constitucionals de l’Església de Jesucrist.

Tots els membres de l’Església amb el seu treball eclesial ajuden que Jesús faci avui
el que va fer a l’entrada del poble de Naïm, tal com hem escoltat en l’Evangeli. Por -
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taven un jove a enterrar, fill únic de mare vídua. Quant dolor humà! La mort d’un jo-
ve i una mare desconsolada! I el Senyor se’n compadí. Perquè el Senyor ens estima
a tots i vingué a perdonar-nos els pecats, fer-nos fills de Déu i oferir-nos una vida no-
va que durarà per a tota l’eternitat. Jesús es compadí d’aquell jove i d’aquella mare
vídua, com es compadeix de tots nosaltres que peregrinem per aquesta vall de llàgri-
mes i per tants homes i dones, i tants joves que no tenen fe, que la seva vida no té sen-
tit, i Ell vol donar-nos aquella aigua viva que volia donar a la samaritana. Jesús vol
dir-nos a tots, i especialment als joves, el mateix que digué a l’entrada de Naïm: «Jo-
ve, aixeca’t!», i a tots els qui ploren: «No ploris!»

Jesús se conmovió. El verbo que emplea aquí San Lucas en el texto griego es suma-
mente expresivo: indica una compasión entrañable. La que sentiría el padre del hijo
pródigo (Lc 15,20), la del buen samaritano (Lc 10,33), la propia y característica de
Dios «rico en misericordia». En el encuentro con el supremo dolor de aquella madre,
el evangelista nos invita a contemplar el corazón de Cristo, lleno de ternura de infini -
to amor, a un tiempo humano y divino. Jesús de Nazaret, también hijo único, debió
presentir en aquel momento el dolor de su madre, también viuda, cuando dentro de
poco lo acompañaría al sepulcro en Jerusalén.

Jesús dijo: «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!». Los milagros del Evangelio son
siempre, a partir de su realidad, signos de la Salvación. El Hijo de Dios no vino pre -
cisamente para suprimir en este mundo las enfermedades ni para regalar a algunos re -
cién muertos unos años más de existencia mortal. La resurrección del joven de Naim,
la de la hija de Jairo y la de Lázaro son en el Evangelio imagen sorprendente y profe -
cía en acto de la Resurrección a la vida divina.

Participando en la Eucaristía nos sentimos más miembros de la Iglesia, escogidos y
enviados para que la Iglesia realice su misión aquí y ahora. Le agradecemos al Señor
que nos haya escogido manifestándonos así su confianza y le agradecemos también que
nos haya confiado trabajar en su viña, también con nuestra colaboración econó mica
y como miembros de los Consejos de Economía parroquiales, arciprestales y dioce-
sano. Es una manera necesaria de ayudar a la Iglesia.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

La crida de Càritas davant la crisi (02/06/2013)

Aquest diumenge celebrem el Corpus Christi. És una festa antiga i plenament cristia -
na: la festa del Cos i de la Sang de Jesús, que Ell ens ha lliurat per amor.

El llibre dels Fets dels Apòstols, quan parla dels primers cristians, uneix l’assemblea
eucarística amb dues característiques bàsiques: la unió de cors i la comunió de béns:
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«Prenien part amb assiduïtat en l’ensenyament dels apòstols, en la distribució de les
almoines, en la fracció del Pa i en les pregàries». La vinculació de l’eucaristia amb
l’atenció als pobres esdevé tradicional en les comunitats cristianes dels primers se-
gles; els Pares de l’Església uneixen la partició del Pa eucarístic, que és el Cos de
Crist, amb l’esforç per partir i repartir el pa de l’aliment material als pobres, que són
com la personificació del Crist. Els cristians no podem oblidar mai la pràctica de
les anomenades obres de misericòrdia, tant les espirituals com les corporals.

En la festa de Corpus Christi celebrem el Dia de l’Amor Fratern: un dia que faci que
tots els dies de l’any visquem més l’amor fratern. Càritas ens assenyala un lema per
aquest dia: «Hola, hi ha algú?» És una crida, és com una petició d’auxili davant l’an-
goixa i la soledat que experimenten els pobres i les persones que es queden als mar-
ges d’aquesta societat nostra; especialment és la crida que ens dirigeixen els que po-
dem anomenar els nous pobres.

Quan una persona es queda sense feina, quan una família es queda sense casa, sen-
se recursos per poder tirar endavant la seva vida i la dels fills, és ben natural que da-
vant la por i l’angoixa sorgeixi la pregunta: estic sol o hi ha encara algú que em pu-
gui donar una mà.

Aquí és on es fa present una crida a la solidaritat. Sort n’hi ha! Perquè a la nostra so-
cietat hi ha un esperançador desvetllament de la solidaritat. Càritas, com a organis-
me oficial de l’Església per a l’acció caritativa i social, invita també constantment a
la solidaritat. Perquè per realitzar la seva tasca necessita l’esforç dels professionals
de l’acció social, dels molt nombrosos voluntaris, sense els quals moltes coses que
es fan no serien possibles, i dels donants, perquè la major part dels mitjans econò-
mics que fan possible el seu ajut provenen de la iniciativa social.

Sobretot en les actuals circumstàncies, l’acció de Càritas esdevé —amb moltes altres
iniciatives— un gran factor de cohesió social. Gràcies a tots els qui fan possible
que Càritas pugui complir el que és un dels lemes que inspira la seva actuació: «No
tenir un no per a ningú.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Record de Joan XXIII (09/06/2013)

El passat dia 3 de juny s’han complert cinquanta anys de la mort del papa Joan XXIII,
un fet que va commoure el món sencer, que s’havia sentit estimat i diríem que tam-
bé interpretat pel que fou anomenat el Papa bo, com ens ha recordat fa poc el Sant
Pare emèrit Benet XVI.

També s’han complert cinquanta anys de la publicació de la més coneguda de les se-
ves encícliques, la Pacem in terris, que ha estat qualificada com la més important
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de la història i segurament la que aconseguí un ressò més gran en l’opinió pública mun -
dial.

L’encíclica, que podríem considerar també com el testament del Papa Roncalli per al
món, porta la data de l’onze d’abril de l’any 1963, un Dijous Sant, sis mesos després
d’haver inaugurat el Concili Vaticà II i quan Joan XXIII ja estava greument malalt.
Morí el 3 de juny d’aquell mateix any.

Eren els anys de l’anomenada guerra freda. L’any 1962 fou el de la crisi dels míssils
a Cuba, que enfrontava els Estats Units i Rússia, crisi en què el Papa actuà com a me-
diador i que al final es va resoldre satisfactòriament. En poc temps, i per causes ben
diverses, els tres protagonistes d’aquell esdeveniment que posà el món en perill de
viure una guerra nuclear varen desaparèixer de l’escenari públic: Joan XXIII, Ken-
nedy i Khrusxov.

Pau VI, aquell mateix any, va dir que «l’herència de Joan XXIII no podia restar tan-
cada en el seu sepulcre». Es referia al Concili Vaticà II i a la seva continuïtat —de fet
només se n’havia celebrat la primera sessió—, però també podem pensar que es re-
feria a l’encíclica Pacem in terris, dedicada a la pau entre tots els pobles fundada so-
bre la veritat, la justícia, l’amor i la llibertat, i dirigida com sempre a les jerarquies
eclesiàstiques i als fidels d’arreu del món, però també —i per primera vegada— «a
tots els homes de bona voluntat».

Amb raó s’ha considerat aquesta encíclica emblemàtica com el testament de Joan
XXIII al món. Constitueix una defensa oberta dels drets humans i una proposta perquè
aquests drets tinguin un suport polític, com a camí perquè el món pugui assolir una pau
veritable. Entre molts altres temes, va tenir un especial ressò la qüestió del tracte do-
nat a les minories, en dir que «cal afirmar, de la manera més explícita, que una acció
adreçada a reprimir i sufocar la vitalitat i el desenvolupament d’aquestes minories és
una gran violació de la justícia, i ho és molt més si va dirigida a fer-les desaparèixer».

Han passat cinquanta anys, però aquesta encíclica conserva la seva vigència per a un
món que cerca la pau, sempre amenaçada, que tanmateix ha d’estar recolzada en el
reconeixement de la dignitat intrínseca i dels drets iguals i inalienables de tots els mem -
bres de la família humana.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Llibertat religiosa i pau social (16/06/2013)

Celebrem aquest any el 1.700 aniversari de l’Edicte de Milà i és pertinent recordar-ho
i situar aquest esdeveniment en el marc de les relacions entre religió i societat i en -
tre Església i Estat. Així es va fer en les recents Jornades d’Actualitat Canònica, or ga -
nitzades per l’Associació Espanyola de Canonistes a la Universitat Pontifícia de Co -
mi lles, en les quals vaig tenir el goig de participar.
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L’anomenat Edicte de Milà fou donat el 13 de juny de l’any 313 i, com ens explicava
en les seves classes l’eminent professor de dret romà Gabrio Lombardi, «té una im-
portància transcendental perquè indica la libertatis initium, l’inici de la llibertat del
món modern».

Les mesures donades pels emperadors Constantí i Licini significaren no només el fi-
nal progressiu de la persecució contra els cristians, sinó sobretot l’acta de naixement
de la llibertat religiosa. Podem dir que amb l’Edicte de Milà varen sorgir per prime-
ra vegada en la història dues dimensions que avui anomenem llibertat religiosa i laï -
citat de l’Estat. A continuació voldria proposar unes reflexions sobre la llibertat reli-
giosa.

El cardenal Angelo Scola, arquebisbe de Milà, en un escrit recent, recorda dos punts
significatius de l’ensenyament de sant Ambròs, arquebisbe d’aquella seu. Aquest re-
cordava als seus diocesans, en primer lloc, que els cristians han de ser fidels a l’auto -
ri tat civil; i, en segon lloc, que l’autoritat civil ha de garantir als ciutadans la llibertat
religiosa, tant en el pla personal com en el pla social.

Ara que celebrem els 50 anys de l’inici del Vaticà II, és oportú recordar que la declara -
ció Dignitatis Humanae d’aquest Concili va constituir una fita important en la defi -
ni ció de la llibertat religiosa. Aquest document conciliar va significar la superació de
la doctrina clàssica de la tolerància i va reconèixer que «la persona humana té dret
a la llibertat religiosa».

Com afirma Nikolaus Lobkowitz, «la qualitat extraordinària de la declaració conciliar
consisteix en haver passat, en el tema de la llibertat religiosa, de la noció de veritat a
la dels drets de la persona humana». Si l’error no té drets, una persona té drets fins i tot
quan s’equivoca. No es tracta d’un dret davant de Déu, sinó d’un dret respecte de les
altre persones, la comunitat i l’Estat.

Malgrat fa tants segles de l’Edicte de Milà, el dret a la llibertat religiosa no és pas reco -
negut en el món d’avui. I els cristians són un dels col·lectius que més pateix per aques -
ta mancança. Segons dades recents, prop de 350 milions de cristians pateixen per -
se cució o discriminació religiosa actualment. I el papa Francesc, en una de les seves
al·locucions a l’hora de la pregària de l’angelus, ha expressat la seva solidaritat amb
els cristians perseguits, de vegades fins a la immolació de la seva vida. 

Voldria remarcar que diversos estudis han demostrat que entre llibertat religiosa i pau
social hi ha una correlació molt estreta. Si l’Estat imposa restriccions a l’exercici
de la llibertat religiosa, augmenten els conflictes de contingut religiós. Tot reconei-
xent la llibertat religiosa, avui a Europa es planteja la pregunta sobre quina és la
millor política religiosa dels estats amb relació a les institucions religioses. Aquest
serà tema d’un altre comentari.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 
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La religió a l’àmbit públic (23/06/2013)

A Europa hi ha actualment un ampli debat sobre les relacions entre la laïcitat esta-
tal i la llibertat religiosa. Recentment, en ocasió de la commemoració del 1.700 ani -
versari de l’Edicte de Milà, s’ha replantejat el diàleg sobre el concepte de laïcitat. Aquest
concepte no és de cap manera estrany o aliè a la tradició cristiana. Benet XVI ha par-
lat en diverses circumstàncies de la legitimitat d’una sana laïcitat.

Hi ha un concepte de laïcitat que es basa en la idea de la indiferència, que es defineix
com a neutralitat de les institucions de l’Estat en relació a les comunitats religioses de
la societat civil. Aquest és un concepte molt estès en la cultura jurídica i política eu ro -
pea, i s’arriba a confondre les categories de llibertat religiosa i de la denomina da neu-
tralitat de l’Estat. 

Aquesta neutralitat es manifesta com a bastant problemàtica perquè no és aplicable
a la societat civil, la precedència de la qual l’Estat ha de respectar, limitant-se a regu -
lar-la i no pretenent manejar-la segons els seus desigs. En les nostres societats euro-
pees actuals les divisions més profundes són entre la cultura secularista i el fenomen
religiós, i no tant entre les diverses religions. Aleshores s’esdevé que l’Estat demo-
cràtic, sota la idea de neutralitat, de fet va donant suport a un principi basat en la idea
secular i atea, en detriment de la justa llibertat religiosa.

Fàcilment l’Estat neutral assumeix la seva pròpia cultura secularista que, a través de
la legislació, es converteix en cultura dominant i acaba exercint un poder negatiu amb
relació a altres identitats, i especialment amb les religioses presents en la societat ci-
vil, amb una tendència a marginar-les i fins i tot a expulsar-les de l’àmbit públic.

En el fons està en joc el concepte de laïcitat, i també des de l’àmbit laic s’ha plante-
jat una revisió d’aquesta política a través del concepte de laïcitat positiva; és a dir, es
tracta del judici pràctic que fa l’Estat de la funció de les religions en la societat civil
de la qual formen part. Això també comporta un repte per a les mateixes confessions
religioses i la seva funció real a la societat.

La llibertat religiosa començà amb aquelles lapidàries paraules de Jesús: «Doneu al
Cèsar allò que és del Cèsar i a Déu allò que és de Déu»; i continuà amb l’Edicte de
Milà fa 1.700 anys. Ara més que mai la llibertat religiosa és la prova de foc més re-
veladora del grau de civilització de les nostres societats plurals.

La llibertat religiosa apareix avui com l’índex d’un repte molt més gran, el de l’elabo -
ració i la pràctica, a nivell local i universal, de les noves bases antropològiques, socials
i cosmològiques de la convivència pròpia de les societats civils d’aquest tercer mil -
lenni.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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La comunió amb el successor de Pere (30/06/2013)

Ahir celebrava l’Església la festa de Sant Pere i Sant Pau. Són dos apòstols que han
es tat íntimament relacionats: tots dos donaren testimoniatge de Jesucrist lliurant les
seves vides amb el martiri a Roma. Com diu la litúrgia de la festivitat, Pere fou «el
capdavanter en la confessió de la fe; Pau, el que la posà a plena llum; Pere instituí
la primera Església amb la resta d’Israel; Pau evangelitzà els altres pobles cridats a
la fe». I en una de les pregàries demanem a Déu que «de tal manera visquem en la
vostra Església que perseverem en la fracció del Pa i en la doctrina dels apòstols i,
ferms en la caritat, tinguem un sol cor i una sola ànima». 

El diumenge més proper a aquesta festa celebrem el Dia del Papa, que aquest any té
una actualitat especial per la recent elecció del Sant Pare Francesc, el qual, per la se-
va personalitat i per ser el primer Pontífex romà procedent del món llatinoamericà,
està suscitant moltes simpaties i moltes esperances.

Amb motiu del Dia del Papa és oportú recordar que, en l’Església catòlica, el punt de
referència pel que fa al contingut i a la unitat de la fe és sempre el successor de Pe-
re. Recordem aquelles paraules de Jesús que romanen sempre actuals i eficaces: «Tu
ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església». Per això, el Concili Vati -
cà II ens diu que el Papa «és el principi i el fonament visible de la unitat, tant dels
bisbes com de la multitud dels fidels».

Les Esglésies diocesanes es vinculen entre totes elles i amb el Papa en l’única Esglé-
sia volguda pel Crist. Aquesta és la comunió de les Esglésies diocesanes entre elles i
amb la de Roma, que «presideix en la caritat», segons l’expressió de sant Ignasi d’An -
tioquia a començaments del segle II. La nostra comunitat diocesana de Barcelona va
tenir ocasió d’expressar i de viure aquesta comunió en el pelegrinatge diocesà que
vàrem fer el passat mes de maig. Aquells dies, amb motiu de la celebració de l’Any
de la Fe, varem renovar la nostra confessió de la fe prop del sepulcre de sant Pere i và -
rem manifestar la nostra comunió amb el seu actual successor a la seu de Roma.

Sant Agustí afirma que en certa manera Pere «personifica tota l’Església». També
ressonen en el nostre esperit les paraules de sant Ambròs expressant quelcom molt
semblant a les paraules de sant Agustí: «On hi ha Pere, allí hi ha l’Església». El beat
John Henry Newman —aquell pensador i teòleg anglicà que es convertí al catolicis -
me l’any 1842— afirmà que «els catòlics, en unir-se al Papa, descansen en la pleni-
tud catòlica».

Per això, els cristians hem d’agrair a Jesucrist el do que ens ha atorgat amb el minis -
te ri de Pere i dels seus successors, avui el nostre estimat Papa Francesc.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Comunicats de premsa

Comunicat de l’Arquebisbat de Barcelona respecte de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau 

En relació amb els esdeveniments que travessa l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
en aquests moments tan delicats de l’economia del nostre país, considerem un deu-
re moral ineludible manifestar que la Molt Il·lustre Administració (MIA) posi els
béns de la Fundació a disposició de les necessitats de l’Hospital, mentre no es redre-
ci la política econòmica i social de la qual tenen cura els poders públics. 

Barcelona, 11 de juny de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Nomenaments del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Amb data 21 de juny de 2013, festivitat de Sant Lluís Gonzaga, el Sr. Cardenal Lluís
Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, ha realitzat uns nomenaments per al pro-
per curs, que es faran efectius el dia de l’inici del ministeri que se’ls encomana: po-
deu veure’ls en aquest link: http://www.arqbcn.org/node/4699.

Barcelona, 21 de juny de 2013

Articles i declaracions

Declaracions sobre el pelegrinatge diocesà a Roma

«El Papa em va manifestar el seu afecte per l’Església de Barcelona»

Del 18 al 20 de maig, com es va informar en el número del BO del mes passat, es va
celebrar el pelegrinatge a Roma organitzat per l’Arquebisbat de Barcelona, amb la
col·laboració del Club+Amics de Catalunya Cristiana. Per a tots els participants va
ser una forta experiència espiritual i eclesial. Emmarcat en l’Any de la Fe, el pelegri -
natge, presidit pel cardenal Martínez Sistach, ha estat una ocasió de professar la fe
i d’expressar la comunió amb el successor de Pere. Heus ací les declaracions fetes
pel Sr. Cardenal Arquebisbe a Catalunya Cristiana (número del 16/06/2013, pàgi-
na 15).
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El pelegrinatge diocesà a Roma, que vostè ha encapçalat amb motiu de l’Any de
la Fe, ha complert les expectatives?

En faig un balanç molt positiu. Es van complir les expectatives que ens marcàrem en
el Consell Episcopal en el moment d’organitzar aquest pelegrinatge. Es tractava d’un
pelegrinatge per professar la nostra fe cristiana i expressar la nostra comunió amb
el successor de Pere. I això es va assolir degudament i amb intensitat espiritual i ecle-
sial. L’assistència fou nombrosa, unes 200 persones, però és una quantitat que en-
cara permet fer itineraris i celebrar actes conjunts. Cal tenir molt present que en
aquest Any de la Fe moltes parròquies i comunitats religioses organitzen peregrina-
cions a Roma. Això vol dir que són molts els diocesans que aquest any hauran visi-
tat els sepulcres de sant Pere i sant Pau per professar la seva fe i hauran expressat el
seu afecte al Papa Francesc en celebracions o actes presidits per ell. Aquesta peregri-
nació diocesana s’uneix a totes les altres de la nostra diòcesi en aquest any de gràcia.

Per què és important peregrinar a Roma en l’Any de la Fe?

Perquè Roma és l’Església diocesana de l’apòstol Pere i dels seus successors que te-
nen confiada pel Senyor una missió molt important al servei de tota l’Església este-
sa d’Orient a Occident: confirmar en la fe els pastors i els fidels. Celebrant l’Any
de la Fe, Benet XVI en la carta Porta de la fe, ens deia que una de les finalitats d’a-
quest any de gràcia és la professió de la nostra fe, que hem de fer periòdicament a les
catedrals i a les nostres comunitats locals, però que si es pot és entranyable fer-ho so-
bre el sepulcre de l’apòstol sant Pere. Roma ajuda a créixer en la fe perquè és la seu
del Successor de Pere i ell és «el principi i fonament visible de la unitat de tota l’Es -
glésia», és el qui «presideix en la caritat» i Jesús li confia el ministeri de confirmar
en la fe tots els membres de l’Església. Les celebracions litúrgiques presidides pel
Papa tenen molta significació i riquesa religiosa i ajuden a participar-hi i a assolir
l’art de la celebració.

Un dels punts àlgids del pelegrinatge ha estat la visita a la basílica de Sant Se-
bastià de les Catacumbes, de la qual vostè és titular. L’exemple dels primers
màrtirs cristians pot il·luminar el moment actual?

La visita a la basílica de Sant Sebastià de les Catacumbes és molt emotiva, perquè fins
al segle XII es denominava la basílica dels Sants Apòstols Pere i Pau, ja que es consi-
dera molt provat que els cossos dels dos apòstols estigueren un temps en aquestes ca-
tacumbes, en una època en la qual per la severitat de la persecució van ser traslladats
des dels sepulcres on estaven. Hi ha molts grafits que reprodueixen la invocació dels
fidels als apòstols Sant Pere i Sant Pau. Els màrtirs eren i són els grans testimonis de
la fe cristiana. Ells professaren la fe vessant la sang. Són uns excel·lents testimonis
per a nosaltres que ens consta manifestar públicament que som cristians i fer-ho sen-
se pors ni complexos. A més, aquesta parròquia és la que em va atorgar el Papa Be-
net XVI l’any 2007 quan em va fer cardenal. Tots els cardenals tenim una parròquia
a Roma per significar que som el clergat de Roma, ja que ajudem el Bisbe de Roma
en el ministeri de Successor de Pere. El rector de la parròquia ens va acollir amb una
salutació molt cordial. I, després de visitar la basílica, es visitaren les catacumbes que
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es troben al subsòl de la basílica. Invito tots els pelegrins que van a Roma a visitar
aquesta basílica per ser el títol del seu pastor diocesà, però també perquè és una de
les set basíliques que es visiten durant els Anys Sants a Roma. 

Avui dia els cristians continuen patint persecució?

L’Església dels màrtirs no és només la dels primers segles, sinó també l’actual.
Aquest any commemorem el 1.700 aniversari de l’Edicte de Milà, de l’emperador
Constantí, i si bé va reconèixer la llibertat religiosa, encara avui aquesta llibertat no
és reconeguda i respectada a tots els països del món. Hi ha fortes discriminacions i
persecucions per motius religiosos i els cristians són els qui les sofreixen més. Es cal-
cula que són 350 milions al món els catòlics perseguits. La nostra Església és l’Es-
glésia dels màrtirs. Com deia Tertul·lià, la sang dels màrtirs és llavor de cristians. Ens
cal encomanar-nos a aquests gran testimonis que són els màrtirs per tal que visquem
la fe amb més profunditat, coherència i valentia.

Quin ha estat per a vostè el moment més emotiu del pelegrinatge?

El moment més emotiu i el més significatiu i eclesial ha estat la participació en l’eu-
caristia de la solemnitat de Pentecosta, el dia 19 de maig, presidida pel papa Fran-
cesc, a la plaça de Sant Pere. Els membres de la nostra peregrinació tingueren un bon
lloc a la plaça i van gaudir espiritualment participant en aquesta Eucaristia. En aca-
bar la missa, el Sant Pare va saludar els cardenals que concelebràvem, i em va mani-
festar el seu afecte per l’Església de Barcelona i la seva benedicció apostòlica per als
pelegrins i per a tots. Molt emotiva va ser la missa amb els pelegrins el dilluns de Pen -
tecosta a l’altar de la Càtedra, a l’absis de la basílica de sant Pere i el cant del Viro-
lai al final de la missa.

De quina manera pot enriquir la diòcesi de Barcelona l’experiència viscuda a
Roma, que aquells dies va esdevenir «un cenacle a cel obert»?

El pelegrinatge a Roma ens ha ajudat a tots a experimentar una major consciència de
pertànyer a l’Església catòlica i universal, i això ho assolim participant ben activa-
ment en la vida i l’activitat de la nostra estimada Església diocesana, perquè en l’Es-
glésia de Barcelona hi està present i operant tota l’Església una i única de Jesucrist.
A Roma es viu intensament aquesta consciència de catolicitat, ja que a Sant Pere hi
trobes catòlics de tot el món. En les celebracions litúrgiques professàrem la fe amb
un esperit de comunicar-la als germans, pensant en les persones que nio tenen el do
de la fe, tot demanant a Déu que els el concedeixi. És el que pretén el primer objec-
tiu del nostre Pla Pastoral.

Quins signes són els que més l’han impressionat i interpel·lat d’aquest primers
mesos de pontificat del Papa Francesc?

El Papa Francesc ha fet signes que posen en relleu el seu esperit renovador i la seva
voluntat que l’Església transparenti Jesucrist als homes i dones d’avui. Ha parlat molt
de la misericòrdia de Déu, del perdó que Déu no es cansa mai de donar-nos, de la
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centralitat de Jesús i no del Papa Francesc, la seva senzillesa i austeritat de vida, les
seves homilies molt pastorals i que s’entenen i arriben al cor, la comissió de carde-
nals perquè l’ajudin en la reforma de la Cúria romana. Ja des del primer moment de
la seva elecció pels cardenals fou una agradable sorpresa que hagués escollit el nom
de Francesc, en memòria del poveretto d’Assís, i ha despertat interès a creients i no
creients, ajudant alguns d’aquests a retornar a l’Església o veure-la amb bons ulls,
despertant interès per déu especialment.
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Secretaria General

Ordes sagrats

L’Excm. i Rvdm. Sr. Joan Godayol Colom, SDB, Bisbe emèrit d’Ayaviri, Perú, el diu -
menge 16 de juny de 2013, a la capella de l’Escola Pia Balmes de Barcelona confe-
reix el Sagrat Orde del

DIACONAT

P. Carles Gil Saguer, SchP

Nomenaments parroquials

21.06.13.— Rvd. Sr. Antoni Babra Blanco, rector de la parròquia de Sant Carles Bor -
romeo, de Barcelona, que juntament amb la parròquia de Sant Miquel dels Sants,
de Barcelona, de la qual ja n’és rector, formen una agrupació parroquial.

21.06.13.— Rvd. Sr. Jordi Carreter Cambra , rector de la parròquia de Sant Cristòfol,
de Barcelona. 

21.06.13.— Rvd. Sr. Ramon Corts Blay, rector de la parròquia de Sant Francesc de
Sales, de Barcelona, que juntament amb la parròquia de la Puríssima Concepció, de Bar -
celona, de la qual ja n’és rector, formen una agrupació parroquial.

21.06.13.— Rvd. Sr. Joan Costa Bou, rector de la parròquia de la Mare de Déu de Bet -
lem, de Barcelona.

21.06.13.— Rvd. Sr. Joan Cuadrench Aragonès, rector de la parròquia de Santa Mag-
dalena, de Barcelona, que juntament amb la parròquia de Sant Sebastià, de Barcelo -
na, de la qual ja n’és rector, formen una agrupació parroquial.

21.06.13.— Rvd. Sr. Ignasi Fuster Camp, rector de la parròquia de la Mare de Déu
del Pilar i de la parròquia de Sant Pere d’El Masnou. Ambdues parròquies formen una
agrupació parroquial.

21.06.13.— Rvd. Sr. Joan García de Mendoza Esteban, rector de la parròquia de Sant
Cebrià, de Barcelona. 
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21.06.13.— Rvd. Sr. Josep M. Iglesias Cornet, rector la parròquia de Sant Marcel, de
Barcelona.

21.06.13.— Rvd. Sr. Ignasi Marquès Rodríguez, rector de la parròquia de Santa Ro -
sa, de Santa Coloma de Gramenet.

21.06.13.— Rvd. Sr. Àngel Jesús Navarro Guareño, rector de la parròquia de la Ma -
re de Déu del Pilar, de Barcelona.

21.06.13.— Rvd. P. Ramon Novell Carné, SchP, rector de la parròquia de la Mare de
Déu del Carme, de Barcelona.

21.06.13.— Rvd. Sr. Àngel Eugeni Pérez Sánchez, rector de la parròquia de la Mare
de Déu del Roser, de Barcelona.

21.06.13.— Rvd. Sr. Salvador Pié Ninot, rector de la parròquia de Santa Maria del Mar,
de Barcelona.

21.06.13.— Rvd. P. Josep M. Rierola Roqué, SchP, rector de la parròquia de Sant Jo-
sep de Calassanç, de Barcelona.

21.06.13.— Rvd. Sr. Felip-Juli Rodríguez Piñel , rector de la parròquia de Santa Eu-
làlia de Vilapicina, de Barcelona.

21.06.13.— Rvd. Sr. Josep Hortet Gausachs, rector de parròquia de Santa Dorotea,
de Barcelona, a tenor del que disposa el cànon 517.2 del Codi de Dret Canònic, con-
tinuant de rector de la parròquia de Sant Bartomeu, de Barcelona i de la parròquia de
la Mare de Déu del Port, de Barcelona. Aquestes dues darreres parròquies esmenta-
des formen una agrupació parroquial.

21.06.13.— Rvd. Sr. Francesc Romeu Torrents, rector de la parròquia de Sant Pan-
craç, de Barcelona, a tenor del que disposa el cànon 517.2 del Codi de Dret Canònic,
continuant de rector de la parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó,
de Barcelona. Ambdues parròquies formen una agrupació parroquial.

21.06.13.— Rvd. Sr. Miquel Àngel Gómez Díez, administrador parroquial de la par -
ròquia del Sagrat Cor, de Barcelona (per un any).

21.06.13.— Rvd. P. Manuel Miras Soler, SchP, administrador parroquial de la parrò-
quia de Sant Feliu, de Cabrera de Mar (per un any).

21.06.13.— Rvd. Sr. Xavier Pich-Aguilera Roca, administrador parroquial de la
parròquia de Sant Martí, de Teià (per un any), continuant de rector de la parròquia de
Santa Maria, de Premià de Mar.

21.06.13.— Rvd. Sr. Carlos Barba Olmos, vicari de la parròquia de Santa Eulàlia de
Vilapicina, de Barcelona.
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21.06.13.— Rvd. Sr. Hugo Cortés Sepúlveda, vicari de la parròquia de la Verge de la
Pau, de Barcelona.

21.06.13.— Rvd. Sr. Miquel Adrover Santamaria, DP, diaca que participa en l’exer-
cici de la cura pastoral de la parròquia de Sant Pancraç, de Barcelona, en virtut del
que disposa el cànon 517.2 del Codi de Dret Canònic.

21.06.13.— Rvd. Sr. Josep Vidal Perelló, DP, diaca que participa en l’exercici de la
cura pastoral de la parròquia de Santa Dorotea, de Barcelona, en virtut del que dispo -
sa el cànon 517,2 del Codi de Dret Canònic.

21.07.13.— Rvd. Sr. Aureli Ortín Maynou, DP, diaca adscrit a la parròquia de la Ma-
re de Deu de la Mercè, de Barcelona. 

28.06.13.— Rvd. P. Josep Beltran i Fontanals, SchP, vicari de la parròquia de Sant
Jo sep de Calassanç, de Barcelona.

28.06.13.— Rvd. P. Jesús Fernàndez i Aragüés, SchP, vicari de la parròquia de Sant
Marc i de la parròquia de Santa Bernardeta, de Barcelona. Ambdues parròquies for-
men una agrupació parroquial. 

28.06.13.— Rvd. P. Lluís Marañón i Marañón, SchP, vicari de la parròquia de la Ma-
re de Déu del Carme, de Barcelona.

28.06.13.— Rvd. P. Antoni Marcet i Bonet, SchP , vicari de la parròquia de la Mare
del Déu del Carme, de Barcelona.

28.06.13.— Rvd. P Bonaventura Pedemonte i Feu, SchP, vicari de la parròquia de
Sant Josep de Calassanç, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

03.06.13.— Fundació Joan Maragall - cristianisme i cultura, de Barcelona. Aprova -
ció a la renovació de membres del seu patronat, per quatre anys: Sr. Ramon Pla Ar-
xé, Sr. Joan Rigol Roig i Sr. Francesc Torralba Roselló.

05.06.13.— Rvd. Sr. Manuel Valls Serra, assistent Eclesiàstic Diocesà de l’associació
Fraternità di Comunione e Liberazione.

07.06.13.— Rvd. Dr. Ramon Corts Blay, rector de la casa del carrer Duran i Bas, 9-11,
de Barcelona (Balmesiana).

07.06.13.— Sr. Carlos Víctor Paunero Rodríguez, secretari del Consell Pastoral Dio-
cesà de l’Arquebisbat de Barcelona, per tres anys.
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20.06.13.— Rvd. Sr. Felip-Juli Rodríguez Piñel, titular de l’Escola Parroquial Sant
Feliu de Cabrera de Mar.

21.06.13.— Rvd. Sr. Joan Rodríguez Gómez, director de la Residència Sacerdotal
Sant Josep Oriol, de Barcelona.

In pace Christi

Mn. Enric-Martí Cabré-Verdiell Cabús, DP

Era un diaca permanent del nostre Arquebisbat de Barcelona. Morí a l’edat de 90
anys el dia 7 de juny de 2013, en la pau de Crist, a Alella. El Sr. Cardenal Arquebis-
be, els altres senyors bisbes, tot el presbiteri i els diaques permanents ho varen fer sa-
ber als fidels publicant, com és costum, una esquela als principals diaris. La seva pro-
fessió civil fou la d’enginyer industrial.

Mn. Enric-Martí nasqué a Barcelona el dia 16 de desembre de 1922. Va estar, durant
molts anys, vinculat a la parròquia de Santa Agnès, de la ciutat de Barcelona, en els
anys del rectorat de Mn. Jaume Armengol. Ell i la seva esposa, Carme pastor Gimé-
nez, varen formar part d’un equip de matrimonis que tenien com a consiliari el ma-
teix Mn. Armengol, que trobà en ell un feligrès molt actiu i fidel.

Havent-se preparat per al diaconat permanent, a la parròquia de Santa Agnés rebé
l’ordenació diaconal, de mans del cardenal Narcís Jubany, el 27 de maig de 1984 i
quedà adscrit a dita comunitat parroquial. Fou nomenat coordinador i animador de la
Pastoral de la salut a la zona de la ciutat on està radicada la parròquia. L’any 1985 fou
nomenat membre de la Delegació de Pastoral Sagramental i Litúrgia de la nostra
arxidiòcesi. Els anys més actius com a diaca foren entre els anys 1984 i 2002, sobre-
tot en la pastoral de la salut i en la pastoral litúrgica.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima va celebrar-se el dia 8 de juny a la par -
ròquia de Sant Pere d’El Masnou, on s’havia traslladat a viure els darrers anys, do-
nat el seu precari estat de salut. Presidí la celebració de la missa Mn. Felip-Juli Ro-
dríguez, arxiprest, rector de la parròquia i delegat diocesà per al Catecumenat. Amb
ell varen concelebrar Mn. Francesc Ximenis, —que era rector de Santa Agnès quan
fou ordenat diaca Mn. Enric— i dos mossens de la parròquia, Mn. Miquel Álvarez i
Mn. Fredy Laín Silva. També varen participar en la celebració quatre diaques: Mn. Au -
reli Ortín, Mn. Lluís Nadal, Mn. Carles Cosculluela i Mn. Pere Larrad.

Mn. Felip-Juli, a l’homilia, va destacar el testimoni de servei i dedicació de Mn. En -
ric a l’Església. Abans del comiat, la família va compartir i agrair, plena d’emoció,
el testimoniatge de fe del difunt. Que reposi en la pau de Crist. 
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Mn. Raimon Canalias Esmandia-Puigoriol

Lliurà la seva ànima a Déu a l’Hospital de Mataró el 12 de juny de 2013, a l’edat de
87 anys. Nasqué a Barcelona el 10 de gener de 1926, fill de Raimon i de Teresa. Va
fer els estudis al Seminari Conciliar de Barcelona i fou ordenat prevere el 31 de maig
de 1952, en la recordada ordenació a l’estadi de Montjuïc durant els actes del XXV
Congrés Eucarístic Internacional celebrat a Barcelona.

El seu ministeri parroquial començà aquell mateix any en ser nomenat vicari d’El
Masnou /18-06-1952). Després fou destinat, també com a vicari a la parròquia de
Sant Francesc de Sales de Barcelona (27-01-1955), a la de Nostra Senyora de Betlem
(5-10-1956) i a la de la Puríssima Concepció (29-07-1957).

El dia 9 de juliol de 1959 li arribà el nomenament que condicionaria la resta de la se-
va vida: rector de Sant Feliu de Cabrera de Mar. Allí va romandre fins a la seva mort,
essent rector i fundador i titular del Col·legi Parroquial Sant Feliu. L’Arquebisbat de
Barcelona, la parròquia de Cabrera i el Col·legi parroquial varen publicar esqueles
als diaris donant notícia del traspàs a la vida eterna de Mn. Canalias. També fou ca-
pellà de la Llar Infantil de Cabrera de Mar i professor de religió de l’Institut Isaac Al-
béniz. 

El dia 13 de juny, a la mateixa església parroquial de Cabrera, a partir de les 10 ho-
res del matí, es va fer la vetlla de pregària fins a les 18.30 hores de la tarda, que es va
celebrar la missa exequial presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez
Sistach. Varen concelebrar el vicari episcopal de la zona, Mn. Segimon Garcia; l’ar -
xiprest i rector d’El Masnou, Mn. Felip Juli Rodríguez; l’administrador parroquial
de Cabrera durant la malaltia de Mn. Canalias, P. Manuel Miras, escolapi, i altres pre-
veres dels arxiprestats de la Cisa i de Mataró. També hi varen participar alguns dia-
ques permanents.

A l’homilia, el Cardenal Arquebisbe va fer servir una expressió del Papa Francesc
per aplicar-la a Mn. Canalias: va dir que era «un pastor que feia olor d’ovella», per
destacar la tasca pastoral i educativa de Mn. Canalias a la parròquia de Cabrera, acom -
panyant tantes persones en el seu procés de fe durant la seva vida i va recordar el
lema que el mossèn havia volgut viure: «Sempre a punt!». Al final, el Sr. Cardenal
va fer una crida als joves que poguessin sentir la vocació a continuar com a capellans
la tasca feta per Mn. Canalias a Cabrera.

L’església parroquial i fins la plaça del davant de la rectoria varen quedar petites per-
què varen ser molts els qui varen voler acomiadar el qui ha estat el seu rector durant
més de 50 anys i fundador de l’escola parroquial. Que reposi en la pau de Crist! 

Mn. Salvador Cabré Puig

Va lliurar las seva ànima a Déu als 81 anys a Barcelona, a la Residència de les Germa -
netes dels Pobres, a la plaça de Tetuan, el 17 de juny de 2013. Havia nascut a Mont -
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roig (Tarragona) el dia 11 de desembre de 1931, fill de Josep i de Maria del Carme.
Es va incardinar a Barcelona el 10 de juliol de 1954. Després de fer els estudis en el
nostre Seminari Conciliar, fou ordenat prevere a la capella del mateix Seminari el dia
22 de desembre de 1956.

El seu servei ministerial, ampli i intens, es va desenvolupar a les següents comuni-
tats cristianes: vicari del Bon Pastor (1957), de Sant Ignasi de Loyola (1960), rector
de Santa Rosa, i de Sant Miquel Arcàngel, de Santa Coloma de Gramenet (1965), de
Sant Oleguer (1987), de Sant Julià d’Argentona (1995) i adscrit a Santa Coloma de Gra -
menet (2001). També fou membre del Consell presbiteral de la diòcesi i arxiprest,
durant diversos triennis, de Santa Coloma de Gramenet i de Sant Oleguer.

Mn. Salvador Cabré ha estat un sacerdot molt identificat amb els pobres i amb una
pastoral de presència i d’encarnació entre els més desfavorits de la nostra societat.

La Missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el 18 de juny de 2013, a
les 11 hores, a la capella de la casa de les Germanetes dels Pobres de la plaça Tetuan.
Presidí la celebració Mons. Pere Tena, que excusà l’absència del Sr. Cardenal Arque-
bisbe i del Sr. Bisbe auxiliar, absents tots dos aquell dia de la nostra diòcesi per complir
am obligacions previstes amb anticipació. Varen concelebrar uns 20 preveres, entre
els que hi havia els vicaris episcopals Mn. Joan Cuadrench i Mn. Salvador Bacardit;
el delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia i rector de Sant Oleguer, Mn. Joan Obach;
i preveres i diaques de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i companys de curs i
amics de Mn. Cabré tant de Barcelona com de les diòcesis germanes de Sant Feliu de
Llobregat i de Terrassa. També eren presents el Dr. Josep M. Rovira Belloso, Mn. Jo -
sep M. Totosaus i companys de la Unió Sacerdotal.

L’assemblea que participà en la missa era molt diversificada, perquè hi havia repre-
sentants de les parròquies que va servir com a prevere. A l’homilia, Mons. Pere Tena
va dir que les exèquies cristianes són sempre fer memòria del Crist ressuscitat i que
la celebració de l’eucaristia és un clam de victòria contra la mort, comentant els texts
bíblics llegits: el fragment de la carta de Sant Pau a Timoteu en què li fa memòria
de Crist ressuscitat i el text evangèlic de la paràbola del gra de blat. «Mn. Salvador
Cabré —va dir el Sr. Bisbe auxiliar— ens deixa un clar testimoniatge de fe, expres-
sat en paraules i fets, un testimoniatge il·luminat per la paraula de Déu. Mn. Cabré
ha estat com un gra de blat que s’ha donat a Déu, que ha viscut amb intensitat el seu
ministeri. Preguem per a ell i per a tot el presbiteri de Barcelona, perquè pugui viure
amb fidelitat la vocació martirial de donar la pròpia vida per tal de merèixer la vida
eterna.»

Al final de la celebració, abans de la pregària final de comiat, pronuncià unes pa-
raules Mn. Salvador Bacardit, Vicari episcopal i rector de la parròquia principal de
Santa Coloma. Va dir que Mn. Cabré es va identificar sempre amb la seva gent, des
de la gent de Montroig fins a la de les parròquies on fou enviat, recordant la seva obra
social al barri de Singuerlin i agraint les representacions dels ajuntaments de Santa
Coloma i d’Argentona. La celebració es va cloure amb el cant del Virolai a la Mare
de Déu de Montserrat, la imatge de la qual es va posar a la primera pàgina del re-
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cordatori. El dimarts dia 25 de juny al vespre es va celebrar una missa pel seu etern
repòs a la parròquia de Santa Coloma de Gramenet.

Religioses difuntes

La Gna. Josefa Real Castañal, de l’Orde de les Germanes Carmelites de Sant Josep,
va morir el dia 8 de juny de 2013, als 95 anys d’edat i 71 de vida religiosa.
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Arxiprestos

Crònica de la 16a reunió d’arxiprestos 
(13/06/2013)

El dijous 13 de juny de 2013, es reuneixen els arxiprestos a la Sala Sant Jordi del Se-
minari Conciliar de Barcelona a les 11 h. Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr.
Lluís Martínez Sistach, acompanyat del Sr. Bisbe auxiliar i Vicari general, Mons. Se-
bastià Taltavull, i de Mn. Salvador Bacardit, Vicari episcopal, que actua com a mo-
derador de la reunió.

1. Pregària inicial i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. El Sr. Cardenal Arquebisbe encomana a
Déu l’ànima de Mn. Raimon Canalias Esmandia-Puigoriol, rector de Cabrera de Mar,
mort recentment.

El Sr. Cardenal Arquebisbe agraeix l’assistència als arxiprestos, i recorda el contin-
gut de la carta que els dirigí el 14 de gener de 2013, en la qual els demanava la seva
col·laboració en l’aplicació del 2n objectiu del Pla Pastoral Diocesà: «La pastoral de
la iniciació cristiana.»

En el Consell Episcopal hem treballat aquest objectiu i considerem que té un contin-
gut pastoral molt ampli i molt important: des de l’acolliment dels pares per dema-
nar el baptisme del seu fill, passant per la catequesi d’infants i la preparació per a
la primera comunió, fins a la catequesi familiar i la pastoral de la confirmació (edat,
catequesi, etc.).

Creiem que és molt important que en les reunions arxiprestals de preveres —i si es
vol, en les reunions del Consell Pastoral Arxiprestal— es vagin tractant durant els
tres cursos següents distints continguts del 2n objectiu del Pla Pastoral.

Per començar, us demanava que en les esmentades reunions tractéssiu —en una o
més reunions— la Catequesi familiar. Concretament, de manera indicativa, quines
experiències hi ha en les parròquies de l’arxiprestat sobre la catequesi familiar, amb
quina modalitat es fa, quins avantatges hi veieu, quins inconvenients o dificultats,
quins resultats positius s’aconsegueixen.

En el tractament del tema, us deia que, si sortís alguna qüestió que pot ser d’interès
per a tota l’arxidiòcesi, us pregava que ho comuniquéssiu al Delegat diocesà de Ca-
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tequesi. Podria ser objecte d’un tractament general en benefici de tots. No cal dir
quer l’esmentat delegat està al vostre servei per si desitgeu un ajut.

Ara tractarem en concret sobre la catequesi familiar: experiències a cada arxipres-
tat, modalitats, avantatges, inconvenients, dificultats, resultats positius... 

2. La catequesi familiar. Experiències a les parròquies i comunitats
dels arxiprestats, modalitats, avantatges, inconvenients o dificul-
tats, resultats positius que s’aconsegueixen

(Davant la impossibilitat de resumir totes les intervencions, oferim alguns exemples
d’iniciatives pastorals, indicant l’arxiprestat on s’estan realitzant). 

2.1. Intervencions dels arxiprestos

• En bastants arxiprestats hi ha catequesi familiar (reunions setmanals o quinzenals)
que comença amb la preparació de la primera comunió, encara que costa d’assegu-
rar l’assistència regular. En algun cas, s’ha aconseguit que una mare s’apunti per a
fer de catequista (Arxiprestat de Cornellà). 

• Es treballa per vincular els catequistes amb els pares. Es cerca una continuïtat en la
catequesi després de la primera comunió (Rambles-Poble Sec, Pla de pastoral de
la ini ciació cristiana i de catequesi de l’arxiprestat Trinitat-Roquetes...). 

• S’ajuda les famílies a desvetllar la fe dels infants (Sarrià). Aposta clara per les cele -
bracions i les «misses familiars» (Poblenou).

• Un arxiprestat ha fet una «carta als pares» dels infants inscrits en la catequesi par -
roquial explicant també els objectius de la catequesi familiar (Sant Martí). 

• En altres arxiprestats no es fa catequesi familiar, però es fa catequesi als infants i ca -
tequesi als pares (Provençals).

• La connexió pares-comunitats no consisteix a fer-los sermons, sinó des del diàleg i
des de les seves vides. Es constata una manca de catequistes (Sants-La Marina).

• Sovint les escoles de religiosos/es fan una catequesi sense cap connexió amb les par -
ròquies (Mataró). 

• Sembla necessari potenciar l’agrupació de parròquies des d’un projecte de cateque-
si proposat en l’àmbit diocesà (Rambles-Poble Sec).

• Hem de treballar més en la formació dels catequistes (Mataró).

• Cal coordinar més les delegacions de Catequesi i de Pastoral Familiar (Vall d’Hebron). 

2.2. Intervenció de Mons. Sebastià Taltavull 

Es detecta que es tendeix a potenciar la catequesi familiar o «la catequesi en família».
Els canvis són accelerats i l’estil de vida dels pares, amb molta feina i passant tot el
dia fora de casa, no facilita, per exemple, poder fer unes reunions setmanals.
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3. Altres accions en relació a l’acolliment pastoral, baptisme, cate-
cumenat, confirmació i eucaristia (pp. 8 a 12 del Pla Pastoral
Diocesà: segon objectiu, la pastoral de la iniciació cristiana)

3.1. Intervencions dels arxiprestos

• Acolliment baptismes: es fan dues trobades amb els pares, que es fan en dissabte,
compartint la preocupació sobre l’educació dels fills en la fe (Cornellà). A vegades,
es fan trobades interparroquials de pares. Cal evangelitzar les motivacions a vega-
des només «socials» dels pares dels infants... (Sants-La Marina). 

• Catecumenat: Es potencia la pedagogia del «primer anunci» previ a la catequesi,
portada per persones que han participat a l’Escola Diocesana d’Evangelització (Ma-
taró). Amb motiu de l’Any de la Fe hi ha grups d’adults que es preparen pel baptis-
me i també per a la confirmació (Gramenet). Es confon «primer anunci» i cateque-
si; cal reconèixer la gran importància de la comunitat (Trinitat-Roquetes).

• Confirmació: es treballa a vegades enl’àmbit arxiprestal, amb la col·laboració de
religioses (Cornellà).

• Eucaristia. Es potencien les «misses familiars» (La Cisa, Sant Martí, etc.). Es cons-
tata que es redueix el nombre de nens que fan la primera comunió per causa de la
crisi econòmica (L’Hospitalet de Llobregat i altres). Es fan moltes «misses d’in-
fants» (Sagrada Família). Es nota una davallada del nombre d’infants que fan la pri-
mera comunió, que ja no és un «fet sociològic» (Horta).

3.2. Intervencions del Sr. Cardenal Arquebisbe

Hem fet constatacions. Veiem que hi ha una tendència a atendre els pares dels infants.
Com a arxidiòcesi, hem de veure quines propostes es podrien oferir des de la Delega -
ció de Catequesi i el Servei del Catecumenat. 

3.3. Intervencions dels delegats diocesans de Catequesi i de Pastoral Familiar

Estem preparant uns materials conjunts, que creiem que els hem d’oferir a les par -
ròquies, perquè aquestes els facin arribar als pares, També hem preparat unes orien -
tacions en ordre al desvetllament i educació religiosa dels fills de 0 a 7 anys per fer-
los arribar a les parròquies, i aquestes tindran la iniciativa per fer-los arribar a les
fa mílies. 

4. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal Arquebisbe informa sobre la renúncia del Papa Benet XVI i l’elecció
del Papa Francesc, sobre la problemàtica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
sobre el contingut de la nota que ha fet pública l’Arquebisbat sobre aquesta qüestió
i sobre la situació de la Casa de l’Església del carrer de Rivadeneyra, núm. 6. 
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5. Precs i preguntes

• Es demana que a l’inici de curs es faci el decret de convocatòria de consulta per al
nomenament d’arxiprestos.

• Es lamenta el to de les informacions de 13TV —vinculada a la COPE— sobre
Catalunya.

6. Pregària final i comiat

Es clou la reunió a les 13.30 h, amb la pregària de l’Angelus, dirigida pel Sr. Carde-
nal Arquebisbe.
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Organismes diocesans

Delegació Diocesana d’economia

Carta als rectors de l’Arquebisbat de Barcelona

Assumpte: Ocupació espais parroquials

Benvolguts amics,

Hem constatat que s’han donat casos de parròquies que cedeixen espais o pisos sen se
seguir la normativa civil aplicable (p.e. sense contractes d’inquilinat o sense ser-ne
propietaris en cas de béns que pertanyen a la Mitra).

Per encàrrec del Consell Episcopal, us adreço aquesta carta per tal de dir-vos que abans
de deixar que s’ocupin espais depenents de les parròquies ho consulteu a la Delega-
ció d’Economia.

També us comuniquem que no us fieu de persones que diguin que vénen en nom de
l’Arquebisbat sense una acreditació escrita. No enviem ningú sense la documentació
acreditativa signada per mi.

Rebeu una salutació cordial,

Antoni Matabosch i Soler, prev.
Delegat Diocesà d’Economia

Barcelona, 10 de juny de 2013

Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia

Carta del Delegat diocesà

Benvolgut amic i germà en el ministeri,

Em plau adreçar-te aquestes línies per comunicar-te la meva disponibilitat en tot el
que afecta la vida litúrgica i a la pastoral dels sagraments que necessitis consultar. Des
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d’aquest final de curs, la Delegació de Litúrgia té ubicada la seva seu a l’edifici del
Palau Episcopal.

L’horari d’atenció és el dijous de 11.30 a 13.30 h
El telèfon és el següent: 935 510 187
El correu electrònic de la Delegació és: liturgia@arqbcn.cat

Sense més, et reitero la meva disponibilitat en aquest servei diocesà fonamental per
millorar les celebracions litúrgiques, que han de ser allò que el Concili Vaticà II ex-
pressava com «el cim al qual tendeix l’acció de l’Església i, a la vegada, la font d’on
brolla la seva força» (Sacrosanctum Concilium, n. 10).

Amb una salutació fraternal,

Mn. Joan Obach i Baurier
Delegat diocesà de Pastoral sacramental i litúrgia

Barcelona, 21 de juny de 2013

Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar

Carta del Delegat

Benvolgut mossèn,

Un any més, estem preparant la processó en honor de la Mare de Déu del Carme, que
enguany celebrarem el proper dia 13 de juliol a la tarda.

Us agrairé que vulgueu exposar, abans del cap de setmana del dia 7, el pòster que us
adjuntem en lloc ben visible. També us demano que a les pregàries dels fidels del diu-
menge dia 14 de juliol hi vulgueu afegir la següent: «El dilluns 16 de juliol és la festa
de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent del mar. Amb aquest motiu, preguem
al Senyor per tots els homes i dones que treballen a la mar, perquè vegin reco neguts
els seus drets; per les seves famílies que els esperen, que no els manqui el suport que
necessiten; i per l’Apostolat del Mar, perquè romangui sempre fidel a la seva mis-
sió de vetllar pel benestar de la gent del mar, especialment per als més necessitats a
la nostra diòcesi i arreu del món. Preguem al Senyor. R/. Us ho demanem, Senyor.»

Molt agraït. Us saluda ben cordialment,

Mn. Ricard Rodríguez-Martos, DP
Delegat diocesà de l’Apostolat del Mar

Barcelona, 25/06/2013

344 [32] juny - BAB 153 (2013)



Actes previstos:

Itinerari: plaça de la Barceloneta, Parròquia de Sant Miquel del Port
17 h: sortida. Moll dels Pescadors
17.30 h: inici del recorregut per les aigües del Port
19 h: celebració de la Santa Missa
20 h: actuació del Selectiu de Cantaires de la Barceloneta
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Crònica

Presentació i benedicció de la imatge 
de Sant Benet a la Sagrada Família

Sant Benet i Antoni Gaudí foren dos grans evangelitzadors en el seus respectius temps,
va dir el cardenal de Barcelona

«Tant Sant Benet com Antoni Gaudí tenien un esperit evangelitzador, i són dues grans
figures de la història d’Europa», va dir el cardenal de Barcelona el dissabte 1 de juny,
a les 10.30 h, en el curs de l’eucaristia que es va celebrar a la cripta de la Sagrada Fa-
mília, abans de procedir a la presentació i benedicció de la imatge de Sant Benet, obra
de l’escultor Manuel Cusachs, que el monestir de Montserrat ha donat a la basílica
i que està situada a l’exterior de l’absis del temple d’Antoni Gaudí.

Amb el cardenal Lluís Martínez Sistach varen concelebrar l’eucaristia el P. Josep M.
Soler Canals, abat de Montserrat; el P. Josep Peñarroya Artola, prior del monestir
de Solius; el P. Manuel Gasch, monjo de Montserrat; Mn. Lluís Bonet Armengol, rec-
tor de la parròquia de la Sagrada Família, i Mn. Alfred Sabaté, secretari particular del
cardenal.

Un grup de monjos de Montserrat, presents a la celebració, varen dirigir els cants i
varen donar un aire montserratí a tota la celebració. Una nombrosa assistència omplí
la cripta del temple. Hi havia també una representació de les monges benedictines,
que participaren les lectures i les pregàries de l’acte. Estaven presidides per la M. Mont -
serrat Viñas, abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat, i per la M. Espe-
rança Ateres, abadessa del monestir barceloní de  Sant Pere de les Puel·les.

A l’homilia, el cardenal Martínez Sistach va comparar les figures de Sant Benet de Núr -
sia i d’Antoni Gaudí i demanà als presents que preguessin perquè, si és la voluntat
de Déu, es pugui produir un miracle per la intercessió d’Antoni Gaudí i d’aquesta
manera es pugui arribar a la beatificació.

També invità a donar gràcies per Sant Benet, el gran fundador del monacat a Occident,
que sembrà Europa de monestirs que, vivint la seva famosa Regla, han promogut i
promouen una cultura inspirada en els valors humans i cristians, raó per la qual ha es -
tat amb tota justícia declarat el Patró d’Europa, un continent que ens agermana i que
té unes arrels cristianes. També demanà als cristians d’avui que es facin presents en el
món de la cultura, promovent una saviesa que ens arriba des de segles enrere i pot aju -
dar a construir el pervindre.
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El cardenal també invità els presents a donar gràcies per Gaudí, de qui recordà, amb
paraules del Papa Benet XVI en la dedicació de la basílica, els tres llibres en què es
va inspirar l’arquitecte per fer aquesta gran obra: la natura, la Sagrada Escriptura i la
Litúrgia. «Sant Benet i Antoni Gaudí foren dos grans evangelitzadors; el primer, amb
els nombrosos monestirs; Gaudí ideant el temple amb les seves tres façanes, que són
com grans retaules col·locats en aquest cas no a l’interior sinó a l’exterior del temple,
perquè vol que els qui els contemplin arribin a la transcendència, a la fe i a donar glò-
ria a Déu. Avui es dóna molta importància als sentiments i a la bellesa en el camí de
la fe. Benet i Gaudí són dos grans evangelitzadors, dues grans figures d’Europa. La
basílica ideada per Gaudí és una realitat d’aquí, però també podem dir que és la ba-
sílica d’Europa, perquè atreu visitants de tot el nostre continent.»

Acabada la celebració de la missa, els celebrants i tots els assistents es varen traslla -
dar a l’exterior de la basílica, a l’absis.  Allí, en presència de l’escultor Manuel Cusachs,
es va fer la presentació i es va descobrir la imatge del fundador de l’Orde Benedicti -
na. L’escultura és de pedra travertí romà i té una alçada de 3,80 metres. El monjo Ma-
nuel Gasch va dir que l’obra reflecteix «un Sant Benet jove, encoratjador i de mans
fortes, mans que han erigit monestirs  i han pregat i beneït».

«Les mans de Sant Benet de Cusachs —afegí el monjo—, en actitud d’oració, plas-
men la forma d’una cavitat, evocant la cova on el sant va viure l’incipient misticisme.
També poden simbolitzar un habitacle o lloc de convivència, tanmateix un mones-
tir. Un espai de silenci. Al mateix temps, subjecten contra el pit el volum de la Regla.
En l’obra també cal observar que l’expressivitat escultòrica està pràcticament centra-
da en la zona entre el cap i les mans on hi apareix una creu esculpida per incisió a
la pedra i el capçal d’un bàcul, atributs de l’abat, i el llibre de la Regla. Per un costat
de l’escultura s’enfila un esbarzer arrapat a l’hàbit en forma de cogulla de l’Orde be-
nedictí, a imatge de la pròpia botànica que s’aferra a les parets rocoses de Montserrat.»

Feta la benedicció pel cardenal de Barcelona, Mn. Lluís Bonet, que ha escrit una pre-
gària quan s’han anat col·locant en el temple les figures dels sants i santes fundadors,
llegí aquesta «pregària en honor de Sant Benet»: «Oh gloriós Sant Benet, ens dóna
goig de venerar-vos des d’aquí en el temple de la Sagrada Família. El servent de Déu
Antoni Gaudí ja havia previst que la vostra imatge restés  encimbellada amb altres
sants en l’absis i amb la vostra germana Escolàstica. Ara, hem col·locat la vostra imat -
ge al costat de Sant Bernat de Claravall. Vós, Benet de Núrsia, molts segles abans
l’anticipàreu en el vostre mestratge i espiritualitat. Aquí, com en el monestir de Poblet,
us veiem junts. Sant Benet i Sant Bernat, pregueu per nosaltres!

Quantes coses santes ens ensenyeu en la vostra Regla: “els monjos no anteposin res al
Crist, el qual ens dugui tots plegats a la vida eterna”; “que els hostes siguin rebuts
com el mateix Crist”. I, segons aquest esperit i pràctica, ho trobem quan som acollits
en els vostres monestirs com el de Montserrat. Quin goig la missa conventual i l’ofi-
ci diví!»

«Amb tot l’encert sou patró d’Europa. Amb la vostra espiritualitat, els monjos suc-
cessors, a través dels segles han influït en tot, “ora et labora”, prega i treballa. És com
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ho veiem en la nostra Catalunya, amb el fundador gran abat Oliba. L’escultor Manuel
Cusachs us ha adornat amb el seu art. Li estem agraïts.»

Celebració de la solemnitat del Corpus Christi 
a la catedral

La celebració de la solemnitat del Corpus Christi a la catedral va tenir el seu acte prin -
cipal en la missa presidida pel Cardenal Arquebisbe el dia 2 de juny de 2013 al Pla
de la Seu i la posterior processó per alguns carrers propers a la seu barcelonina. El
text íntegre de l’homilia pronunciada pel Dr. Martínez Sistach aquest dia es publica
a la secció del Prelat, en aquest B.O.

Uns dies abans, el degà del Capítol de la catedral envià una invitació als preveres i
diaques, que anava acompanyada d’aquesta carta de Mn. Josep Vives, canonge ar-
xiprest de la catedral.

«Als preveres i diaques. En acostar-se la solemnitat del Corpus Christi en aquest Any
de la Fe, us invitem a la celebració de l’Eucaristia, que serà presidida pel Sr. Carde-
nal Arquebisbe, i que tindrà lloc al Pla de la Seu el diumenge 2 de juny a dos quarts
de set de la tarda, i a la processó amb el Santíssim Sagrament que seguirà després.

El lloc per revestir-se serà la capella del Sant Crist de Lepant. Recordeu-vos de por-
tar alba i estola blanca. Un cop revestits, tingueu la bondat de romandre a la matei-
xa capella, on us faran alguna indicació pràctica. Des d’allí sortirem tots plegats, for-
mant la processó d’entrada per a la Missa.

Els preveres que vulguin oferir-se per a administrar el Sagrament de la Reconcilia-
ció abans de la Missa, haurien de venir amb tres quarts d’hora d’antelació, i se’ls asse -
nyalarà el lloc per a exercir aquest ministeri.

Us agrairem que vulgueu confirmar la vostra participació trucant al telèfon 933 151
554 (sagristia de la Catedral), o bé per correu electrònic: secretaria@catedralbcn.org.

Gràcies per la vostra col·laboració. Cordialment en el Senyor. Firmat: Mn. Josep Vi -
ves i Trabal, canonge, arxiprest de la catedral.»

Altres actes de culte eucarístic 

—Jornades eucarístiques de preparació: dilluns 27, dimarts 28 i dimecres 29 de maig,
de 14 a 17 h, a la capella de Santa Llúcia (carrer de Santa Llúcia), exposició i ado -
ració del Santíssim Sagrament.
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—Dijous 30 i divendres 31 de maig, de 18 a 19 h, a la capella del Sant Crist de Le-
pant, Hora Santa amb exposició i adoració del Santíssim Sagrament; benedicció
i reserva; i a les 19 h, Santa Missa.

—Diumenge 2 de juny, solemnitat del Corpus Christi i Dia de la Caritat. Matí, a les
10 h, cant de Laudes al cor de la catedral. De 8.30 a 13 h, exposició del Santís-
sim per a l’adoració, a la capella del Sagrament. Benedicció i reserva. Tarda, a les
18.30 h, celebració de l’Eucaristia presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, al Pla de la Seu i Avinguda de la Catedral.

En acabar es va fer la processó amb el Santíssim, amb participació, al davant d’aques -
ta, dels elements de la cultura popular, per la Plaça Nova i els carrers Arcs, Portal de
l’Àngel, comtal, Via Laietana, Joaquim Pou i Avinguda de la Catedral fins al Pla de la
Seu, on es donà la benedicció amb el Santíssim Sagrament i es va fer la reserva.

L’ou com balla, element popular molt vinculat a la festa del Corpus Christi, fou ins -
tal·lat a la font del Claustre de la Catedral del 30 de maig al 2 de juny, i també es
podia veure en altres edificis emblemàtics de la ciutat.

El barri barceloní del Congrés Eucarístic 
celebra els 60 anys de la seva fundació

Hi ha un barri a Barcelona amb una data clara de fundació: té historiat el dia en què
es va posar la primera pedra d’un barri, el 31 de maig de 1953. Fins i tot hi ha en el
barri un discret monument que recorda el seu naixement com a barri: la primera pedra
col·locada fa seixanta anys que es conserva i es pot veure a la cantonada del carrer
Felip II amb la plaça del Congrés Eucarístic, que és el veritable centre del barri.

El diumenge dia 2 de juny, el cardenal Lluís Martínez Sistach va anar al barri, acom-
panyant la Coordinadora d’entitats, que ha estat l’organitzadora d’aquesta comme-
moració, i que preveu organitzar diversos actes sobre la història del barri durant els
propers mesos i fins al 31 de maig del 2014.

A les 11 hores el cardenal es dirigí a la seu de la primitiva parròquia del barri nas-
cut com a fruit del Congrés Eucarístic Internacional, celebrat a Barcelona durant el
mes de maig de 1952. Allí es va fer un record de la primera seu de la parròquia —ara
hi ha el centre d’esplai d’una entitat d’estalvi. Una mare de família va explicar que
allí va contreure matrimoni; una altra feligresa va dir que va ser testimoni d’aquell
acte i que recordava com va veure el Dr. Gregori Modrego, aleshores bisbe de Bar-
celona, però ho va veure tot des del balcó de casa seva, perquè només tenia 8 anys i
no la varen deixar baixar al carrer.

Fou una visita emotiva al lloc de la primera església del barri. Des d’allí, revestits els
celebrants amb els ornaments sagrats, amb tots els presents es varen traslladar en pro-
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cessó fins a l’espaiosa parròquia actual. Assistiren a l’acte l’alcalde, Xavier Trias, Ig-
nasi Garcia Clavel, comissionat de l’Ajuntament per als Afers Religiosos, i altres
col·laboradors de l’alcalde. També hi assistiren les autoritats del barri i els repre-
sentants de la Coordinadora d’entitats.

Una vegada en el temple parroquial, el cardenal Martínez Sistach presidí la missa del
diumenge del Corpus Christi. A l’homilia, unint la fe i l’amor, va recordar que l’Es-
glésia, després del Congrés Eucarístic, i davant la necessitat creixent d’habitatges, va
voler respondre amb una iniciativa que va tenir com a inspirador Mons. Modrego Ca-
saus, aleshores bisbe de Barcelona —més tard seria nomenat arquebisbe— i com a
principal col·laborador el que després seria el cardenal Narcís Jubany.

Amb el cardenal Martínez Sistach varen concelebrar Mn. Joan Miranda, rector actual
de la parròquia de Sant Pius X; el rector emèrit, Mn. Francesc Lladós i altres preveres
i el diaca Mn. Francesc Torrebadella, que des de fa molts anys desenvolupa una inten-
sa activitat religiosa i social en el barri, especialment amb persones discapacitades.

Agraïment del cardenal de Barcelona 
a totes les persones que sostenen 

les actuacions de l’Església

El diumenge 9 de juny presidí una missa a la Sagrada Família per als subscriptors
del Fons Comú Diocesà i els membres dels consells d’economia de les parròquies

«Us dono les gràcies a tots per la vostra generosa col·laboració; sense el vostre ajut
la diòcesi de Barcelona no podria fer tot el que fa», va dir el cardenal Lluís Martínez
Sistach en l’homilia de la missa celebrada el diumenge 9 de juny a les 17 h a la basí -
lica de la Sagrada Família.

En aquesta celebració, que organitza cada any la Delegació Diocesana d’Economia, el
cardenal de Barcelona va concelebrar la missa amb tres bisbes: Mons. Sebastià Talta-
vull, bisbe auxiliar de Barcelona; amb Mons. André Marceau, bisbe de Perpinyà, i
Mons. Vicenç Harolimana, bisbe de Ruhengeri (Ruanda). Els dos darrers es trobaven
de pas per Barcelona per realizar diverses gestions i visitar els sacerdots que hi estudien.

També varen concelebrar un grup de preveres, entre els quals hi havia Mn. Salvador
Bacardit, Vicari Episcopal; Mn. Sergi Gordo, secretari general de l’Arquebisbat; Mn.
Antoni Matabosch, delegat d’Economia de l’Arquebisbat, i Mn. Ramon Batlle, sots-
delegat. 

Unes quatre mil persones varen participar en la missa, a la qual estaven especialment
convocats els membres dels Consells d’Economia de les parròquies, dels arxiprestats
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i del Consell diocesà. El cardenal va dir que l’Església, per complir la seva missió i
realitzar un ajut solidari a les persones que més pateixen per causa de la crisi neces-
sita de mitjans materials. «La pastoral i l’acció social necessita de recursos materials.
En aquests moments, l’Església —va dir— fa un gran servei a la nostra societat per
mitjà d’institucions com Càritas i altres, quan la pobresa entre nosaltres es fa més in-
tensa, més extensa i tendeix a fer-se crònica» (El text íntegre de l’homilia es publi-
ca a la secció del Prelat).

El cardenal, que va utilitzar el català i el castellà en la seva homilia, va cloure la cele -
bració amb unes sentides paraules d’agraïment a totes les persones que aporten ajuts
i col·laboren en la bona administració dels recursos de l’Església, i d’una manera es-
pecial a la labor del consells d’economia parroquials, arxiprestals i diocesà.

Felicitació al Sr. Cardenal Arquebisbe 
amb motiu de la seva festa onomàstica

El dia 21 de juny de 2013, festa de Sant Lluís Gonçaga, a les 13 hores es va celebrar
al Palau Episcopal l’acte de felicitació de l’arxidiòcesi al Sr. Cardenal Arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, en la seva festa onomàstica.

En primer lloc, a la capella del Palau, es va resar l’hora litúrgica de Sexta, amb la pre-
sència de les persones que treballen a la Cúria i que omplien la capella. Presidiren
el Sr. Cardenal i el Sr. Bisbe Auxiliar, acompanyats dels Vicaris Episcopals, del Can-
celler Secretari, dels Delegats diocesans i dels representants de les institucions i obres
diocesanes. En iniciar-se l’acte, el Cardenal va dir que aquella era una pregària feta
per a totes les persones que treballen per a la nostra arxidiòcesi de Barcelona.

Després de la pregària, els presents varen passar al Saló Noble del Palau. En unes pa-
raules inicials, Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller, excusà l’absència del
cardenal Ricard M. Carles i de Mons. Pere Tena, que estava fent un acte pastoral i que
s’incorporà més tard a l’acte.

El Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, en nom de tots, dirigí unes paraules al
Sr. Cardenal: «Estem contents d’estar aquí perquè un any més, en la seva festa ono-
màstica, ens plau fer-li arribar la felicitació de tots els presents i dels qui no han po-
gut venir i de part de tota l’arxidiócesi. La nostra felicitació va acompanyada també
de la nostra pregària. Avui, comptant amb la intercessió de Sant Lluís, demanem al
Senyor que l’acompanyi sempre i l’ajudi en la tasca del guiatge d’aquesta estimada
Església de Barcelona, que li ha estat encomanada, i en la qual vivim i manifestem
la nostra comunió amb tota l’Església.»

«A la felicitació i a la pregària —va continuar dient Mons. Taltavull— s’hi uneix l’a-
graïment a la seva persona per tot el seu servei pastoral. Ja sap que sempre compta
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amb nosaltres com a col·laboradors en aquesta tasca i que estem al seu costat per por-
tar a terme la missió apostòlica, des de la realització del Pla Pastoral fins a l’atenció
més directa aquí, a la Cúria diocesana en el treball del dia a dia amb els organismes
aquí representats, les parròquies, les comunitats de vida consagrada i els moviments
escampats arreu de l’arxidiòcesi. Moltes gràcies pel seu guiatge i pel seu encoratjament.»

El Sr. Bisbe auxiliar va dir que li manifestava l’agraïment per haver-nos donat, en pri-
mera persona, juntament amb els altres cardenals, el Papa Francesc. «En aquell con-
clave del mes de març també nosaltres ens hi sentíem ben representats i ens alegrà
molt quan vostè ens digué que en aquells moments se sentia també acompanyat per
tots nosaltres». Recordà l’acció de l’Esperit Sant en aquesta elecció, però també va
fer referència a l’acció dels cardenals electors, entre els quals hi havia el Cardenal de
Barcelona. «Sr. Cardenal el felicitem, ens felicitem i estem molts contents que vos-
tè hi hagi tingut una part directa i activa en fer tot això possible». Finalment, el Sr. Bis -
be auxiliar va fer una referència a l’Any de la Fe i al pelegrinatge diocesà el pas sat
mes de maig, en la festa de la Pentecosta, i va dir que «en tot moment farem tot el
que sigui possible perquè sigui realitat entre nosaltres allò que diu la Porta fidei: la
descoberta del goig de creure i que ens mogui a actuar més i més l’entusiasme de co-
municar la fe, com ens ho demana el Pla Pastoral, especialment les persones que en
aquesta crisi tan llarga en tenen més necessitat».

Lectura de les cartes del Sant Pare i del Secretari d’Estat

Mn. Sergi Gordo llegí a continuació la carta de felicitació al Sr. Cardenal enviada pel
Sant Pare, que diu així:

«En la celebració del seu sant, em complau fer-li arribar els meus millors desigs de fe -
licitat, juntament amb les meves pregàries per tal que el Totpoderós l’ompli d’abundants
gràcies divines. Amb aquests sentiments, i a la vegada que l’encomano a la Mare de
Déu de Montserrat, l’imparteixo una especial benedicció apostòlica. Signat: Fran-
cesc, Papa.»

I també aquesta carta del Cardenal Secretari d’Estat: «En ocasió de la vostra festa ono -
màstica, vull expressar a Vostra Eminència la meva fraterna felicitació juntament amb
un record, davant del Senyor, per la seva persona i el seu ministeri episcopal. Signat: Tar-
cisio Bertone, Secretari d’Estat». Aquests textos foren acollits amb un fort aplaudiment.

Paraules del Sr. Cardenal Martínez Sistach

El Dr. Martínez Sistach inicià la seva intervenció amb paraules d’agraïment pels tex-
tos llegits i per les paraules que li havia dirigit el Sr. Bisbe auxiliar, com a expressió
de tota la Cúria diocesana i altres organismes i institucions diocesanes. Va recordar
la seva vinculació de molts anys a la nostra arxidiòcesi i va dir que la «Cúria fa un
servei molt important a tota la comunitat diocesana. Us agraeixo molt el vostre afec-
te, un aspecte de què hem de tenir cura, perquè si no ens estimem no ens realitzem
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com a persones. Aprofito aquest acte d’avui per manifestar-vos a tots el meu afecte
i el meu agraïment pel treball que feu al servei de tot l’arquebisbat. Intento ser bisbe
de tots, de tots els sacerdots, dels diaques, dels religiosos i religioses i dels laics i lai-
ques, de tots».

Va continuar dient que, a més de l’afecte, agraïa a tots la seva col·laboració, una col -
laboració fidel i generosa, que és molt necessària en la tasca que el prelat té encoma-
nada per Nostre Senyor, però que no pot fer ell tot sol i agraí a tots una col·laboració
que —va dir— «és fidel, generosa i eficient; això també és important».

En tercer lloc, després de l’afecte i la col·laboració, el Sr. Cardenal va subratllar la im -
portància de la comunió eclesial, «que sempre, però de manera especial en aquest
Any de la Fe, marquen la nostra vida, la nostra activitat, la nostra caritat i la nostra
esperança».

Seguidament va dir que la festa de Sant Lluís d’aquest any aportava les novetats de
la renúncia de Benet XVI, de la reunió del conclave i de l’elecció del Papa Francesc.
Comentant aquests tres esdeveniments, de la renúncia de Benet XVI va dir que era
«un esdeveniment inèdit des de feia sis segles, un esdeveniment de molta importàn-
cia, un signe d’humilitat per part del Papa que, conscient que no podia exercir bé el
seu ministeri, renunciava perquè ho fes un altre». «És un testimoni de Benet XVI,
que vol servir l’Església i no servir-se de l’Església. I és també un gran testimoni d’hu -
militat, per reconèixer que no té forces físiques per complir el seu ministeri. I després
és un testimoni de coherència: si cal fer-ho, ho faig. És una coherència exemplar.»

El Cardenal va explicar que els cardenals, en les reunions prèvies al conclave, havien
fet una anàlisi de l’estat actual de l’Església. Sobre el conclave va dir: «Jo no tenia
consciència de fer-ho tot sol allò que calia fer a l’hora de les votacions. Jo comptava
amb la pregària de tota l’arxidiòcesi de Barcelona, de tots vosaltres, que teniu un
elector en el conclave. L’elecció va ser molt bona: el Papa Francesc. Quan el cardenal
Re li va preguntar si acceptava, va dir que sí, i que es posava el nom de Francesc, en
memòria de Sant Francesc d’Assís. Això ens va sorprendre i ens va agradar. Ha es-
tat com una alenada de l’Esperit.»

El Cardenal va dir que, després de l’elecció, a l’hora de sopar el nou Papa va dir amb
afecte als cardenals: «Pido a Dios que les perdone a ustedes lo que han hecho con-
migo». «Penso que aquesta elecció ha estat un bé per a l’Església, i que ha entrat en
el cor de moltes persones, creients i no creients, i que és com una alenada d’aire fresc,
com un desig de renovació que es veu que es pot anar realitzant, amb gestos i parau -
les de renovació.»

El Cardenal també va parlar dels organismes i serveis diocesans incorporats darrera-
ment al Palau Episcopal —i altres a Sant Pau del Camp i a Santa Madrona— a cau-
sa de la reforma que calia fer a la casa del carrer de Rivadeneyra per part de les tres
diòcesis propietàries d’aquell edifici. «Són unes obres que hem fet per necessitat, no
per gust, i penso que tots es troben bé en la seva nova ubicació.»
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Finalment, parlà de l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà i va comentar la urgència dels
tres objectius, sobretot del tercer objectiu, urgentíssim en aquests moments de crisi
econòmica. «L’Església està fent moltíssim, ja ho sabeu: per Càritas, per les parrò-
quies, per les congregacions religioses i per les associacions i moviments de laics.
Gràcies per tot el que es fa en la nostra Església diocesana en aquest sentit. Gràcies!
Que Déu us hi pagui i per molts anys!»

Un quart de milió de persones ateses 
per Càritas el 2012

En aquests primers cinc mesos del 2013, Càritas ja ha ajudat a 43.065 persones, un 9%
més respecte el mateix període de l’any passat i els donatius particulars han augmentat.

El cardenal Sistach ha argumentat que l’increment de les aportacions voluntàries es
dóna perquè «el cor de les persones és bo i es mou davant la necessitat» i ha afegit
que «no podem separar l’amor a Jesús i l’amor als pobres».

Càritas ha atès, exactament, 260.702 persones l’any 2012, un 3% més que al 2011.
Aquesta és la dada principal que ha aportat l’entitat en la presentació del seu balanç
de l’acció social del 2012 i en l’avanç de dades del 2013. La idea que s’ha repetit res-
pecte de l’any passat és que la pobresa es fa «més crònica, més propera, més exten-
sa i més intensa» però s’ha avançat que, de cara a octubre del 2013, es crearà un pro-
jecte d’inserció laboral per a aturats de llarga durada.

El cardenal arquebisbe de Barcelona i president de Càritas, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, ha estat present a l’acte, on ha advertit que «hem d’ajudar però també hem de
denunciar les causes de la crisi econòmica. Els valors ètics i morals han de presidir
l’economia. L’economia ha d’estar al servei de les persones, i no al revés» i ha recla-
mat «un pacte d’estat sobre ocupació laboral entre totes les forces polítiques, econò-
miques i socials». En l’explicació del balanç de Càritas també han intervingut Mn.
Salvador Bacardit, delegat episcopal; Jordi Roglà, director de Càritas; i Carme Tri-
lla, Pilar Taché i Conxa Marquès, caps de l’Acció social a les diòcesis de Barcelona,
Terrassa i Sant Feliu, respectivament.

El 2012, en xifres, i avanços del 2013

Més d’un quart de milió de persones han estat ateses per Càritas durant el 2012, fet que
suposa un increment d’un 3% respecte l’any anterior i el doble que al 2007. Els diners
que es van destinar a l’acció social van ser 22,8 milions d’euros i, en ajuts finalis-
tes, és a dir, tot allò que va directament a les famílies, 5,3 milions d’euros. D’aquests
últims, 1 milió va anar destinat a aliments, mentre que infància i habitatge se’n van
endur una major part, 2 milions per a cada una.

354 [42] juny - BAB 153 (2013)



En aquests primers cinc mesos del 2013, Càritas ja ha ajudat a 43.065 persones, és
a dir, un 9% més respecte el mateix període de l’any passat. D’aquest total d’ate-
sos, el 70% està a l’atur, un 28% no té cap ingrés econòmic, un 54% són famílies
amb fills i un 48% són espanyols (un 6% d’increment respecte del 2012). «Càritas
atén els de fora però també els de dintre», ha remarcat el cardenal Sistach.

Habitatge, infància i alimentació

Càritas consta amb 283 pisos, 52 dels quals són compartits, 7 són centres residen-
cials i 231 són unifamiliars. L’objectiu de l’entitat és que aquesta darrera xifra aug-
menti durant aquest any fins als 500. Amb els habitatges que ofereixen, però, ja s’as-
seguren 1.346 places de pernoctació al dia, és a dir, unes 612.000 l’any. «Càritas ha
evitat 315 desnonaments i més de 1.300 persones han pogut dormir sota un sostre
aquesta nit. Farem el que podem però les xifres són molt elevades», ha explicat el
cardenal Sistach.

Pel que fa a la infància, hi ha 59 centres d’atenció als nens oberts. El programa Pai-
dós (que en grec antic significa infant) atén 43 famílies, unes 164 persones, i consta
de 3 centres. Càritas té com a objectiu obrir un quart centre durant el 2013.

Gràcies als menjadors socials, als aliments en espècie i a les ajudes per a obtenir men-
jar, Càritas facilita a les famílies una alimentació digne i de qualitat. Actualment,
tenen 6 centres diürns, 130 places, i 7 centres residencials, 124 places.

Augmenta la solidaritat

Les aportacions solidàries s’han incrementat en l’últim any. Els voluntaris ja ascen-
deixen a les 4.000 persones i el 90% de les ajudes provenen de fonts privades, res-
pecte del 10% de l’Administració pública. «Les ajudes de l’Administració pública
són estables però com els donatius dels particulars han augmentat ja no representen
tant tant per cent com abans», ha explicat Jordi Roglà.

«Hi ha hagut un notable increment dels donatius dels particulars i, sobretot, d’herèn-
cies en els últims tres mesos del 2012. I, encara que no us ho creieu, també han aug -
mentat les ajudes de les empreses.»

Inserció laboral a aturats

Càritas ha anunciat que, de cara al setembre, naixerà, per iniciativa del cardenal Sis -
tach, un projecte per eradicar l’atur que constarà de tres línies: la contractació dual
(contracte+formació), una formació dual amb pràctiques i aules obertes per a facili-
tar l’alfabetització digital. Tanmateix, l’entitat no ha volgut avançar gaires més idees
del nou projecte. «Ara la Unió Europea està parlant d’això. Estem fent un treball de
cara a la reinserció laboral i a la formació i pràctiques en empreses. El 57% dels jo-
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ves no tenen treball i això és desesperant», ha remarcat l’arquebisbe de Barcelona
que ha continuat dient que «aquest projecte per l’ocupació estarà adreçat a persones
en atur de llarga durada amb càrregues familiars. Nosaltres podem esperar però les
famílies pobres ja no poden esperar més».
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Els proppassats 13 a 16 de juny es va ce-
lebrar a Velehrad, Rep. Txeca, una Con-
ferència Internacional d’Estudis, organit-
zada pel Centre Internacional del Diaconat
(CID), sota el patronatge dels Sants Ciril
i Metodi, patrons d’Europa. El tema d’es -
tudi va ser «Diaconia en un context in-
tercultural». Hi van participar 130 perso-
nes, de 30 països de diversos continents.

El treball de la Conferència es va desen -
volupar a base de ponències, comunica-
cions i treballs de grup. Cal destacar les
ponències «El diaconat en un món cultu-
ralment plural», a càrrec del President
del CID, Klaus Kiessling, i «El diaconat
per a una nova evangelització en un con-
text plural». Aquesta conferència havia de
ser pronunciada pel cardenal arquebisbe
de Bombai, Oswald Gracias, però li fou
impossible fer-ho, a causa de les seves
obligacions a Roma, i va ser llegida pel
P. Gilbert De Lima, sacerdot de Bombai
encarregat de la promoció del diaconat
permanent en aquella arxidiòcesi de l’Ín-
dia. En les dues ponències es va veure, des
de diferents perspectives, la necessitat que
el diaca sigui testimoni de Crist Servidor
en la realitat en què viu, propiciant el dià -
leg entre Evangeli i cultura.

També van ser molt interessants dues co-
municacions que ens van donar a conèi-
xer la realitat d’algunes esglésies de l’Eu -
ropa de l’est: la primera va ser la del diaca
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de Praga, Jaroslav Lorman, que ens va
par lar de les «Oportunitats per a l’evan-
gelització en la República Txeca, avui»,
tot posant de relleu la situació de l’Es-
glésia txeca durant el comunisme i en el
moment actual; especialment es va refe-
rir al paper que hi té avui el diaconat,
com a pont entre els valors de la família,
que estan en crisi, i els de l’Església. L’al -
tra comunicació va ser la del Metropoli-
tà Kiril de Varna, de Bulgària, que ens va
parlar de la situació actual de l’Església
ortodoxa búlgara, en especial del servei
social que duu a terme.

En els tallers i en els treballs de grup es va
poder conèixer i dialogar sobre experièn-
cies concretes del diaconat a Colòmbia,
a Mèxic, a Sudàfrica, a l’Índia, a Letònia,
i entre els joves a Lituània.

El segon dia de la Conferència va tenir lloc
l’Assemblea de membres del CID, que
se celebra cada quatre anys. El discurs de
benvinguda i d’obertura va ser pronunciat
pel bisbe Protector del CID, Gebhard
Fürst, de la diòcesi de Rottenburg-Stutt-
gart, a Alemanya. Després que el Pre si -
dent fes la relació de les activitats del CID
durant els darrers quatre anys, es va pro-
cedir a votar la Junta Directiva i els de-
legats que han de regir el Centre els pro-
pers quatre anys. Per a la Junta Directiva,
com a representant de les esposes dels
diaques, va sortir elegida Montserrat Mar-
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tínez, esposa del diaca Aureli Ortín, de
Barcelona.

L’Eucaristia de clausura de la Conferèn-
cia va tenir lloc el diumenge 16 al matí,

358 [46] juny - BAB 153 (2013)

a la basílica dedicada a sant Ciril i sant
Metodi i va ser presidida pel cardenal ar-
quebisbe de Praga, Dominik Duka.

Aureli Ortín

Restauració de les campanes de la basílica 
dels Sants Just i Pastor

El dia 11 de juny de 2013, davant de la
façana de la basílica dels Sants Just i Pas -
tor, va tenir lloc l’acte de presentació i ins -
tal·lació de les campanes restaurades d’a -
questa basílica barcelonina, que porten
aquests noms (entre parèntesi, es posa
l’any, aproximat en algun cas, de la seva
fundició): la Montserrada (1778), la Pas -
tora (1616), la Justa (1641) i l’Egídia
(1563), la més antiga, que fins ara no te-
nia nom i que l’han batejada com a Egí-
dia en honor de Sant Egidi. 

Mn. Armand Puig, rector de la basílica,
va dir que «el so de les campanes confi-
gura l’espai vital d’un barri» i que la se-
va restauració era necessària perquè «es-
taven molt malmeses a conseqüència de
la pol·lució i dels fenòmens atmosfèrics».
«S’han restaurat —va explicar— mante-
nint la pàtina original, no s’han repintat.
Només s’han netejat i s’han mantingut to -
tes les seves “imperfeccions”».

El mestre campaner Manuel Quintana,
propietari de l’empresa Campanas Quin-
tana, de Palència, va informar que la ne-
teja exterior de les campanes s’ha realit -
zat «de manera poc agressiva per tal de
res pectar al màxim la peça original». Pel
que fa a l’interior, «s’ha fet una neteja mit -
jançant una projecció per microesfera de
vidre, atès que la brutícia acumulada al
llarg dels anys restava sonoritat a les cam -
panes».

Josep Capdevila, arxiver de la basílica, va
donar a conèixer unes quantes dades his-
tòriques sobre aquestes campanes i sobre
els temps de la seva fundició. I l’arqui-
tecte en cap que dirigeix la restauració del
temple, va comentar que la rehabilita ció
s’executa en diferents etapes segons «qües -
tions d’urgència i prioritat». Les obres del
campanar, que van començar el gener
passat, s’acabaran probablement el pro-
per mes de juliol. «Les campanes —va
dir— són una part fonamental de la res-
tauració del campanar, ja que constituei-
xen tot un conjunt de valors sonors, cul-
turals i socials».

Josep M. Riera, arquitecte de l’arquebis-
bat de Barcelona, va qualificar la basíli-
ca dels sants Just i Pastor, una de les es-
glésies més antigues de Barcelona, com
«una joia gòtica». Les campanes sona-
ran a partir d’ara per mitjà d’uns electro -
imans controlats per un rellotge que els
marcarà un ritme i unes hores determina-
des.

«La restauració de la basílica dels Sants
Just i Pastor s’està fent possible gràcies
a la col·laboració entre institucions públi -
ques (l’Ajuntament de Barcelona, la Di-
putació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya) i l’Església», va manifestar Jo -
sep Lluís Alay, director de Patrimoni, Mu -
seus i Arxius de l’Ajuntament de Barce-
lona.
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