
Els pelegrins de la nostra arxidiòcesi, entorn del Sr. Cardenal Arquebisbe, en sor-
tir de l’acte celebrat a Sant Sebastià de les Catacumbes, basílica de la qual és ti-

tular el Dr. Lluís Martínez Sistach

Els pelegrins catalans varen participar en la missa de la solemnitat de la Pentecos -
ta, presidida pel papa Francesc, en la qual va concelebrar el nostre cardenal

arquebisbe



El Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach presidí una celebració de l’Eucaristia per
als membres del pelegrinatge a l’Altar de la Càtedra de la Basílica de Sant Pere

El senyor cardenal arquebisbe va acompanyar els pelegrins en les visites a les qua -
tre basíliques majors romanes i a altres llocs d’especial significació cristiana de

la ciutat
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Pelegrinatge de l’Arxidiòcesi 
de Barcelona a Roma 

amb motiu de l’Any de la Fe 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe en la Missa
a la basílica de Sant Pere del Vaticà, 20 de maig

de 2013, amb el pelegrinatge diocesà 
amb motiu de l’Any de la Fe

Ens hem aplegat amb joia tots els participants en el pelegrinatge diocesà a Roma amb
motiu de l’Any de la Fe, en aquesta entranyable Basílica de Sant Pere, en l’altar de
la càtedra de l’Apòstol i ben a prop del sepulcre del primer dels Apòstols de Jesús, per
celebrar l’Eucaristia i professar la nostra fe. La gran càtedra que ens presideix signi -
fica el ministeri del qui ensenya i pastura en la seu de Pere, en nom de Crist, en tota
l’Església. Tant l’Església d’Orient com la d’Occident fan homenatge a aquesta càte -
dra romana. Hi veiem quatre doctors de l’Església (Sant Ambròs i Sant Agustí, Sant
Atanasi i Sant Joan Crisòstom) que rodegen la càtedra amb actitud de respecte i d’es-
colta.
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Avui un cop més professarem la fe en Déu u i tri, en la Santíssima Trinitat, en el mis-
teri pasqual que commemorem amb l’Eucaristia i en l’Església que com a mare amo-
rosa ens ofereix l’aliment de la Paraula de Déu que conserva íntegra i del Cos i la Sang
de Crist que Ell ens dóna quan fem el que Ell va fer en el Cenacle allà a Jerusalem.

Professem la fe cristiana ben a prop del sepulcre de Sant Pere, en aquest Any de la Fe,
després d’haver participat ahir, solemnitat de Pentecosta, en l’Eucaristia presidida pel
successor de Sant Pere, el Bisbe de Roma i Papa Francesc. Estem molt contents de
poder fer-ho aquí en aquesta Basílica que ens recorda a Sant Pere i als seus successors.
Els que formem aquest pelegrinatge diocesà som uns privilegiats. Però volem fer par-
ticipants a tots els diocesans de Barcelona d’aquest privilegi, i els portem ben pre-
sents en el cor i la nostra professió de fe la fem en comunió amb tots ells.

La nostra professió de fe que avui fem més solemnement a Roma on Pere va donar
testimoni de la seva fe en el martiri, vol ser també una acció de gràcies a Déu pel do
de la fe que ens ha donat, do immerescut i que hem rebut gratuïtament. No sempre
donem gràcies a Déu pel do de la fe, i tanmateix cal fer-ho. Però la nostra professió
de fe en aquest Any vol ser avui també la professió d’una fe comunicada, testimonia-
da, missionera i evangelitzadora. Avui demanem per tantes i tantes persones estima -
des perquè el Senyor els hi concedeixi el do de la fe, perquè com Simó puguin dir tam -
bé: «Tu ets el Messies, el Fill de Déu viu.»

És ben clar que la fe és un do de Déu. Ho hem escoltat en l’Evangeli. Pere contesta a
la pregunta que Jesús havia fet als Apòstols. La resposta de Pere fou plenament encer -
tada, confessant que Jesús era el Messies, el Fill de Déu viu. I Jesús li va respondre:
«Sortós de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, si-
nó el meu Pare del cel». La fe de Pere lloada per Jesús, era un do del Pare del cel. La
fe no és quelcom natural, que la puguem adquirir amb les nostres soles forces i capa -
citats naturals. Per això la fe cal agrair-la a Déu, cal pregar perquè ens ajudi per con-
servar-la i enriquir-la i hem de demanar pels nostres germans que no tenen encara
aquest do tan preuat.

Aquí en l’altar de la càtedra en la Basílica de Sant Pere i sobre el seu sepulcre, podem
copsar encara més aquestes paraules de Jesús que són per a tots els catòlics del món
motiu de confiança: «I ara, també jo et dic que tu ets Pere, sobre aquesta pedra jo edi-
ficaré la meva Església, i les portes del Reialme de la mort no li podran resistir».
Jesús ha edificat la seva Església, la nostra Església sobre la pedra que és Pere, l’esco -
llit per Jesús per presidir els dotze Apòstols, per confirmar en la fe a tots els membres
de l’Església, per ser principi i fonament de la unitat de l’Església estesa d’Orient a
Occident, per presidir la caritat en el poble de Déu.

Hem vingut en el pelegrinatge diocesà a venerar Pere i a veure i escoltar a Francesc,
successor de Pere. Amb l’Eucaristia que avui celebrem en aquest lloc sant tan emble-
màtic i amb tanta significació, donem gràcies a Déu pel misteri pastoral de Pere i els
seus successors. Sant Pere, el Papa Francesc i tots els pastors de l’Església, hem de
ser imitadors de Jesús Bon Pastor. És el que avui ens ha dit l’Apòstol Pere en la se-
va carta: «pasturem el ramat de Déu que teniu confiat; vetlleu per ell, no com qui
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compleix un deure imposat, sinó de bona gana, per amor de Déu; no busqueu apro-
fitar-vos-en, sinó generosament». El Papa Francesc ens ha dit que els pastors hem de
fer olor d’ovelles, com fan els pastors que estan a prop del ramat i el serveixen fins a
donar la pròpia vida com feu el Bon Pastor i també l’Apòstol Pere.

Jesús hoy nos hace a todos la misma pregunta que en Cesarea de Filipo hizo a los Após -
toles: «Y vosotros, ¿Quién decís que soy?» La pregunta nos la hace el Señor a cada
uno de nosotros. La respuesta tiene que ser la misma que dio Pedro. Nuestra fe es una
opción de vida por el seguimiento de Jesús. La fe pide adherirse a la persona mis-
ma de Jesucristo, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y
amorosa a la voluntad del Padre.

Recordemos estas palabras dirigidas precisamente a los laicos por el Papa Beato Juan
Pablo II, y que son válidas para todos los bautizados: «Revestidos de Jesucristo e im-
buidos de su Espíritu, los cristianos son “santos”, y por esto quedan capacitados y
comprometidos para manifestar la santidad de su ser en la santidad de su obrar»
(Christifideles laici, 16).

La fe tiene que ser vívida y esto exige el seguimiento e imitación del Señor en la re-
cepción de sus Bienaventuranzas, en la escucha y la meditación de la Palabra de Dios,
en la participación consciente y activa en la vida litúrgica y sacramental de la Igle-
sia, en el hambre y sed de justicia, en el hecho de llevar a la práctica el mandamien-
to del amor en todas las circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, es-
pecialmente a los más necesitados que son tantos en la crisis económica que estamos
sufriendo. El Papa emérito Benedicto XVI esperaba de este Año de la Fe que el testi -
monio de vida de los creyentes sea cada vez más creíble (La Puerta de la fe, 9).

Cantarem junts el Credo. Les nostres veus reproduiran les dels nostres germans que
deixàrem a la diòcesi. Cantant amb devoció i convenciment el Credo estem dient el
mateix que va dir Sant Pere: «Tu ets el Messies, el Fill de Déu viu». I Jesús ens dirà
un cop més que som sortosos, que som feliços perquè creiem. En aquest mes de
maig, dedicat especialment a la Mare de Déu, li demanem que intercedeixi perquè
puguem complir el que ella ens digué: «Feu tot el que Jesús us digui», és a dir, tot
el que el Messies, el Fill de Déu viu ens digui. Amén.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Crònica del pelegrinatge

Dels dies 18 a 20 de maig de 2012 unes dues-centes persones varen celebrar el pele -
grinatge de la nostra Arxidiòcesi a Roma amb motiu de l’Any de la Fe i per visitar el
Papa Francesc, elegit el 13 del passat mes de març com a successor del Sant Pare
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emèrit Benet XVI. Presidí el pelegrinatge el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, al qual acompanyaren Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar i vi-
cari general; els vicaris episcopals, Mn. Jesús Sanz, Mn. Lluís Ramis, Mn. Joan Cua-
drench, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon Garcia; Mn. Sergi Gordo, secretari ge-
neral i canceller.

També varen participar en el pelegrinatge Mn. Joan Obach, delegat diocesà de Pasto -
ral sacramental i litúrgia; el Sr. Ramon Ollé, delegat diocesà de Mitjans de Comu -
 ni  cació Social; Mn. Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana;
Mn. Al fred Sabaté, secretari particular del Sr. Cardenal Arquebisbe, i Mn. Aureli Or-
tín, director del Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya, els quals varen es-
tar al servei dels pelegrins tot fent les explicacions als diversos grups en les basíli-
ques i altres llocs visitats durant el pelegrinatge. 

Varen tenir cura de l’organització tècnica del pelegrinatge l’Associació d’Amics de
Ca talunya Cristiana i l’agència de viatges Ruth Travel. Els pelegrins varen sortir per
via aèria de Barcelona el dissabte 18 de març. Aquell mateix dia, a la tarda, feren la
visita tradicional dels pelegrins a algunes de les esglésies més importants de Roma.
La primera d’aquestes fou la basílica de Santa Maria la Major, situada al cim del tu -
ró de l’Esquilino, i dedicada a la Mare de Déu.

El Sr. Cardenal Arquebisbe saludà els pelegrins en aquesta basílica mariana, on els
fou oferta una explicació sobre la seva història i significació.

Després els pelegrins es varen traslladar a Sant Joan del Laterà, «la catedral de Ro-
ma i del món», una de les quatre basíliques majors de Roma, que fou l’església prin-
cipal de la ciutat i residència dels papes des de l’emperador Constantí (segle III) fins
a la construcció de la basílica de Sant Pere. El Sant Pare celebra diverses festivitats
presidint l’eucaristia a la basílica lateranense, com el Dijous Sant o el Corpus Christi.

Participació a la missa de Pentecosta presidida pel Sant Pare

El pelegrinatge va tenir el seu centre en l’Eucaristia del diumenge de Pentecosta, que
es va escaure el dia 19 de maig. El grup es traslladà a Sant Pere del Vaticà, on assis-
tí a l’eucaristia presidida pel Papa Francesc, amb el qual va concelebrar, entre altres
cardenals i bisbes, el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. Era un
desig de tots els pelegrins visitar el Papa Francesc —als dos mesos de la seva elec-
ció—, escoltar-ne el mestratge, pregar per les seves intencions i rebre la seva benedic -
ció.

El pelegrinatge coincidí amb un dels grans esdeveniments de l’Any de la Fe: la Jorna -
da de Moviments, Associacions i Agrupacions Laïcals. Per aquesta raó, l’estada a Ro-
ma del nostre grup va anar acompanyada de la presència de grups cristians d’arreu del
món. Davant d’una àmplia representació dels antics i dels nous moviments, com ha -
via fet uns dies abans, en la Jornada internacional dedicada —també dins del progra-
ma de l’Any de la Fe— a les confraries, germandats i altres associacions de pietat
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popular, el Papa Francesc els demanà autenticitat evangèlica, eclesialitat i ardor mis-
sioner. 

També en aquesta línia, a l’homilia de la Missa de Pentecosta, el Sant Pare, a partir
del text proclamat del llibre dels Fets dels Apòstols, va reflexionar sobre tres parau-
les relacionades amb l’acció de l’Esperit Sant: novetat, harmonia i missió.

Novetat. «La novetat que Déu aporta a la nostra vida és allò que veritablement ens
realitza, el que ens dóna la veritable alegria, la veritable serenitat, perquè Déu ens es-
tima i sempre vol el nostre bé. Preguntem-nos avui: estem oberts a les “sorpreses
de Déu”? O ens tanquem amb por davant de la novetat de l’Esperit Sant?»

Harmonia. «L’Esperit Sant és l’Esperit de la unitat, que no significa uniformitat, si-
nó reconduir tot a l’harmonia. En l’Església, l’harmonia la fa l’Esperit Sant. Un Pa-
re de l’Església té una expressió que m’agrada molt: ipse harmonia est. Ell és preci -
sament l’harmonia. Només Ell pot suscitar la diversitat, la pluralitat, la multiplicitat
i, al mateix temps, realitzar la unitat. Així, doncs, preguntem-nos: Estic obert a l’har -
monia de l’Esperit Sant, superant tota forma d’exclusivisme? Em deixo guiar per Ell
vivint en l’Església i per a l’Església?»

Missió. «L’Esperit Sant ens introdueix en el misteri del Déu viu, i ens salvaguarda del
perill d’una Església gnòstica i d’una Església autorreferencial, tancada en si matei -
xa; ens impulsa a obrir les portes per sortir, per anunciar i donar testimoni de la bon-
dat de l’Evangeli, per comunicar el goig de la fe, de la trobada amb Crist. L’Esperit
Sant és l’ànima de la missió. Preguntem-nos si tenim tendència a tancar-nos en nos -
altres mateixos, en el nostre grup, o si deixem que l’Esperit Sant ens condueixi cap
a la missió. Recordem avui aquestes tres paraules: novetat, harmonia, missió.»

El Papa Francesc va cloure la seva homilia amb aquestes paraules: «La litúrgia d’a-
vui és un gran oració, que l’Església amb Jesús eleva al Pare perquè renovi l’efusió
de l’Esperit Sant. Que cadascú de nosaltres, cada grup, cada moviment, en l’harmo-
nia de l’Església, es dirigeixi al Pare per demanar-li aquest do. També avui, com en
el seu naixement, juntament amb Maria, l’Església invoca: Veni Sancte Spiritus! Ve -
niu, Esperit Sant, ompliu el cor dels vostres fidels i enceneu en ells el foc del vostre
amor. Amén.»

Acabada la celebració el Sant Pare saludà el nostre Cardenal i els altres cardenals i
bisbes concelebrants; el nostre cardenal li parlà breument del pelegrinatge diocesà
amb motiu de l’Any de la Fe i dels sentiments de comunió amb el Sant Pare dels
pelegrins en nom de tota l’arxidiòcesi de Barcelona. 

Visita a Sant Sebastià de les Catacumbes

A la tarda varen visitar les Catacumbes de Sant Sebastià, situades a la Via Appia, d’en -
trada a Roma. Aquestes catacumbes, durant un temps acolliren els sepulcres de Sant
Pere i Sant Pau. Aquesta és la raó per la qual encara s’anomena la Memoria Apostolo -

BAB 153 (2013) - maig [5]  253



rum. A continuació varen pregar a la basílica de Sant Sebastià de les Catacumbes,
construïda originalment al segle IV sobre les catacumbes del mateix nom. És una de
les set basíliques de Roma que es visiten durant els anys sants i el Sant Pare Benet XVI
la va assignar com a títol al nostre Cardenal Arquebisbe.

Precisament per això, el nostre Cardenal va voler acollir personalment els pelegrins
catalans en aquesta basílica, als quals donà la benvinguda i presentà el rector de la
parròquia i els seus col·laboradors, que són religiosos franciscans.

El pelegrinatge continuà cap a la basílica de Sant Pau Extramurs, una de les quatre
grans basíliques patriarcals de Roma, la més gran després de la basílica de Sant Pere,
que va ser erigida en el lloc de la sepultura de l’Apòstol dels Gentils l’any 314.

Missa i professió de fe a la basílica de Sant Pere

El dilluns dia 20 de maig va estar dedicat al Vaticà. En primer lloc, el nostre Cardenal
Arquebisbe presidí l’eucaristia a l’altar de la Càtedra de l’Apòstol, situat al fons de
la basílica i pronuncià l’homilia, el text de la qual es publica en les pàgines interiors.

El Sr. Cardenal va posar l’accent en el significat de professar la fe cristiana ben a prop
del sepulcre de Sant Pare (situat sota l’altar de la Confessió, o altar papal), «després
d’haver participat ahir —va dir—, solemnitat de Pentecosta, en l’Eucaristia presidi-
da pel successor de Sant Pere, el bisbe de Roma i Papa Francesc. Estem molt con-
tents de poder fer-ho aquí en aquesta Basílica que ens recorda a Sant Pere i als seus
successors».

«Els qui formem aquest pelegrinatge diocesà som uns privilegiats —va afegir—
però volem fer participants tots els diocesans de Barcelona d’aquest privilegi, i els
portem bens presents en el cor i la nostra professió de fe la fem en comunió amb tots
ells.» 

Fou molt significatiu, en aquesta celebració, el moment de la professió de fe. El Sr. Car -
denal, al final de la seva homilia, introduí aquest moment tot dient: «Cantarem junts
el Credo. Les nostres veus reproduiran les dels nostres germans que deixàrem a la
diòcesi. Cantant amb devoció i convenciment el Credo, estem dient el mateix que va
dir Sant Pere. “Tu ets el Messies, el Fill de Déu viu”.» 

Després, els pelegrins varen visitar la Cripta dels Papes, el lloc més sagrat i important
del subsòl del Vaticà, on es conserva el sepulcre de Sant Pere.

També varen visitar altres punts de la basílica de Sant Pere i altres indrets de la Ciu -
tat del Vaticà. La tarda d’aquest dia es va visitar la basílica de Sant Pere ad Vincula,
que va ser erigida al segle V per guardar al seu interior les cadenes (vincula) que Sant
Pere va dur durant el seu empresonament i es va deixar lliure per a les visites o com-
pres que els pelegrins volguessin fer a Roma. Al vespre varen retornar a Barcelona per
via aèria.
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Prelat

Decrets

DECRET 13/13.— Barcelona, 14 de maig de 2013

Acceptada la petició que ens ha estat presentada pel president de l’associació AMICS
DE CATALUNYA CRISTIANA, erigida per decret de data 2 de març de 1987, en què
sol·licita l’aprovació de modificació dels seus estatuts així com una parcial modifica -
ció del nom de l’associació; 

Atès que els estatuts modificats de l’associació compleixen tots requisits establerts
en la disciplina vigent de l’Església; 

PEL PRESENT, a tenor dels cc. 299 i 322 del Codi de Dret Canònic aprovem la no -
va redacció dels estatuts de l’associació privada de fidels AMICS DE CATALUNYA
CRISTIANA i els declarem vigents des del dia d’avui, en substitució dels anteriors;
i també aprovem la modificació parcial del nom de l’entitat que a partir d’aquesta da-
ta es denomina associació AMICS DE CATALUNYA CRISTIANA I RÀDIO ESTEL.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

Carta als subscriptors del Fons Comú Diocesà

Benvolgut/uda subscriptor/a,

Em plau motíssim, aprofitant aquestes lletres, saludar-vos i agrair-vos la vostra col·la-
boració a les necessitats pastorals i de suport als qui menys tenen, amb la vostra apor-
tació al Fons Comú Diocesà de l’arxidiòcesi de Barcelona.
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El motiu principal d’aquestes ratlles és convidar-vos juntament amb les altres cinc
mil persones que col·laboren en el Fons Comú Diocesà amb la seva subscripció, a
la celebració de l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família, el diumenge 9 de
juny a les 17 hores, que em plaurà molt presidir. Junts podrem donar gràcies a Déu
pel que, amb la col·laboració de tots, estem fent a l’arxidiòcesi i podrem alhora
gaudir de la bellesa de la Basílica de la Sagrada Família amb la celebració del culte.
En l’Eucaristia pregarem també pels subscriptors difunts.

Amb el desig de poder compartir la nostra fe i saludar-vos personalment, us beneei-
xo molt cordialment, 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Barcelona, 13 de maig de 2013

Carta invitant a la celebració de la professió del Credo

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

Benvolguts i benvolgudes,

En la meva carta pastoral Homes i dones de fe, de l’11 d’octubre de 2012, us invita-
va a viure intensament aquest do de Déu que ens ha deixat el Papa Benet XVI: L’Any
de la Fe.

Una de les finalitats principals d’aquest temps de gràcia és la professió de la fe. La car -
ta Porta de la fe, de Benet XVI, ens diu que amb motiu d’aquest temps, «tindrem l’o-
portunitat de confessar la fe en el Senyor ressuscitat en les nostres catedrals i esglé-
sies de tot el món; en les nostres cases i amb les nostres famílies, per tal que cadascú
senti amb força l’exigència de conèixer i transmetre millor a les generacions futures
la fe de sempre» (N. 8). Volem professar la fe que hem rebut de Déu i donar-ne tes-
timoni evangelitzador amb la celebració de la fe. 

Invito les parròquies, comunitats i moviments de l’Església diocesana a aplegar-nos
tots junts a la Basílica de la Sagrada Família per professar plegats la fe. Som una Es-
glésia de fe que peregrina per aquest món i volem proclamar i testimoniar la nostra
fe en Jesús mort i ressuscitat.

Les parròquies, comunitats i moviments ens reunirem el diumenge 26 d’aquest mes
de maig, a les 17 hores, per la celebració del misteri pasqual a la Basílica de la Sa -
grada Família. Junts cantarem el Credo, amb un sol cor i una sola veu.

Preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques i també joves de les nostres
comunitats, a tots us invito per compartir la bellesa de la fe i la felicitat de la fe que
professarem en la singularitat de la Basílica de la Sagrada Família.
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Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 14 de maig de 2013

Carta invitant a la missa del Corpus

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

Benvolguts i benvolgudes,

El diumenge 2 de juny celebrarem la solemnitat del Corpus. És una solemnitat que
no podem deixar de vincular amb la Missa del Dijous Sant, «en la Cena del Senyor»,
on pren un particular relleu el record de la institució del Sagrament admirable de
l’Eu caristia i de l’orde sacerdotal i el manament del Senyor sobre la caritat fraterna.

En aquest Any de la Fe, la solemnitat de Corpus posa en relleu la nostra fe en la pre -
sència del Cos i la Sang de Jesucrist en l’Eucaristia. I aquesta fe en l’Eucaristia s’o-
bre als quatre vents de l’horitzó, en la festa de Corpus, per fer-se pública davant de
tots. D’aquí que la celebració eucarística d’aquesta festa surti «fora» de l’església i
es prolongui amb la processó que acompanya el Sagrament eucarístic pels carrers de
la ciutat.

La comunitat diocesana manifesta aquesta fe en l’Eucaristia que presidiré, que po-
dreu concelebrar tots els preveres, el dia 2 de juny, a les 18.30 h, al Pla de la Seu, amb
la participació dels fidels de les parròquies i associacions. Després de l’Eucaristia
participarem tots plegats en la processó amb el Santíssim per alguns carrers de la nos-
tra ciutat, tot fent palesa la nostra fe en Jesús sagramentat i la nostra adoració.

Us prego que, en nom meu, convideu els fidels de les nostres parròquies, comunitat
i associacions a participar en aquests actes de les festes del Corpus.

Us saluda amb tot afecte i us beneeix, 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 14 de maig de 2013
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Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la cloenda del curs de l’Escola Diocesana d’Evangelització. Semi-
nari de Barcelona, 4 de maig de 2013

Amb aquesta trobada acabem el curs de l’Escola Diocesana d’Evangelització de Bar-
celona, institució que s’ha inaugurat recentment. Aquesta Escola l’hem inaugurat
aquest curs. Penso que ha estat un èxit per la participació i que prestarà un ajut molt
positiu i eficient a l’arxidiòcesi per a la nova evangelització.

En aquest acte em plau donar gràcies a Déu per aquesta iniciativa diocesana i per
aquest curs que avui acabem. Ha estat un do de Déu. Gràcies, també, al Dr. Xavier
Morlans i a l’equip organitzador de l’Escola Diocesana. Gràcies, alhora, a tots els qui
hi heu seguit aquest curs ja que heu fet un esforç considerable per les hores de dedica -
ció, els dissabtes, que us ha demanat.

Aquest curs ha estat per a tots els qui l’heu seguit un enriquiment perquè us ha aju-
dat a entendre vivencialment el kerigma, el primer anunci de la mort i resurrecció de
Jesús. El contingut del curs us ha encaminat a un encontre personal amb el Senyor. És
aquest encontre el que ens fa cristians i sants. M’atreveixo a dir que heu estat uns pri-
vilegiats. La vostra generositat participant en aquest curs ha estat superada per la ge-
nerositat del Senyor, com sempre succeeix.

Aquest curs us ha ajudat a estimar més Jesús i els germans. Al Senyor que per amor
a vosaltres i a tota la humanitat, ha donat la seva vida en la creu. Cal conèixer aquest
amor no només amb el cap, racionalment, sinó també amb el cor, ja que aquesta ve-
ritat és més càlida i mou la nostra vida a la conversió i a l’amor. Això us ha ajudat a
estimar més els germans, conscients que no podem separar mai l’amor a Jesús de l’a-
mor als germans.

Participant en aquest curs hem descobert amb major consciència la vostra vocació
evangelitzadora. Aquesta vocació es fonamenta en el sagrament del Baptisme. Per
aquest sagrament sou membres de l’Església, participeu de la seva missió i aquesta
consisteix en evangelitzar.

Tanmateix aquesta vocació es fa joiosa exigència pel vostre amor a Jesús i als ger-
mans. L’amor a Jesús us mou a treballar per tal que la salvació que ens ha portat arri-
bi a tothom, ja que ell ha donat la vida per a la salvació de tota la humanitat.

L’amor als germans us mou a oferir-los tot el que necessiten i vosaltres podeu, però
principalment el do més preuat, el tresor més gran que teniu, Jesús i el seu Evange-
li. I això ho feu i fareu amb l’evangelització, és a dir, amb l’anunci del kerigma. 

Jesús us ha escollit. Ella ha tingut la iniciativa. Haver fet aquest curs en l’Escola Dio-
cesana d’Evangelització no ho veieu només com a casual. És el Senyor qui us ha cri-
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dat i invitat. I ell us confia la missió de fer el primer anunci de la seva mort i resur -
recció per amor, per tal de facilitar l’encontre personal amb Crist a moltes perso-
nes. És un encàrrec engrescador. 

Davant d’aquesta crida de Jesús, vosaltres dieu: aquí estic, Senyor, podeu enviar-me.
El Senyor pren possessió de vosaltres, de la vostra família. En l’encàrrec que el Senyor
us confia no estareu mai sols, sinó que ell us acompanyarà sempre i us enviarà el seu
Esperit, i trobareu el recolzament de la comunitat. Convé que us sentiu enviats per
ell en el si de l’Església, en la comunió amb el pastor diocesà per treballar per al Reg-
ne de Déu.

Els deixebles que Jesús va enviar a anunciar la Bona Nova es fatigaren. Quan tornaren,
Jesús els va invitar a reposar amb la seva companyia. Vosaltres també sereu invitats
per Jesús a tenir moments de repòs i d’estar amb ell. Es la pregària que necessitareu
sempre per fer el primer anunci arreu, en les parròquies i arxiprestats, en els movi-
ments i institucions. La pregària us oferirà la companyia de Crist i el repòs necessa-
ri per a continuar fent el que ell us confia.

Us envio en el nom del Senyor a evangelitzar. 

†  Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules conclusives del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, en les Jornades «Les veus de l’Església
en temps de crisi». Barcelona, 8 de maig de 2013

Les veus de l’Església en temps de crisi

Amb aquestes paraules conclusives d’aquestes dues Jornades dedicades a un tema
molt actual: «Les veus de l’Església en temps de crisi», desitjo agrair a tots els orga-
nitzadors el treball realitzat i també als ponents que ens han enriquit amb les seves
reflexions. Ringrazio il Cardinale Martino per la sua partecipazione. Il Cardinale è il
responsabile della presentazione sistematica della dottrina sociale della Chiesa in un
libro-compendio. Et aussi au professeur Camdessus, ex-directeur du Fons Monétai-
re International et aussi président d’honneur des Semaines Sociales de France. Grazie
tante et merci beaucoup.

L’Església ha de tenir sempre una veu que signifiqui, que faci present i intel·ligible
l’amor de Déu als homes i dones de la humanitat. Perquè Déu creador, en crear el
cosmos ha creat l’home i la dona a la seva imatge i semblança, com la criatura més
excelsa de la creació i ho ha posat tot al seu servei per a la seva realització humana i
cristiana.

La veu de l’Església en temps de crisi econòmica i de sofriment per part de moltíssi -
mes persones i famílies, ha de ser una veu que faci prendre consciència de la frater-
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nitat humana, que tots som germans i Déu és Pare nostre. Això significa que compar-
tim els nostres béns espirituals i materials amb els que en tenen més necessitat, no
només com una exigència de caritat, sinó també de justícia. Una veu la de l’Església,
que ens recordi una principi important de la doctrina social, que és la dimensió so-
cial dels béns de la propietat privada.

La veu de l’Església en temps de crisi econòmica ha de ser una veu coherent: una veu
que es tradueix en l’ajut a les necessitats espirituals i materials dels germans neces-
sitats. I aquesta veu la pronuncia l’Església i els cristians avui a casa nostra. Càritas,
parròquies, congregacions religioses i realitats d’Església estem ajudant sempre amb
creixement a les persones sense treball, als joves que no troben ni el seu primer tre-
ball, als sense vivenda o amb problemes de desnonaments, als necessitats de menjar,
als qui no tenen subsidi d’atur, als qui els manca autoestima, etc. 

La veu de l’Església i dels cristians no és només paraules, sinó també obres de miseri -
còrdia coherents amb la nostra fe. Aquest és el tercer objectiu del nostre Pla Pastoral
de l’Arxidiòcesi de Barcelona: la solidaritat com expressió de la nostra fe i del nos-
tre amor.

I cal dir que aquesta veu feta d’obres dóna una munió d’iniciatives a casa nostra
que caldria conèixer més i més. Han augmentat els voluntaris, han augmentat les do-
nacions en diners o espècies, i han augmentat moltes iniciatives d’ajut a les obres de
l’Església, de Càritas per part d’institucions de la societat civil.

La veu de l’Església en temps de crisi econòmica i financera, parla també que en el fons
d’aquesta crisi hi ha una crisi de valors, d’ètica i de fe. S’han oblidat els grans valors
humans del compromís, l’honestedat, la honradesa, el bé comú de la societat per so -
bre dels interessos propis, l’esforç, l’austeritat, etc. Això ha engendrat els sofriments
actuals. Hem d’eradicar les causes per acabar amb els efectes. Tanmateix també és
una crisi de fe. Quan les persones abandonen Déu, es perden a si mateixes. Quan vo-
len construir una societat sense Déu, acaben deshumanitzant-se, perquè obliden la
gran pregunta de Déu a Caín, que travessa tota la història humana, «Què n’has fet del
teu germà?». Per això, la veu de l’Església en temps de crisi és un anunci joiós i con-
vençut de Jesús i del seu Evangeli, conscients d’aquelles paraules del Senyor: «L’ho -
me no viu només de pa, sinó també de tota la paraula que surt de la boca de Déu.» 

La veu de l’Església en aquest temps de crisi en el nostre país amb més de sis milions
d’aturats, porta a demanar que es faci tot el possible per solucionar les causes de la
crisi i que es cerquin mitjans per la creació de llocs de treball. Aquesta xifra alarmant
d’aturats demana respostes excepcionals. Penso que ja ha arribat l’hora —pensa-
va ara fa tres anys que ja havia arribat en aquell moment i així ho vaig dir— per fer
un pacte d’Estat per part de tots els partits polítics, els sindicats i les patronals. Pot-
ser no solucionarà massa el problema, però serà un mitjà més que es posarà al ser -
vei de trobar solucions i especialment donaria la sensació als ciutadans que per part
dels polítics hi ha un desig de trobar remeis. Malgrat repetir-ho constantment, no he
tingut èxit. Ara veig que ja hi ha grups que també ho demanen i fa uns dies ho ha
dit el Rei.
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La veu de l’Església en aquest temps de crisi ha de ser la proclamació i difusió de
la doctrina social de l’Església que pot ser una bona alternativa a la crisi econòmica
i financera que vivim, per tal de trobar solucions i per tal d’evitar que un cop supera -
da la crisi no hi tornem a caure. Europa té unes arrels cristianes. Cal que aquestes
arrels fecundin tot l’arbre d’Europa i donin fruit abundant. La Doctrina Social de
l’Es glésia pot ajudar-hi molt. Per això, aquestes jornades que avui concloem són tam-
bé una veu de l’Església que cal agrair i que jo com a pastor d’aquesta Església de
Barcelona ho agraeixo a tots els qui les han organitzades, així com també a tots els
ponents i a tots els participants. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilía del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la misa con motivo de la Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales. Basílica de Ntra. Sra. de la Merced. Retrans-
mitida por TVE. 12 de mayo de 2013

Celebramos con gozo la solemnidad de la Ascensión del Señor al cielo. Después de
su muerte y de su resurrección, el Señor convocó a sus discípulos cerca de Betania
y mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo hacia el cielo. La ascensión de
Jesús está íntimamente relacionada con el misterio pascual, es como su dimensión
de plenitud. Cristo resucitado ha sido glorificado a la derecha del Padre, desde donde
intercede por nosotros.

Entre los hagiógrafos del Nuevo Testamento, San Lucas es el que da mayor relieve a
la Ascensión del Señor. Con ella concluye el Evangelio y con ella introduce los He-
chos de los Apóstoles, tal como hemos escuchado hoy en las lecturas de la Palabra de
Dios. La teología de estos textos la resume el Credo con estas tres afirmaciones re-
dactadas en lenguaje bíblico: «subió a los cielos y está sentado a la derecha del Pa-
dre y de nuevo vendrá con Gloria».

Jesús subió al cielo. El hombre y la mujer tienen sed de altura. Cuando Jesús se di-
rigía en oración al Padre, levantaba los ojos al cielo. El firmamento nos es un men -
sa je de infinito, de transparencia de la gloria. Esta solemnidad de la Ascensión del
Se ñor al cielo, nos tiene que ayudar a unir nuestro compromiso que Dios nos ha con-
fiado para transformar este mundo, con el deseo del cielo, de llegar a la Jerusalén ce-
lestial para estar con Jesús resucitado sentado a la derecha del Padre. En la vida del
cristiano son necesarias la acción y la contemplación. Hay que pisar la tierra con
amor para caminar con esperanza hacia el cielo. Con su Ascensión, Jesús abre y seña -
la un camino a todos los hombres. Todos experimentamos en nosotros el deseo de
transcendencia, de superar los límites del tiempo y del espacio, porque hemos sido
creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es eterno. Él ha puesto en sus criaturas
las semillas de la eternidad. Nuestra fe en la resurrección y en nuestra vida eterna-
mente feliz en el cielo nos llena de consuelo, de esperanza y de felicidad. Es la felici -
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dad de la fe cristiana, tal como saludó Isabel a su pariente María: «Feliz tu que has
creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha prometido.»

La Ascensión del Señor es preludio del Misterio de Pentecostés. Después de su glori -
ficación, Jesús asistirá a la Iglesia de los Apóstoles comunicándoles incesantemente
el Espíritu Santo y los discípulos del Señor serán enviados a todo el mundo para
anunciar la Buena Nueva de la salvación de Jesucristo. Es el tiempo de la Iglesia que
Jesús ha fundado para que evangelice.

Hoy en la Iglesia celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
crea da a partir de la celebración del Concilio Vaticano II, que tiene este año como le-
ma: «Redes sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espacios para la evangeliza -
ción». Estos medios de comunicación tienen hoy tanta importancia que para muchas
personas son el principal instrumento informativo y formativo, y también la orien-
tación y la inspiración para los comportamientos individuales y sociales. Estas nue-
vas tecnologías nos acercan a los acontecimientos de los cinco continentes, y al mis-
mo tiempo nos hacen amar nuestra realidad local.

Con motivo de esta Jornada, Benedicto XVI publicó, como es tradicional, el Mensa-
je pertinente el pasado 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los
periodistas. El contenido de este mensaje es muy positivo. Afirma que «los creyen-
tes advierten de manera cada vez más clara que si la Buena Noticia no se da a cono -
cer también en el ambiente digital podría quedar fuera del ámbito de la experiencia
de muchas personas, para las que este espacio existencial es importante».

El Papa nos recuerda que en el ambiente digital la palabra escrita está a menudo acom -
pañando imágenes y sonidos. Las parábolas de Jesús son un buen ejemplo de comu -
nicación eficaz. Una buena comunicación ha de estimular la imaginación y la sensibi -
lidad afectiva de aquellos a los que queremos invitar a un encuentro con el misterio
del amor de Dios.

Las redes sociales prestan un buen servicio a las personas enfermas o ancianas que
no pueden moverse y así pueden seguir los acontecimientos y los avatares de la vi-
da de la sociedad y de la Iglesia. Es a través de un medio de comunicación que pue-
do dirigirme a todas las personas muy queridas que están siguiendo la celebración de
esta eucaristía.

Los nuevos medios de comunicación puestos al servicio del Evangelio, con sus técni -
cas más actuales, ofrecen también la posibilidad de evangelizar. Como dice el Papa
en su mensaje, posibilita que «los hombres y mujeres de nuestro tiempo estén siem-
pre abiertos a lo que el beato cardenal Newman llamaba “la luz amable” de la fe».
Como decía Pablo VI, la Iglesia encuentra en estos instrumentos de comunicación
«una versión moderna y eficaz del púlpito».

Hoy es urgente la nueva evangelización en nuestras sociedades del occidente europeo,
marcadas por el secularismo y relativismo. La persona de Jesús y su mensaje han
de llegar a toda la humanidad ya que el Señor murió y resucitó por todos los hom-
bres y todas las mujeres. Estas nuevas redes sociales pueden contribuir a facilitarlo.
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Benedicto XVI nos dijo en su mensaje que «es natural que quien tiene fe desee com-
partirla con las personas que encuentra en el ambiente digital». Este espíritu evange-
lizador y misionero es una exigencia del amor al Señor y del amor a los demás, ya
que quien evangeliza colabora en la salvación universal que Cristo nos trajo y desea
ofrecer a las personas queridas el mejor tesoro que tiene: Jesús y su evangelio. Co-
mo afirma el mensaje de esta Jornada, «la capacidad de utilizar los nuevos lenguajes
es necesaria no tanto para estar al paso con los tiempos, sino precisamente para
permitir que la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas de expresión que pue-
dan alcanzar las mentes y los corazones de todos».

Aquellos mensajeros celestes, allí, cerca de Betania, dijeron a los Apóstoles que Jesús,
de nuevo vendrá con gloria. Con la Ascensión empieza el «tiempo de la Iglesia». Es
el tiempo de hacer historia cristiana en este mundo hasta su fin, hasta la Parusía.
Es tiempo de trabajar para que la tierra esté al servicio de todos siempre, y también
en estos tiempos de crisis económica muy extendida en los cuales la solidaridad y
la justicia tienen un papel imprescindible y urgente. El Señor desde la gloria da a su
Iglesia el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y nos ayuda a entender que
somos hermanos y que hemos de compartir nuestros bienes con los que tienen me-
nos o no tienen. Y hoy contemplamos como Cáritas, parroquias, congregaciones reli -
gio sas e instituciones eclesiales intensifican su entrega y generosidad para ayudar a
muchísimas personas y familias sin trabajo, sin subsidio de paro, sin vivienda o con
problemas de desahucio, sin suficiente alimentación y sin autoestima. Es que el de-
seo del cielo si es auténtico nos compromete más con la tierra, ya que Jesús dijo: «To-
do lo que hacéis a uno de estos hermanos míos, a mí me lo hacéis.»

Nos acoge la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, Patrona de Barcelona. Ella mo-
vió a San Pedro Nolasco a fundar la Orden de la Merced para el rescate de los prisio-
neros, para ayudar a los hermanos entregando la propia vida si fuere preciso. Virgen
de la Merced intercede por todos.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa de la Professió del Credo. Any de la Fe, Ba -
sílica de la Sagrada Família, 26 de maig de 2013

Les parròquies, comunitats, moviments, escoles i joves de la Delegació Diocesana,
de la nostra estimada Església diocesana de Barcelona es reuneix avui en aquesta en -
tra nyable Basílica de la Sagrada Família per celebrar i professar la fe en Déu Pare, Fill
i Esperit Sant en aquest Any de la Fe. Estem contents per la fe cristiana que hem re-
but i que dóna sentit a la nostra vida i volem manifestar la nostra joia amb la celebra-
ció de la festa de l’Eucaristia.

Avui celebrem la Solemnitat de la Santíssima Trinitat, Déu u i tri. Amb la invocació del
nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant hem nascut a la vida cristiana en el baptis-
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me. El misteri de la Trinitat, un sol Déu amb tres Persones, ens l’ha revelat Jesús. És
la seva experiència personal de la vida divina. Coneix, sent i gaudeix que Déu li sigui
Pare, que ell és el seu Fill, que entre el Pare i el Fill hi hagi un amor infinit que és l’Es -
perit Sant.

Tots els batejats ens incorporem a Crist i així entrem també nosaltres en el cor de la
vi da de la divina Trinitat. Aquest misteri tan gran, és el misteri d’un Déu que estima
i és estimat, d’un Déu que és amor. Per això, nosaltres, creats a imatge i semblança de
Déu, només ens podem realitzar com a persones i com a cristians si som estimats i si
es timem.

Jesús, en l’Evangeli que hem escoltat ens ha dit que «l’Esperit de veritat, us guiarà cap
al coneixement de la veritat sencera». L’Esperit Sant ens il·lumina i ens ajuda a enten -
dre més i millor en l’enteniment i en el cor les veritats de la fe cristiana. Li hem de
de manar a l’Esperit Sant que els continguts de la fe cristiana, fonamentalment l’amor
que Déu ens té, l’entenguem no només amb el nostre enteniment, sinó també amb
el nostre cor, per tal que aquesta veritat de la nostra fe sigui càlida i mogui la nostra
vida a respondre amb amor a Déu i a estimar els germans.

La nostra reunió és una trobada i una celebració de fe. La fe cristiana és un do de Déu.
Per a creure, nosaltres necessitem no només rebre el do de la revelació sobrenatural,
sinó també i primàriament la gràcia de Déu que ens ajuda a adherir-nos a aquesta reve -
lació. Certament, amb les pròpies forces l’home per més que s’esforci no pot arribar
a l’acte de la fe, ja que la fe és un do de Déu.

Els cristians hem de professar amb goig la nostra fe. Benet XVI ens deia que no és per
casualitat que els cristians en els primers segles estàvem obligats a aprendre de me-
mòria el Credo. Això els hi servia com a oració quotidiana per a no oblidar el compro -
mís assumit en el baptisme. Hauríem d’imitar aquells primers cristians.

Per a confessar degudament la fe en el Senyor mort i ressuscitat, ens cal conèixer la nos -
tra fe com un do de Déu que hem rebut gratuïtament i valorar molt aquest do que dó-
na sentit a la nostra vida en aquest món i ens atorga la salvació per a tota l’eternitat.
D’aquesta valoració sorgirà del nostre cor una acció de gràcies a Déu pel do de la fe.
Els creients no acostumem a agrair al Senyor aquest autèntic tresor que ens ha donat.
I el nostre agraïment s’estendrà a l’Església que ens ha engendrat pel baptisme a la
vida nova de fills i filles de Déu.

Si estimem i valorem el do de la fe, la confessarem quan calgui, presentant-nos amb
joia i valentia com a cristians. Si valorem degudament tot el que ens dóna la fe, se’ns
farà molt difícil, per no dir impossible, amagar-la i avergonyir-nos de la nostra condi -
ció d’homes i dones, de nois i noies, creients i cristians. Aquest Any de la Fe pot ser
un any de gràcia per a superar les nostres pors i els nostres complexos i confessar
quan calgui, amb convicció i senzillesa, la nostra fe.

La fe dóna felicitat a la nostra vida ja en aquest món i després de la mort per a tota
l’eternitat. Elisabet, inspirada per l’Esperit Sant, digué a Maria: «Feliç tu que has cre-
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gut, allò que el Senyor t’ha fet saber es complirà» (Lc 1,45). Jesús ressuscitat va diri -
gir a l’apòstol Tomàs aquestes paraules: «Feliços els que creuran sense haver vist»
(Jn 20,29). El do de la fe fonamenta la nostra autèntica felicitat com a creients. Som
homes i dones, nois i noies de fe i, com a tals, som feliços perquè es compliran en
nosaltres totes les promeses del Senyor. L’expressió de la nostra felicitat com a creients
contribueix a donar un millor testimoniatge a tantes persones que cerquen la felicitat.

Queridos hermanos y hermanas, si valoramos mucho el don de la fe, querremos comu -
nicarlo a los demás, porque amamos a Jesucristo que dio su vida en la cruz para la sal -
vación de la humanidad, y porque amamos a los hermanos y deseamos ofrecerles lo
me jor que tenemos: nuestra fe en Jesucristo y su Evangelio. Asimismo hemos de re -
cor dar que la fe se fortalece dándola.

El primer objetivo de nuestro Plan Pastoral consiste en dar a conocer a Jesucristo a
quie nes no lo conocen. Hoy desgraciadamente en nuestras sociedades del occidente
europeo, son muchas las personas que viven como si Dios no existiera. Jesús nos ha
elegido para que evangelicemos. Como nos pide el Papa Francisco hemos de salir a
las periferias culturales y sociales y no encerrarnos en el templo.

La fe ha de ser testimoniada con la propia vida procurando que nuestra vida sea cohe -
rente con la fe que profesamos. Este testimonio es muy necesario. Pero también es
verdad lo que nos dijo Pablo VI, que «la buena nueva proclamada por el testimonio
de vida tendrá que ser, tarde o temprano, proclamada por la palabra de vida. No hay
verdadera evangelización mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las
promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios» (Evangelii nuntian -
di, 22).

Benedicto XVI, en su carta Puerta de la Fe, nos dijo que «el Año de la Fe será también
una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad» (N. 14). La fe
nos ayuda a reconocer el rostro de Jesucristo en los hermanos necesitados. El tercer
objetivo de nuestro Plan Pastoral consiste en la solidaridad como expresión de nues-
tra fe. Hoy, desgraciadamente por las consecuencias de la grave crisis económica, es
más urgente que compartamos nuestros bienes con los hermanos, que seamos muy
solidarios movidos por nuestro amor y nuestra fe.

Con la Eucaristía estamos celebrando la fe. Benedicto XVI deseaba que el Año de la
Fe fuera «una ocasión propicia para intensificar la celebración de la liturgia y de ma-
nera particular en la Eucaristía» (Puerta de la Fe, 9). Esto pide un esfuerzo para co-
nocer la importancia del domingo, «día del Señor» y de la Eucaristía dominical. He-
mos de participar en la Eucaristía para alabar y glorificar a Dios, para darle gracias
por los dones de su amor misericordioso, para alimentar nuestra fe, esperanza y cari -
dad con la Palabra de Dios y con la comunión del Cuerpo y la Sangre de Cristo, pa-
ra que podamos llevar una vida de amor a Dios y a los hermanos.

Existeix una relació entre la fe i la litúrgia: el que creiem és el que preguem. Sense
la litúrgia i els sagraments, la professió de fe no tindria eficàcia, ja que li mancaria la
gràcia que sosté el testimoniatge dels creients.
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El mes de maig està dedicat especialment a Maria, la Mare de Déu. Ella fou una do -
na de fe, fou feliç perquè va creure i perquè va creure se li compliren totes les prome -
ses que Déu li havia fet. Maria creia fermament que el fill de les seves entranyes virgi -
nals era home i Déu. Maria és per a nosaltres un testimoni que ens dóna exemple amb
aquell si que digué a Déu: «Que es faci en mi la teva paraula.»

Aquí en la Basílica de la Sagrada Família ens sentim com a casa, en la casa de la Famí -
lia de Natzaret i ens sentim ajudats per la fe de Maria i la fe de Josep en la humanitat
i la divinitat de Jesucrist.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Parole del Cardinale Arcivescovo di Barcellona, Dott. Lluís Martí-
nez Sistach, nella presentazione del suo libro «Cristiani nella socie-
tà del dialogo e della convivenza», Roma, 29 maggio 2013

Il libro contiene relazioni e interventi che ho presentato in diversi Congressi dal 1986,
su un tema comune: la presenza della Chiesa e dei cristiani nella società. Il libro, edi-
tato con grande cura dalla Libreria Editrice Vaticana, comprende quindici saggi ed
è arricchito dalla prefazione del Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, che
desidero ringraziare di nuovo.

Da quando il Concilio Vaticano II ci ha fatto dono dei suoi documenti, la questione
della presenza dei cristiani nella società del dialogo e della coesistenza ha sempre
suscitato in me un particolare interesse. E’ stata la costituzione dogmatica concilia-
re Lumen gentium che ha segnalato con assoluta chiarezza che il «carattere secolare
è proprio e peculiare dei laici» (N. 31). I laici hanno come loro vocazione cercare il
regno di Dio, trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Paolo VI stabi-
lí una priorità nel lavoro ecclesiale dei laici nell’affermare che «il loro compito pri-
mario e immediato non è l’istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale —che
è il ruolo specifico dei pastori— ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane
ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo» (Evan-
gelii nuntiandi, 70). Così l’essere e l’agire nel mondo sono per i fedeli laici una real -
tà non solo antropologica e sociologica, ma anche e specificamente teologica ed ec-
clesiale.

Purtroppo il Sinodo dei Vescovi dedicato ai laici, osservò che in tutto il mondo i lai ci
cristiani hanno la tentazione di riservare un interesse così forte ai servizi e ai compiti
ecclesiali, da giungere spesso a un pratico disimpegno nelle loro specifiche respon sa -
bilità nel mondo professionale, sociale, economico, culturale e politico (Cf. Christi -
fideles laici, 2). Come reazione a questa costatazione di carattere mondiale, la voca -
zione specifica dei laici cristiani nel mondo ha ispirato i saggi raccolti nel mio libro.

Seguendo l’orientazione della costituzione conciliare Gaudium et Spes, bisogna da-
re la preferenza alla presenza della Chiesa nella società e alle relazioni tra queste due
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realtà, al di sopra delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato. Questo criterio è molto attua -
le, soprattutto nel nostro tempo in cui viviamo cambiamenti quantitativi e qualitati-
vi di grande importanza ed è sempre necessario domandarsi riguardo alla presenza
della Chiesa e dei cristiani nella società di oggi, quale sia il loro ruolo e come debba -
no realizzare la loro missione evangelizzatrice.

I saggi pubblicati in questo libro sono il risultato di richieste da me ricevute a parte-
cipare a Congressi e Giornate riguardanti questa tematica specifica, vale a dire, il ruo-
lo dei cristiani e delle comunità ecclesiali nella cultura della coesistenza, il dialogo
in un mondo pluralista, il modo di evangelizzare in una società globalizzata e multi -
culturale e come vivere la fede nella città secolarizzata. Questi temi ed altri come l’e-
mergenza della povertà e il dialogo con i poveri, la globalizzazione con le sue rego-
le, l’inurbamento e i problemi legati alla vita nelle metropoli, l’Eucaristia alimento
dell’impegno dei laici nel mondo e come essi vivono la santità che è la prima e fon-
damentale vocazione di tutti i battezzati, fanno parte della situazione attuale in cui si
trovano i cristiani in mezzo al mondo di oggi con le sue difficoltà e le sue sfide. Co-
me dice il Papa Francesco, i cristiani devono andare alle periferie sociali e culturali
per anunziare Gesù e il suo Vangelo. 

Stiamo celebrando il 1700o anniversario dell’Editto di Milano. Quel 313, per volon -
tà degli imperatori Costantino e Licinio, segnò l’initium libertatis nel mondo moder-
no —come affermava il nostro professore Gabrio Lombardi—, anche se il percorso
cominciato dalla libertà religiosa è stato arduo e non viene ancora rispettato in tutti
i paesi del mondo.

Alcuni dei saggi del libro sono dedicati alla pratica individuale e sociale, in privato
e in pubblico della libertà religiosa come un diritto fondamentale della persona uma-
na. Qui diventano importanti i rapporti tra Chiesa e Stato, che da quell’editto di Mi-
lano hanno suscitato, potremmo dire, una doppia tentazione, quella dello Stato di ser-
virsi della Chiesa per raggiungere la coscienza dei cittadini e quella della Chiesa di
servirsi dello Stato per scopi ecclesiali.

Di fronte a queste potenziali tentazioni che purtroppo sono state reali nella storia, le
parole di Gesù aiutano a vincerle: «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello
che è di Dio». Ecco quindi l’importanza di segnalare che lo Stato laico e la laicità po-
sitiva non è qualcosa di estraneo al cristianesimo, ma trova la sua ispirazione in que-
lle parole di Gesù che sono diventate patrimonio mondiale per lo Stato democratico
e di diritto.

La libertà religiosa e la aconfessionalità dello Stato, la laicità e il laicismo occupano
spazio nelle pagine di questo libro e rispondono al dibattito attuale su questi con-
cetti e queste realtà. Inoltre, il rapporto tra lo Stato e la Chiesa non è più una questio-
ne che riguarda solo i singoli paesi e la Chiesa cattolica, ma il rapporto tra le chiese
e le confessioni religiose diventa un tema capitale nella Costituzione Europea per i
cittadini dell’Unione Europea. Ho cercato di trattare questi argomenti in alcuni dei
saggi raccolti in questo libro. L’identità europea è incomprensibile senza il cristiane-
simo, e i padri della Unione Europea —Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer e Ro-
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bert Schuman— la concepirono animati da una profonda fede cristiana. Sono di enor-
me impatto e molto attuali le parole di Giovanni Paolo II, pronunciate a Santiago di
Compostela nel 1982 e rivolte all’Europa: «Torna a ritrovarti: Sii te stessa. Riscopri
le tue origini. Ravviva le tue radice. Rivivi quei valori autentici che fecero gloriosa e
benefica la tua presenza tra gli altri continenti». Benedetto XVI commentando que-
lla massima evangelica affermava: «Se sulle monete romane era impressa l’effigie di
Cesare e per questo a lui esse andavano rese, nel cuore dell’uomo c’è però l’impron-
ta del Creatore, unico Signore della nostra vita. L’autentica laicità non è pertanto
prescindere dalla dimensione spirituale, ma riconoscere che proprio questa, radical-
mente, è garante della nostra libertà e dell’autonomia delle realtà terrene» (Udienza
generale, 17 settembre 2008).

Nei contenuti del libro ho seguito le direttive del Concilio Vaticano II sostenendo che
la presenza della Chiesa nella società e la relazione tra gerarchia e autorità civili de -
vono essere di dialogo leale e di collaborazione costruttiva a partire dalla propria iden-
tità. La Chiesa deve contribuire al discernimento di alcuni valori che sono in gioco ne -
lla società e che incidono sull’autentica realizzazione della persona umana e della
convivenza sociale. La fede o la non credenza sono oggetto di una scelta che i citta-
dini devono compiere nella società, soprattutto in una società culturalmente pluralis-
ta in rapporto al fatto religioso. Lo Stato è laico, ma la società non lo è.

Nel libro si tratta della presenza pubblica dalla religione nella società, e specificamen -
te della Chiesa cattolica, tenuto conto che nei nostri paesi la religione cristiana ha
profonde radici e costituisce l’identità più viva dei popoli. Questa presenza è necessa -
ria per evangelizzare, ma anche per richiamare fermamente quei principi, che sono a
fondamento del bene comune e che, praticati negli ambiti sociale, economico e poli -
tico promuovono lo sviluppo integrale della persona umana. La Chiesa svolge una
«funzione nutritiva» nei confronti della società. Per tale ragione si deve considerare
positivamente la presenza pubblica della Chiesa nella società: questo, anzi, è un te-
ma strettamente connesso con il diritto alla libertà religiosa e, quindi, con il diritto
all’esercizio creativo della propria fede.

Tutti i saggi contenuti nel libro hanno avuto uno scopo convergente: presentare la real -
tà della società di oggi con le grandi sfide e proporre quale deve essere la presenza
e il ruolo dei cristiani e della Chiesa nella nostra società del dialogo e della conviven-
za che è l’attuale, ed è dove i cristiani devono vivere ed offrire il tesoro più prezio-
so che hanno: Gesù Cristo e il suo Vangelo.

Alla fine del libro parlo della Basilica della Sagrada Familia, di Barcelona, dedicata
da Benedetto XVI. È un emblema della presenza della Chiesa in mezzo della città con
i suoi diversi significati.

Voglio ringraziare cordialmente a D. Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editri -
ce Vaticana, per l’interesse nella pubblicazione del libro, e specialmente al Cardina-
le Agostino Vallini, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, recente-
mente confirmato per il Papa Francesco, e caro condiscepolo di molti anni fa, nella
Pontificia Università Lateranense, per la sua partecipazione in questo atto e la sua lu-
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cida e generosa intervenzione, frutto anche della mutua amicizia, e gli altri membri
di questa tavola il Professore Vicente Cárcel Ortí, il Dottore Sergio Rodríguez e il Dot -
 tore Antonio Pelayo per i loro interventi che hanno dimostrato l’affetto per la mia per-
sona ed anche la buona coordinazione guidata dalla dottoressa Marta Lago. I miei
ringraziamenti vanno anche a tutti i partecipanti a questo atto. A tutti, moltissime grazie.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Paraula i Vida

Custodiar l’ancià i el malalt (05/05/2013)

Aquest diumenge sisè de Pasqua l’Església celebra el Dia del Malalt, que aquest any
està centrat en la paràbola del bon samarità i té com a lema les paraules de Jesús al
final de la paràbola: «Tu, vés i fes el mateix» (Lc 10,37). Amb aquest motiu voldria
proposar unes reflexions que valen per a tots els malalts i de manera especial per a
l’ancià malalt.

Vivim en una societat que envelleix ràpidament. Això fa que augmentin les necessi-
tats dels ancians, especialment quan aquestes persones viuen un procés de deteriora-
ment. Ha crescut l’esperança mitjana de vida, encara que no sempre va acompanya-
da d’una adequada qualitat de vida.

La cultura actual no afavoreix gens que l’ancià malalt sigui valorat com cal i que es
tingui en compte la seva història de vida. La nostra societat, interessada per l’eficà-
cia, per la productivitat i per l’èxit, és fàcil que no deixi espai a qui representa el pas-
sat i es va tornant una càrrega pesada per al seu entorn. En la cultura actual, qui no té
un espai definit no té identitat.

Tanmateix també hi ha realitats i signes d’esperança en la valoració i atenció als ma-
lalts en general i a les persones grans malalts, malgrat les limitacions obligades i
penoses que comporta la situació actual de crisi econòmica, amb les retallades en els
recursos disponibles. Cal posar en relleu l’aportació de moltes institucions i de molts
professionals que tenen cura i humanitzen la vida dels qui ho van perdent gairebé tot.

L’Església ha fet i està fent un paper considerable en aquest camp. Moltes congrega-
cions són presents en aquest àmbit assistencial i realitzen la funció del bon samarità.
També les parròquies tenen cura de l’assistència espiritual als malalts, comptant so-
vint amb la col·laboració desinteressada de persones que fan aquest valuós servei.

Els cristians no podem oblidar mai aquestes paraules de Jesús: «El que feu a un d’a -
quests petits, a mi m’ho feu». Amb motiu de la celebració del Dia del Malalt, em
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sembla oportú recordar unes paraules del nou Sant Pare Francesc en l’homilia de la
missa d’inici del seu pontificat, que va coincidir amb la festa de Sant Josep. Prenent
com a punt de partença que el sant patriarca va ser el custodi de Jesús i de Maria, ens
va demanar que ens esforcem a custodiar tota la creació, com se’ns diu en el llibre
del Gènesi i com ens mostra sant Francesc d’Assís: és tenir respecte per totes les cria-
tures de Déu i per l’entorn en què vivim. I sobretot ens demanà un esforç «per custo -
diar la gent, preocupar-se per tots, per cada un, amb amor, especialment pels nens,
els ancians i els qui són més fràgils, que sovint resten a la perifèria del nostre cor».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Les xarxes socials (12/05/2013)

Els mitjans de comunicació social tenen avui tanta importància que per a molts són el
principal instrument informatiu i formatiu, i també l’orientació i la inspiració per als
comportaments individuals i socials. Avui no podem concebre el món sense aquests
nous sistemes de comunicació. Aquestes noves tecnologies ens apropen als esdeveni -
ments d’arreu dels cinc continents, alhora que ens fan estimar més la nostra petita rea -
litat local.

La Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, promoguda per la Santa Seu des-
prés de la celebració del Concili Vaticà II, se celebra avui, festa de l’Ascensió del Se -
nyor, i té com a lema «Xarxes socials: portals de veritat i de fe; nous espais per a l’e-
vangelització». El Sant Pare emèrit, Benet XVI, va fer públic —com és tradicional— el
missatge per a aquesta jornada el passat 24 de gener, festa de Sant Francesc de Sales,
patró dels periodistes.

Les paraules del missatge són molt positives. Especialment en afirmar que «els creients
adverteixen de manera cada vegada més clara que si la Bona Notícia no es dóna a co-
nèixer també en l’ambient digital podria quedar fora de l’àmbit de l’experiència de
moltes persones per a les quals aquest espai existencial és important». 

El Sant Pare ens recorda que en l’ambient digital la paraula escrita es troba sovint acom -
panyada d’imatges i sons. Les paràboles de Jesús són un gran exemple de comunica-
ció eficaç. Una bona comunicació ha d’estimular la imaginació i la sensibilitat afec-
tiva d’aquells als quals volem invitar a una trobada amb el misteri de l’amor de Déu.
D’altra banda, sabem que la tradició cristiana ha estat sempre rica en signes i símbols;
pensem, per exemple, en la creu, les icones, el pessebre, les imatges de la Mare de Déu,
els vitralls i les pintures de les esglésies, que foren anomenades la Biblia pauperum
-la Biblia dels pobres. Una part substancial del patrimoni artístic de la humanitat ha
estat realitzada per artistes i músics que han intentat expressar les veritats de la fe.

Posats al servei de l’Evangeli, aquests nous mitjans, amb les seves tècniques més ac-
tuals, ofereixen també la possibilitat d’evangelitzar; és a dir, com diu el Sant Pare en
aquest missatge que comento, «fer que els homes i les dones del nostre temps esti-
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guin sempre oberts al que el beat cardenal Newman anomenava la “llum amable” de
la fe». Com deia Pau VI, l’Església troba en aquests instruments de comunicació
«una versió moderna i eficaç de la trona», i fins i tot podríem dir del tradicional cam-
panar. 

Per això, la nostra arxidiòcesi està fent un esforç per fer present l’espiritualitat cristia -
na en aquestes noves tecnologies i agraeixo el treball de totes les persones que fan
possibles aquestes iniciatives pastorals en el camp digital.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Visitem el Papa Francesc (19/05/2013)

Després de la Pasqua florida celebrem la Pasqua granada. El dia de la Pentecosta es
va complir la promesa de Jesús: els apòstols van rebre el do de l’Esperit Sant. La vin-
guda de l’Esperit Sant significa la transferència que fa Jesús del seu propi Esperit i
de la seva missió a l’Església, que comença a expandir-se aquell dia de Pentecosta.

Jesús ressuscitat s’aparegué als apòstols i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant». Així es va
anar realitzant l’obra de la salvació de Jesucrist a tot arreu i per sempre. El Concili
Vaticà II ens recorda que «l’Esperit Sant unifica tota l’Església en la comunió i el
misteri, l’enriqueix amb els dons jeràrquics i carismàtics, vivificant, com si en fos l’à -
nima, les institucions eclesiàstiques i insinuant en el cor dels fidels el mateix espe-
rit missioner que havia impulsat Crist en persona».

L’Esperit vivifica l’Església, la fa permanentment jove i disposada a la missió, ober-
ta a renovar-se i adaptar-se a les necessitats de cada temps i a donar resposta als sig -
nes dels temps. Sant Agustí afirmava que «el que és l’ànima per al cos, això és l’Espe -
rit Sant per al cos de Crist, que és l’Església». I continua dient: «L’Esperit Sant fa en
tota l’Església allò que fa l’ànima en tots els membres del cos.»

L’Esperit Sant és el principi vital de l’Església. Ell renova constantment el poble de
Déu. Ell suscita sempre nous fruits en el si de les comunitats cristianes i respostes als
reptes actuals. Ell fa que l’Església sigui, en cada moment i en cada lloc, signe clar
i eficaç de l’amor de Déu a tothom. Sense l’acció interior de l’Esperit, que obre els
cors a Jesucrist i al seu Evangeli, no hi pot haver una evangelització eficaç. Això és
especialment urgent viure-ho en aquest Any de la Fe.

En la carta per a la celebració de l’Any de la Fe, Benet XVI ens invitava a anunciar
a tots sense temor la pròpia fe i ens recordava que «és el do de l’Esperit Sant el que
capacita per a la missió i enforteix el nostre testimoniatge, tot fent-lo franc i corat-
jós». 

La nostra arxidiòcesi viu aquesta Pentecosta pelegrinant a Roma, anant a visitar el
nou papa Francesc. Així celebrarem també l’Any de la Fe, resant el Credo a la basíli -
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ca de Sant Pere sobre el sepulcre del primer dels Apòstols de Jesús. El nombre de
persones que viurem aquest pelegrinatge ja s’ha completat fa mesos, però voldria de-
manar a tots els diocesans que es vulguin unir als pelegrins en esperit i fent també
una confessió del símbol de la fe, com ens va demanar Benet XVI i ara ens ho dema-
na el nou Sant Pare.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El valor del silenci (26/05/2013)

S’ha escrit que «la capacitat de silenci en l’home és el termòmetre de la seva qualitat
i noblesa». Dissortadament, avui va augmentant el soroll i va disminuint el silenci.
I el silenci és el que necessitem més. Per això, en aquest diumenge dedicat a la Santís -
sima Trinitat, l’Església recorda especialment aquelles i aquells germans cristians
que fan silenci i preguen; és el dia Pro Orantibus, que aquest any té com a lema «Vi-
da contemplativa en l’Any de la Fe: sentinelles de la pregària». Les persones que for-
men les nostres comunitats monàstiques són testimonis del valor del silenci.

Avui costa trobar temps per a la reflexió. Si volem reflexionar, ens cal crear silenci
en el nostre propi entorn i entrar-hi sense por. El silenci concentra la nostra vida i ens
ajuda a aprofundir-la i viure-la en plenitud.

El silenci és necessari per trobar-nos a nosaltres mateixos i per autodescobrir-nos
autènticament, ens ajuda a mirar el passat amb equanimitat, el present amb realis-
me i el futur amb esperança. El silenci ens permet contemplar Déu, els germans i
la natura amb ulls nous i ens ajuda a projectar-nos vers els altres amb més genero -
sitat.

El silenci parla. Sembla una contradicció, però no ho és pas. Tanmateix, cal saber es-
coltar el silenci, perquè ens ofereix sempre un missatge de saviesa. En el silenci ens
autodescobrim, veiem amb més claredat la nostra pròpia vida, el que fem i el que dei-
xem de fer, la qualitat de la nostra existència i allò que Déu i el proïsme esperen de
nosaltres. En el silenci escoltem la nostra consciència. Un escriptor anglès ha dit que
«el silenci és el gran art de la conversa». És ben veritat, perquè en la conversa és molt
important saber escoltar l’altre quan parla. I, com és obvi, això demana una certa ca-
pacitat de callar i fer silenci en nosaltres. Només així podem escoltar realment l’al-
tre i fer un diàleg.

Els nostres monestirs ens recorden que Déu parla en el silenci. Déu, que ens ha creat
i ens ha salvat per amor, vol mantenir un diàleg amb tota persona humana. Sense fer
silenci en la nostra vida és difícil escoltar la veu amorosa de Déu. Davant la solitud
que fomenta la nostra civilització, a tots ens és molt necessari i molt profitós aquest
diàleg interpersonal amb Déu, un diàleg d’amistat, com explica santa Teresa de Jesús. 
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El silenci crea un clima propici per a la pregària. Aquest és el testimoniatge que ens
donen els nostres germans i germanes que preguen cada dia per les necessitats de
l’Església i del món.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Presentació a Roma d’un llibre del cardenal arquebisbe de Barcelona

Avui, 29 de maig, a les 17 h i a la seu del Pontifici Institut Augustinianum, situat prop
del Vaticà, tindrà lloc l’acte de presentació d’un dels darrers llibres del cardenal de
Bar celona, Dr. Lluís Martínez Sistach, editat en italià per la Llibreria Editrice Vatica -
na. Es titula Cristiani nella società del dialogo e della convivenza, i n’ha fet el pròleg
el cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat.

Intervindran en l’acte el cardenal Agostino Vallini, cardenal vicari per a la diòcesi de
Roma; Vicente Cárcel Ortí, historiador; Antonio Pelayo, periodista; Sergi Rodríguez,
director de d’Institut Cervantes de Roma; i el nostre cardenal arquebisbe. Coordina
l’acte Marta Lago, responsable de L’Osservatore Romano en la seva edició espa nyola.

Barcelona, 29 de maig de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Els nens entrevisten el cardenal Lluís Martínez Sistach

El passat dissabte, 25 de maig, dos nens, pertanyents a escoles de la nostra ciutat, van
entrevistar el cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach.

A l’entrevista, efectuada al Palau Episcopal, els nens es van mostrar molt interessats
sobre la propera festivitat del Corpus, i van interrogar el cardenal sobre els actes que
s’efectuaran i el sentit mateix d’aquesta festivitat.

L’entrevista va transcórrer en un clima informal i en la qual els dos nens van demos -
trar que tenen mol bones qualitats periodístiques, ja que, passats els nervis inicials,
ho van fer molt bé.
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En acabar, el Sr. Cardenal va confessar que contestar a les preguntes dels dos escolars
li havia resultat molt divertit i gratificant.

Podeu veure l’entrevista íntegra en aquest link:
http://youtu.be/qBhZtBf7WVs

Barcelona, 28 de maig de 2013

Articles i declaracions

Dos acontecimientos eclesiales 
(Editorial per a la revista Phase, maig-juny 2013)

En la Iglesia hemos vivido estos últimos meses unos acontecimientos de primera
magnitud. Todo empezó inesperadamente, aquel 11 de febrero en un Consistorio pa-
ra la Causa de los Santos, cuando Benedicto XVI anunció con pocas palabras, pero
diáfanas y precisas, además en latín, que renunciaba a su ministerio de Obispo de Ro-
ma y de Sucesor de San Pedro, renuncia que se haría efectiva el 28 del mismo mes
a las 20 horas.

Llevábamos casi seis siglos sin que un Papa ejerciera este derecho que le reconoce
el canon 332.2 del CIC. La renuncia al oficio de Obispo de Roma es un hecho no só-
lo perfectamente posible desde el punto de vista teológico, sino también canónico. Y
Benedicto XVI ha ejercido este derecho por la causa que él mismo explicitó por dos
veces en aquel breve texto. Afirma que lo ha reflexionado en conciencia ante Dios
y que libremente declara que renuncia. ¿Por qué? Emplea dos adverbios muy importan -
tes: porque no puede continuar ejerciendo su ministerio ni bien ni adecuadamente,
dada su avanzada edad y la disminución del vigor tanto del cuerpo como del espíritu.

Después de la sorpresa inicial, vino la reflexión. La renuncia de Benedicto XVI pone
de relieve su profundo amor a la Iglesia y su deseo de servirla como siempre ha rea -
lizado. Considerando que no podía hacerlo ni bien ni adecuadamente dadas las exigen-
cias de la evangelización y las circunstancias de nuestro mundo, él que había acepta -
do generosamente el ministerio petrino en su día, en conciencia consideró que debía
renunciar. Ello pone de relieve la exquisita humildad y la clara coherencia del Papa.

Con ello, Benedicto XVI nos ha dado el testimonio de servir a la Iglesia y no de ser -
virse de la Iglesia, que nos puede ayudar a todos, especialmente a los clérigos. Como
Jesús que no vino a ser servido, sino a servir.

A partir del 28 de febrero a las 20 horas, empezó la sede vacante de Roma. Y toda la
Iglesia oró intensamente por el Papa emérito y por el Cónclave que elegiría al nuevo
Obispo de Roma y Sucesor de Pedro.
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Todo, o casi todo estaba previsto en la Constitución Apostólica Universi Dominici
Gregis. Pero no contemplaba una sede vacante por renuncia del Papa. En esta hipó-
tesis, Benedicto XVI, aún en sede plena, firmó un Motu Propio estableciendo la po-
sibilidad de que los cardenales electores pudieran acordar avanzar la fecha del Cón-
clave. Y estando todos presentes, así se hizo.

Martes 12 de marzo, inicio del Cónclave en la Capilla Sixtina. Los miembros del pue-
blo de Dios oran insistentemente, los cardenales electores trabajamos, reflexionamos,
rezamos y el Espíritu Santo está muy presente y activo en el Cónclave. El día siguien-
te a última hora de la tarde, el Cónclave da «fumata bianca», ofrece un nuevo Obis-
po a la Iglesia de Roma y un nuevo Papa a la Iglesia universal; el que más le convie ne
en nuestros días. E inmediatamente el pueblo creyente y no creyente así lo percibió
y lo está percibiendo. 

El cardenal Jorge Mario Bergoglio no figuraba en las listas de los medios. Una vez más
se ha hecho realidad el dicho popular: «Quien entra Papa en el Cónclave, sale carde-
nal». Porque el Espíritu Santo trabaja en el Cónclave. Pero ¿qué tipo de asistencia
tiene el Espíritu Santo? Durante aquellos días, Salvador Pié escribió sobre este par-
ticular. El Espíritu Santo está presente en la vida eclesial en general, y en nuestro caso
en el Cónclave, teniendo en cuenta que los cardenales electores no son puros ins tru -
mentos directos del Espíritu Santo, sino que realizan su misión como causas huma-
nas segundas, es decir, con directa y propia responsabilidad y libertad sobre sus ac-
tos, iluminados siempre por el mismo Espíritu.

Pero, ¿cómo es esta iluminación? El Espíritu Santo comunica su don de la gracia a los
cardenales electores con una función que purifica y cura de las posibles imperfeccio-
nes, intenciones y secuelas de mal y de pecado que pudiesen existir. Asimismo, el
don del Espíritu tiene una función que fortalece y eleva en todos los cardenales elec-
tores sus mejores valores cristianos y humanos. Y es aquí donde se sitúa el lugar de
la oración por los cardenales para que se abran lo más posible al don del Espíritu del
Señor para que usen su libertad de forma recta y responsable para discernir el mayor
bien de la Iglesia en la elección del nuevo Obispo de Roma y Sucesor de Pedro.

Un Cónclave con muchas novedades. El primer Papa jesuita, el primero que toma
el nombre de Francisco y el primero procedente del continente americano, después
de más de quinientos años de presencia de la Iglesia en aquel continente que cuenta
con más del 40% de los católicos del mundo. Novedades que son augurio de renova -
ción en la Iglesia para que ésta, ha dicho el Papa Francisco, transparente más y me-
jor a Jesucristo. Y también son sus palabras: «¡Cómo desearía una Iglesia pobre pa-
ra los pobres!».

Su corta andadura le ha permitido entrar en el corazón de los creyentes y no creyen -
tes. Es un don de Dios que hemos de agradecer al Señor y también a él porque acep-
tó generosamente aquella elección del 13 de marzo. Unimos al agradecimiento la ora-
ción constante y afectiva por su persona y su ministerio. Papa Francisco ad multos
annos!

BAB 153 (2013) - maig [27]  275



El paper de l’Església en la societat.
La veritat es proposa, no s’imposa
Pel Cardenal Lluís Martínez Sistach

(Article publicat a L’Osservatore Romano del 30/05/2013)

Quan el cristians parlem del desenvolupament hem d’entendre’l com el va proposar
l’encíclica Populorum progressio, és a dir, com el desenvolupament de tots el homes
i de l’home integral. L’autèntic desenvolupament de l’home afecte, de manera unità-
ria, la totalitat de la persona en totes les seves dimensions. Pau VI afirma en la seva
encíclica que el progrés —en la seva font i en la seva essència— és una vocació: «En
el designi de Déu, tot home està cridat a un desenvolupament, perquè tota vida és vo-
cació». Això és precisament el què legitima la intervenció de l’Església en la proble-
màtica del desenvolupament. Si això fes referència només als aspectes tècnics de la
vida de l’home i no al sentit del seu caminar en la història, aleshores l’Església no en
tindria que parlar. 

La dimensió pública de la religió, o si es vol de l’Església, és molt important. Donat
que la convivència de les persones en la societat és quelcom innat a la persona hu-
mana, i tenint en consideració que la presència de la religió és també una realitat que
no pot ser viscuda fora de la societat, és normal que la religió tingui una presència
pública en la convivència social.

La Declaració Universal dels Drets Humans ofereix un elenc de drets fonamentals,
en tre els quals hi ha el dret a la llibertat religiosa, en els termes expressats a l’article
18 d’aquesta Declaració. Aquest dret no fa referència solament al culte i a les creen -
ces personals en públic o en privat, sols o associats. Aquest dret inclou també l’exer-
cici creatiu de la fe i de la vida religiosa, la seva manifestació pública i la seva difu-
sió mitjançant l’exercici del dret de lliure reunió, d’expressió i d’associació, recollits
en els articles 19 i 20. Es tracta per tant d’un dret que l’Estat ha de tutelar i que no
pot ignorar. Una vegada més, una pretesa separació de camps de competència entre
Església i Estat, fruit de la recíproca ignorància entre els dos organismes, no és ni ju-
rídicament ni políticament acceptable. És necessari distingir entre el què és la «laïci -
tat de l’Estat» i el què és una «societat laica». No es pot ignorat que la laïcitat de l’Es-
tat està al servei d’una societat pluralística en l’esfera religiosa. Una societat laica,
en canvi, comportaria la negació social del fenomen religiós o almenys, del dret de viu -
re la fe en la seva dimensió pública. I això, seria contrari a la laïcitat de l’Estat.

L’Església, lluny de tancar-se en si mateixa renunciant a l’acció, ha de mantenir-se vi -
va i incrementar el seu dinamisme. Els cristians han de donar respostes positives i
convincents a les expectatives i als interrogants de la gent. Si ho sabrem fer, l’Esglé -
sia farà un gran servei als nostres països. La societat pluralista en la que vivim vol
trobar el «lloc» propi dels cristians i de l’Església en aquesta nova situació «sociocul -
tural», sense que això suposi la pèrdua de la pròpia identitat. 

L’Església no pot pretendre imposar als altres la pròpia veritat. La importància social
i pública de la fe cristiana ha d’evitar una pretensió d’hegemonia cultural que es pro-
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duiria si no es reconegués que la veritat es proposa, però que no s’imposa. Però ai-
xò no significa que l’Església no tingui que oferir-la a la societat, amb tot el que sig-
nifica realitzar l’«anunci de l’Evangeli». És necessari oferir totes les riqueses contin-
gudes a l’humanisme cristià, de gran interès per a moltes persones —sobretot els
joves— i viure’l amb il·lusió i joia. La presentació del missatge de Jesús, de mane-
ra clara i fidel, és la tasca prioritària de l’Església en la nostra societat. Certament, el
ple reconeixement de l’àmbit del que és religiós és quelcom vital per a una adequa-
da i fecunda presència pública de l’Església en la societat. El que és religiós va més
enllà dels actes propis de la predicació i del culte; repercuteix i s’expressa, per la se -
va pròpia naturalesa, en aquelles actituds morals i humanes que es fan efectives en
els camps de l’educació, del servei social, de la vida, del matrimoni i de la família, i de
la cultura. 

L’Església presta a la societat un servei molt important i de gran transcendència en
l’ordre prepolític de les idees i dels valors morals, de les imatges globals de l’home
i de la vida. El Cardenal Narcís Jubany parla de la important funció «nutrícia» de l’Es -
glésia en la societat. 

La societat democràtica necessita grups socials, religiosos i culturals que s’ocupin
d’una irrigació espiritual i ètica dels ciutadans, amb la finalitat que després aquests,
en el lliure exercici dels seus drets i de la seva participació política, trametin a l’Es-
tat el reflex d’aquestes sensibilitats morals i exigeixin el respecte, la tutela i la protec -
ció d’aquest vigor espiritual, sense el qual no pot existir una societat lliure ni una ciu-
tadania responsable.

Per copsar el servei que l’Església fa, només cal pensar allò que seria una ciutat,
per exemple Santiago de los Caballeros o Barcelona, sense la presència i l’acció de
les parròquies, de les comunitats religioses, de les associacions i institucions eclesials
en el camp de l’espiritualitat, de les relacions interpersonals, de la pobresa i la mar-
ginació, de l’atenció als ancians i als malalts, de l’educació i l’ensenyament, de la
cultura. Serien ciutats pobres, molt pobres, deshumanitzades, amb greus problemes
socials. 

La presència de l’Església en la societat i les relacions entre jerarquia i autoritats
civils en d’ésser de diàleg lleial i de col·laboració constructiva a partir de la pròpia
identitat. L’Església ha de contribuir al discerniment d’alguns valors que estan en joc
en la societat i que tenen incidència en l’autèntica realització de la persona humana
i de la convivència social.

Per tot això, no hauria de molestar ningú la veu profètica de l’Església sobre la vida
familiar, social i política, fins i tot, quan va a contracorrent d’unes opinions àmplia-
ment difoses. Pel nostre conformisme privaria la societat d’una antiga saviesa que
hem rebut de dalt i que ha estat present i activa en les arrels de la nostra antropolo-
gia i de la nostra història. 

L’Estat no pot ignorar l’existència del fenomen religiós en la societat. Pretendre que
l’Estat laic hagi d’actuar com si aquest factor religiós, fins i tot com a cos social or-

BAB 153 (2013) - maig [29]  277



ganitzat, no existís equival a situar-se al marge de la realitat. El problema fonamen-
tal del laïcisme que exclou de l’àmbit públic la dimensió religiosa consisteix en el fet
que es tracta d’una concepció de la vida social que pensa i que vol organitzar una so-
cietat que no és la societat real. La fe o la no creença són objecte d’una opció que els
ciutadans han de realitzar en la societat, sobretot en una societat culturalment plu-
ralista en relació amb el fet religiós. L’Estat és laic, però la societat no ho és.
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Secretaria General

Ministeris

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
dimecres 22 de maig de 2013, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, con-
fereix els ministeris de:

LECTORAT

MARC ALIGUER CÀMERE

MELCIOR TRÈMOLS CAPO

ACOLITAT

JOAN PAU CALLEJÓN MATEU (Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat)
MARC LABORI BAU

ALBERT SOLS LLADÓ

PATRICK R. STREF

Nomenaments parroquials

13.05.13.— Rvd. Sr. Felip-Juli Rodríguez Piñel, administrador parroquial de la par -
ròquia de Sant Martí de Teià.

Nomenaments no parroquials

06.05.13.— M. Il·ltre. Dr. Joan Guiteras Vilanova, Degà President de l’Excm. Capí -
tol Catedral, pel bienni 2013-2015.

13.05.13.— Rvd. P. Gabriel Villanova Trepat, SJ, consiliari de la secció diocesana de
Barcelona de l’associació Ciegos Españoles Católicos - CECO.

14.05.13.— Sr. Joan Martí i Llobet, delegat de Mans Unides —Delegació de Barcelo -
 na— per tres anys.
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14.05.13.— Sra. Maria Mercè Morer Vidal, presidenta de l’associació Adoració Noc-
turna Femenina (ANFE), secció Barcelona per quatre anys.

14.05.13.— Sr. Domingo Torres Almazán, president de MOVIMENT CURSETS DE
CRISTIANDAT per tres anys.

25.05.13.— Nomenaments dels representants territorials i funcionals del Consell Pas-
toral Diocesà 2013-2016.

Representants territorials
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Arxiprestat Catedral 
Sr. Pere Fàbregues i Morlà

Arxiprestat Rambles-Poble Sec
Sra. Maria Glòria Serra i Mercader

Arxiprestat Sant Josep Oriol 
Sr. Josep M. Romero Baró

Arxiprestat Puríssima Concepció 
Sr. Joaquim Nubiola de Castellarnau

Arxiprestat Sagrada Família 
Sr. Esteve Llonch Catafal

Arxiprestat Sant Martí 
Sra. Teresa Subirat Sellés

Arxiprestat Poblenou 
Sr. Bartolomé Chapa González

Arxiprestat Provençals 
Sr. Josep M. Aliaga

Arxiprestat Sant Andreu 
Sra. M. Carme Vidal Pila

Arxiprestat Trinitat-Roquetes 
Sr. Carles Benito Lupiáñez

Arxiprestat Horta 
Sr. Valentín Moreno Claver

Arxiprestat Guinardó 
Sr. Josep Fernando Ríos Cases

Arxiprestat Vall d’Hebron
Sr. Juan Carlos Pérez Gaeta

Arxiprestat Vilapicina 
Sr. Josep Marco Pallarès

Arxiprestat Gràcia 
Sra. Montserrat Soriano Calvete

Arxiprestat Sant Gervasi 
Sr. Jaume Argemí Relat

Arxiprestat Sarrià 
Sr. Oriol Marsà Espurz

Arxiprestat Sants-la Marina 
Sra. M. Assumpció Saurí Pujol

Arxiprestat La Torrassa-Collblanc 
Sra. M. Fernanda Moreno Meléndez

Arxiprestat L’Hospitalet de Llobregat 
Sr. Miquel Carreras Sellarès

Arxiprestat Cornellà de Llobregat 
Sr. Pedro Córdoba Nieto

Arxiprestat Badalona Sud 
Sr. Jaume Royo Puig

Arxiprestat Badalona Nord 
Sr. Joseph Maria Rojo-Pijoan

Arxiprestat Gramenet 
Sra. Teresa Canut Esteva



Arxiprestat La Cisa 
Sr. Xavier Vilà Planas

Arxiprestat Mataró 
Sr. Javier Lechuga Sánchez

Representants funcionals

Instituts de Vida consagrada 
i Societats de Vida apostòlica
G. Lluís Agustí Parrot, FMS
Gna. Dolors Trinitat Albertí Picornell, MIC
P. Pere Codina Mas, CMF
Gna. Marta Colomer Dorgebray, RSCJ

Diaques Permanents diocesans 
Mn. Josep Vidal i Perelló, DP

Facultat de Teologia de Catalunya 
Dra. Maria Claustre Solé i Auguets, ODN

Facultat de Filosofia de Catalunya 
Dr. Miquel Ramón Fuentes

Universitat Ramon Llull 
Dr. Andreu Ibarz Mellado

Moviments diocesans de joventut
Sr. Carlos Víctor Paunero Rodríguez
Sra. Maria Assumpta Ferrer Guilamany

Moviments diocesans de la família
Sr. Ferran Sanz i Sra. Montserrat Casañas
Sr. Lluís Campdepadrós García i 
Sra. Mag dalena Blanco Martínez

Moviments diocesans d’adults
Sra. M. Àngels Arrabal Digón
Sr. Josep Vives Santa-Eulàlia

Delegació diocesana de Pastoral obrera 
Sra. Fina Aguilar Peris

Delegació diocesana de Pastoral 
universitària i associacions del món 
de la cultura 
Sra. Glòria Barrete Vélez

Delegació diocesana de Pastoral social 
Sra. Maria Teresa Novelles de Aguirre
Delegació diocesana de Catequesi 
Sra. Josefa Rebato Andarias

Delegació diocesana d’Ensenyament 
Sr. Ignacio Díaz Ventura

Càritas diocesana
Sra. Maria Fernández Garcia
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In pace Christi

Rvd. P. Lluís de Pont i Pujadas, monjo cartoixà

El Rvd. Pare Lluís de Pont i Pujadas fou cridat a la casa del Pare el dia 2 de maig 2013.
Nasqué a Torruella de Fluvià (Girona) el 16 de febrer de 1933, en el si d’una família
molt cristiana, benestant i nombrosa (eren quatre germans i dues germanes).

Acabat el batxillerat va entrar al monestir cartoixà de Montalegre amb el seu germà
Josep Maria el 27 de setembre de 1952 (més endavant hi va entrar també el seu ger-
mà petit Ramon). Va fer la professió simple el dia 1 de novembre de 1954 i la solem-
ne el dia 1 de novembre de 1957. Fou ordenat prevere el dia 31 de maig de 1958.



Amb motiu de l’ordenació dels seus fills, la seva mare va regalar unes quantes casu -
lles al monestir i també un calze per cada un dels seus fills, amb motiu de la prime-
ra missa d’aquests. La família de Pont, amb motiu de l’ingrés dels seus fills a la Car-
toixa va restaurar també la sala capitular.

Durant molt de temps, va ser l’encarregat de l’enquadernació i de l’hemeroteca. El
Capítol general de 1963 el va nomenar prior, després de tres anys d’exercir la procu-
ra. En els Capítols generals de 1971 i de 1972 fou nomenat visitador d’Espanya. El
mes de juliol del 1975, per raons de salut el Reverend Pare li va concedir la misericòr -
dia, traslladant-se a la Cartoixa francesa de Portes. També a causa de la seva delica-
da salut, l’any 2006 es va traslladar a la diòcesi de Girona, col·laborant pastoralment
a la parròquia de Sant Pere Pescador, residint a la rectoria. Mn. Joan Güell, rector de
la parròquia, ens va dir que el P. Lluís de Pont havia fet a Déu l’ofrena de víctima, se -
guint l’exemple de Santa Teresa de l’Infant Jesús.

Els monjos actuals que van professar durant el seu priorat guarden un record molt
edificant del seu testimoni monàstic i de la seva convivència fraterna. Cal remarcar
també que durant les seves diverses estades a Montalegre va tenir cura de la remode-
lació de l’altar, d’acord amb les disposicions litúrgiques del Concili Vaticà II, de la
restauració del claustre, de l’endegament de l’hostatgeria exterior i de l’ordenació de
l’arxiu.

Els darrers temps, malalt i en cadira de rodes, encara celebrava la missa per als malalts
de l’Hospital de Figueres, on estava internat, i la metgessa que tenia cura de la seva
salut va quedar molt edificada per la seva pietat, de manera que moltes vegades li de-
manava que preguessin junts.

Purificat pels sofriments de la darrera etapa de la seva vida, que visqué amb humili-
tat, senzillesa i pau, els seus germans monjos varen complir la seva darrera voluntat
i les seves despulles varen rebre cristiana sepultura, segons els costums de la Cartoi -
xa, el dia 4 de maig de 2013, al monestir de Montalegre. Servent bo i fidel, entra en
el gaudi del teu Senyor. Així sia. 

Mn. Avelino Sápida del Rosario

Aquest prevere al servei del nostre Arquebisbat, morí a Barcelona el 3 de maig de 2013.
Mn. Avelino Sápida del Rosario nasqué a Dasmarinas, província de Cavite i diòcesi
d’Imus, a les Illes Filipines, el 10 de novembre de 1937. Els seus pares, cristians molt
exemplars, es deien Julio i Angelina.

Havent sentit la crida del Senyor al ministeri sacerdotal, Mn. Avelino va fer els estu-
dis d’Humanitats, Filosofia i Teologia al seminari conciliar de Manila entre els anys
1951 i 1963 i va rebre l’ordenació sacerdotal.

Seguint la tradició d’acompanyar els nadius que emigren a l’estranger, Mn. Avelino
serà recordat a la nostra arxidiòcesi de Barcelona sobretot com un sacerdot lliurat
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d’una manera exemplar a la comunitat catòlica filipina, molt nombrosa a Barcelona
i molt complidora dels seus deures religiosos.

Mn. Avelino va ser entre nosaltres un generós servidor i pastor de la comunitat filipi -
na. Fou el fundador de la parròquia personal de la Immaculada Concepció i San Lo -
renzo Ruiz, per als fidels de nacionalitat filipina. Durant un temps, fou vicari de la
parròquia de Sant Josep i Santa Mònica, on es reunia la comunitat catòlica filipina
(1986). Després, fou nomenat com a adscrit a la parròquia dels sants Just i Pastor, de
Barcelona (1993). Finalment, el 12 de novembre de 2002 fou nomenat administrador
parroquial de la parròquia personal per als fidels filipins, de la qual el 15 de juliol de
2009 fou nomenat rector.

La missa exequial en sufragi de l’ànima de Mn. Avelino es va celebrar el dia 10 de maig,
a les 9 hores, a la parròquia de Sant Agustí, on des de fa uns anys es troba per a les
seves celebracions de l’eucaristia i dels altres sagraments la comunitat filipina. La
presidí el Cardenal Lluís Martínez Sistach, que concelebrà amb el Vicari Episcopal,
Mn. Joan Galtés; amb l’arxiprest de Rambles-Poble Sec, Mn. Joan Cabot; amb el rec-
tor de la parròquia de Sant Agustí, P. Francesc Casañas, CMF, amb l’actual rector de
la parròquia personal dels filipins, Mn. Antoni Larrueta, i amb altres preveres de l’ar-
xiprestat. Una àmplia representació de fidels filipins varen participar en la celebra-
ció. El dia 9 de maig al vespre també es varen aplegar nombrosos fidels filipins per
celebrar una missa en sufragi del mossèn.

A l’homilia, el Sr. Cardenal Arquebisbe, després de comentar les lectures bíbliques,
va donar gràcies a Déu per les qualitats sacerdotals de Mn. Avelino i va recordar que,
essent Vicari General de la nostra Arxidiòcesi, va tenir ocasió d’ajudar-lo en la consti -
tució de la parròquia personal i del Centre Filipí. Al final de la missa, la germana de
Mn. Avelino, Maria del Rosario, donà les gràcies a tots en nom de la família del mossèn.

Mn. Josep Lluís Molas Navarro

Aquest prevere del nostre Arquebisbat, rector de la parròquia de Sant Martí de Teià
durant 23 anys, morí de forma sobtada en la pau de Crist a Teià, el dia 7 de maig de
2013, a l’edat de 66 anys.

Nasqué a Barcelona el dia 25 de novembre de 1946. Els seus pares es deien Francesc
i Maria Dolors. Era llicenciat en Filosofia i Lletres i havia fet els estudis de Magiste ri.

Rebé el diaconat a la parròquia de la Sagrada Família als 30 anys. Fou ordenat pre-
vere el 23 de novembre de 1977 a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell. Com a dia-
ca, ja va fer l’etapa d pràctica pastoral en aquesta parròquia, de la qual el 30 de no-
vembre de 1977, poc després de la seva ordenació presbiteral, fou nomenat vicari.
L’any 1978 fou nomenat vicari de la parròquia de Sant Joan d’Horta; l’any 1986 pas-
sà a la de la Mare de Déu dels Dolors, també a la ciutat de Barcelona, i l’any 1988 pas sà
a la de Sant Isidor. A l’inici del seu ministeri fou nomenat consiliari del Moviment
Cris tià de Mestres i Professors. 

BAB 153 (2013) - maig [35]  283



El 8 de setembre de 1989 fou nomenat rector de Teià, on ha estat fins a la seva mort.
En aquesta parròquia es va celebrar la missa exequial en sufragi de la seva ànima el
dia 9 de maig a les 10 hores del matí. La presidí el Sr. Cardenal-Arquebisbe, i amb
ell varen concelebrar els Vicaris episcopals Mn. Segimon Garcia i Mn. Salvador Ba-
cardit, l’arxiprest, Mn. Felip-Juli Rodríguez i una trentena de preveres de les parrò-
quies de l’arxiprestat i amics personals.

La cerimònia va comptar amb la participació del Cor parroquial, que el mossèn tant
admirava, dels familiars i amics, de les autoritats locals i de la feligresia que va om-
plir l’església.

A l’homilia, entre altres reflexions, el cardenal va dir: «Mn. Josep Lluís va entendre
que la vida és vocació, i un dia el Senyor el va cridar. Ha lliurat els seus 35 anys de
sacerdoci ministerial al servei de Déu, de nostre Senyor Jesucrist i de l’Església, dels
feligresos, en definitiva, al servei dels altres. Això és la vida d’un sacerdot, que no és
gens fàcil, perquè no sempre es fa el que tothom vol. En aquests moments en què tot
s’acaba, he de dir que la darrera paraula no la té la mort, sinó la vida, i una vida en
plenitud al Cel. Això és el que demanem pel nostre germà Josep-Lluís.» 

En acabar la celebració, un dels membres del Consell Parroquial pronuncià unes pa -
raules de comiat i agraïment a Mn. Molas per la seva dedicació a la comunitat parro-
quial. Les despulles de Mn. Molas, per decisió pròpia, descansen en el cementiri de
Teià.

Religioses difuntes

La Gna. Nieves Castro García, de l’Orde de Mínimes de Sant Francesc de Pàola, (Mo -
nestir de Jesús Maria), va morir el dia 28 de maig de 2013, als 70 anys d’edat i 54 de
vida religiosa.
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Conferència Episcopal Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 206

Els dies 14 i 15 de maig de 2013 ha tingut lloc la reunió núm. 206 de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarrago-
na. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells i hi han assistit tots
els seus membres.

En començar, i després de la pregària inicial, l’arquebisbe Jaume Pujol ha expressat
la felicitació de l’episcopat català al papa Francesc, alhora que ha demanat al Senyor
que li atorgui la fortalesa Apostòlica per ser principi i fonament visible de la unitat
en la fe i de la comunió en la caritat.

Així mateix, en nom de tots els bisbes, Mons. Pujol ha felicitat el cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach per haver estat guardonat amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Ca-
talunya, distinció que li fou lliurada el passat 9 d’abril. El Sr. Cardenal ha reafirmat,
tal com digué en el discurs que pronuncià aquell dia, que considerava la distinció tam -
bé com un reconeixement a la tasca de l’Església a Catalunya.

1. Els bisbes s’han reunit amb la Junta Directiva i altres representants de la Unió de
Religiosos de Catalunya (URC) per dialogar amb ells sobre «la vida religiosa i les
fronteres geogràfiques, socials i culturals de l’evangelització: el nou areòpag
de la missió». 

En nom dels religiosos han fet les diverses intervencions el provincial dels claretians
i president de l’URC, Màxim Muñoz, que ha introduït les ponències amb la reflexió
sobre les claus d’interpretació de la proposició 50 del Sínode sobre la Nova Evange-
lització i el testimoniatge de vida com «poderós anunci de l’Evangeli»; el provincial
dels carmelites descalços, Agustí Borrell, que ha presentat les noves fronteres geogrà -
fiques de la missió; la germana teresiana Victòria Molins que ha parlat de la fronte-
ra social: presència en la pobresa, marginació i exclusió social; el jesuïta Llorenç
Puig, director de Cristianisme i Justícia, que ha parlat de la frontera cultural que in-
clou dedicacions molt diverses com l’educació, el diàleg fe-ciència, la intercultura-
litat; i l’abadessa del monestir benedictí de Sant Pere de les Puel·les, Esperança Ata-
rés, que ha presentat l’aportació de la vida contemplativa en aquests nous areòpags
de la missió.

En un interessant diàleg entre tots s’ha posat en relleu el bon clima de col·laboració
que hi ha en la majoria de casos, així com la necessitat i la voluntat d’intensificar les
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mútues relacions amb esperit de confiança per fer més fecunda la missió evangelitza -
dora de l’Església.

Els bisbes han felicitat els religiosos per tot el treball que estan fent en aquests camps,
agraint els carismes que la vida consagrada aporta al conjunt de tota l’Església i més
en concret a les Esglésies diocesanes que formen la Conferència Episcopal Tarraco-
nense.

2. Els bisbes han rebut una àmplia informació sobre Catalonia Sacra, una iniciativa
de promoció conjunta del patrimoni cultural dels bisbats de Catalunya, creada en el
si del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l’Art Sagrat.

Mons. Francesc Pardo, responsable d’aquest àmbit pastoral, ha informat detallada-
ment sobre tot el que s’ha fet durant l’any 2012, així com també sobre els projectes
que s’estan iniciant i les propostes d’accions per al 2013.

3. Els bisbes han reflexionat llargament sobre diverses qüestions relacionades amb
la pastoral de joventut i han estudiat l’exhaustiu informe sobre les activitats portades
a terme pel Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) que els ha presentat Mons. Fran -
cesc Pardo, bisbe encarregat d’aquest àmbit pastoral. 

Han rebut també les informacions sobre la propera Jornada Mundial de la Joventut
(JMJ) a Rio de Janeiro, a la qual hi aniran alguns joves de les nostres diòcesis. Per a
aquells joves als quals no els és possible fer aquest viatge, les delegacions de joven-
tut oferiran una trobada a Llinars del Vallès coincidint amb les dates de la JMJ.

Els bisbes han decidit convocar el proper Aplec de l’Esperit per la Pentecosta del 2014
a Banyoles (bisbat de Girona).

4. L’arquebisbe Pujol ha explicat als bisbes la preparació de la beatificació dels màr-
tirs del segle XX, que es portarà a terme a Tarragona el proper 13 d’octubre, entre els
quals hi ha el bisbe auxiliar de Tarragona, Mons. Manuel Borràs; el bisbe de Lleida,
Mons. Salvi Huix i un gran grup de preveres, religiosos, religioses i laics de totes les
diòcesis de la Tarraconense. En l’Any de la Fe, els màrtirs són un veritable testimo-
ni d’una fe viscuda amb radicalitat, entrega i entusiasme. Els bisbes animen tots els
fidels a preparar-se espiritualment per aquest esdeveniment eclesial tan significatiu.

5. Els bisbes han rebut per part del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach diverses in-
formacions sobre el Centre d’Estudis Pastorals, així com també sobre les noves pro -
postes dels cursos de llicència de la Facultat de Teologia de Catalunya.

6. A proposta de Mons. Jaume Pujol, els bisbes han donat el parer positiu al nome-
nament de president i vicepresidenta de l’Associació Bíblica de Catalunya, en les per-
sones de Mn. Joan Magí i Ferré i la Sra. Maria de l’Esperança Amill Rocamora, tots
dos de l’arxidiòcesi de Tarragona.

S’ha nomenat també com a Director del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obre-
ra de Catalunya a Mn. Josep Baena Iniesta, prevere del bisbat de Terrassa, i com a
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consiliari de la Joventut Obrera Catòlica a Mn. Emilià Almodòvar Molina, prevere de
l’arquebisbat de Barcelona.

Així mateix els bisbes han nomenat comissaris generals de Minyons Escoltes i Guies
Sant Jordi la Sra. Trini Molist Solvas i el Sr. Lluís Marco i Planells.

Tarragona, 15 de maig de 2013
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Consell Presbiteral

Crònica de la cinquena reunió 
del trienni 2012-2015 (22/05/2013)

El dimecres 22 de maig de 2013 de les 10.30 fins a l’hora del dinar es reuneix el Con-
sell Presbiteral (CP) a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva cinquena
reunió. Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, amb el Sr. Bisbe Auxiliar i els membres
del Secretariat.

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

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la reunió anterior, i el
Sr. Cardenal agraeix l’assistència i el treball preparatori. Anuncia que s’incorpora a
la reunió el Dr. Santiago Bueno, per raó del seu càrrec de Vicari Judicial de l’arxidiò-
cesi. Informa que el Tribunal Eclesiàstic de Barcelona és també Tribunal Metropoli tà
de 2a instància, atès que les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa ja dispo -
sen dels propis tribunals eclesiàstics de 1a instància, i aquests poden apel·lar al Tribu -
nal Eclesiàstic Metropolità de Barcelona com a segona instància. Informa del tema
de la present reunió: el primer objectiu del Pla Pastoral Diocesà (PPD): «Anunciar
Jesucrist als qui no el coneixen». S’està treballant en el segon objectiu del Pla: la pas-
toral de la iniciació cristiana, que és molt important i s’està tractant al Consell Epis-
copal (CE). El Cardenal ha fet una carta als arxiprestos sobre la «catequesi familiar»
per fer una revisió i veure el que s’està duent a terme i allò que cal promoure a nivell
diocesà si s’escau.

2. «L’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen» (Primer objectiu
del Pla Pastoral Diocesà 2011-1015 Feu tot el que Jesús us digui)

2.1. Presentació global del tema a càrrec del Dr. Francesc Torralba, filòsof i teò-
leg, consultor del Pontifici Consell per a la Cultura

L’acte de fe té una naturalesa essencialment missionera. Ens ha d’interessar donar a
conèixer Jesucrist perquè pertany al nostre ADN anunciar al món aquesta bona notí -
cia que és Jesucrist. Forma part de la naturalesa de la fe donar-la a conèixer. El Pa -
pa Francesc, quan era arquebisbe de Buenos Aires, parlava de la fe com una «sorti-
da de si mateix».
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Segons els «Lineamenta» del recent Sínode sobre la nova evangelització, són dues
les condicions de la possibilitat de sortir de si mateix i arribar a transmetre la fe: l’entu -
siasme i l’alegria. També cal intel·ligència per discernir el lloc, el moment, el llenguat-
ge, per preveure les conseqüències.

Els qui no coneixen Crist, qui són? Cinc cercles:

• Els qui no coneixen Crist en absolut. Ho tenim a casa, ja som terra de missió. Aquí
s’imposen els «praeambula fidei». Són joves i adolescents, els «natius digitals». Hi
ha la banalitat, l’espectacle. La pregunta pel sentit sorgeix aquí. Cal suscitar l’inte-
rès, preparar la terra per sembrar la llavor. La majoria pertanyen a famílies on no
s’ha catequitzat ni evangelitzat, on no es prega.

• Els qui creuen que coneixen el Crist, fills de famílies que només practiquen ocasio-
nalment. De vegades tenen imatges deformades sobre Jesús. Aquí cal un aprofun-
diment. A vegades és molt difícil explicar què és ser cristià als qui han viscut en
cristiandat (Kierkegaard). Ens cal una paraula nova sobre Jesús.

• Els qui manifesten una hostilitat, és el laïcisme fort. Se’ns demana explorar les raons
d’aquesta hostilitat i ajudar-los a desfer tòpics.

• Els qui s’han allunyat i no manifesten hostilitat ni fan soroll, marxen de la comuni-
tat de puntetes i en canvi guarden un bon record de quan hi eren. No desconeixen
del tot Crist, ni els sagraments, ni la pregària, ni la vida eclesial. Cal veure i com-
prendre què els ha passat. Potser diuen que allò no els omplia. Però si allò no els
omplia, allò era Crist? Segur que no.

• Els qui mostren indiferència. La fe cristiana no els commou. Cal transitar de la indi -
ferència a la deferència, estar atents, dialogar. Cal assenyalar en aquest sentit l’«e -
fecte Papa Francesc» que ha commogut a molts pels seus gestos, pel seu llenguat-
ge proper al poble.

Quina metodologia ens fa falta? Una comunicació en la que el subjecte hi és implicat:
«jo confesso». És la «connotació d’existència» (Kierkegaard), una fe que no s’ama-
ga darrera una fe vergonyant.

Però hi ha uns paranys, uns riscs a evitar:

• Perill de l’emotivisme, el «jo ho sento que Déu m’estima, em perdona...», però in-
capaç d’una articulació raonable, amb arguments, i si l’altre no ho sent, aleshores
el diàleg s’ha acabat. L’exigència intel·lectual obliga a donar raons de la nostra es-
perança (cf. 1Pe 3,15); és quelcom intrínsec al catolicisme (cf. Benet XVI).

• Perill de l’intel·lectualisme, que només fa unes afirmacions de fe, fredes, que no com -
mouen.

• Perill de l’eclesiocentisme. El Papa Francesc ens demana que s’eviti l’autorreferen-
cialitat de l’Església. No s’ha d’oblidar que l’Església és al servei del Regne de Déu,
de l’evangelització, de donar a conèixer Jesús en el món.

• Perill del subjectivisme: que la fe no s’agafi en la seva totalitat, que se’n faci una «lec -
tura a la carta», subjectiva («a mi em va això i no allò»).
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2.2. Aportació complementària sobre el «primer anunci» de la fe, en relació a l’Es -
cola Diocesana d’Evangelització, a càrrec del Dr. Xavier Morlans, teòleg, con -
sultor del Pontifici Consell per a la promoció de la Nova Evangelització

• Assistència: 60 persones, de 3 moviments i 8 arxiprestats, que han fet equip. L’any
vi nent farem una segona edició de l’Escola Diocesana d’Evangelització.

• Hem treballar de manera pràctica la «lectio divina» i el «jo confesso», o «comunica -
ció d’existència», com deia el Dr. Torralba.

• Ensenyem a fer un «primer anunci» amb exquisit respecte, evitant mètodes coactius.
Ensenyem a pregar i a dir a Jesucrist: «Si existeixes, fes que et conegui», com deia
el beat Charles de Foucauld.

• És una metologia que estranya a alguns, perquè és complementària de la més in tel -
lectual.

• L’ideal a un arxiprestat és fer diverses propostes: «Vine i dialoguem», i també aques -
ta altra: «Vine i veuràs», que és més provocatiu.

• És convidar a la persona a fer amb llibertat el «salt de la fe». La verbalització no és
secundària. Hem de poder parlar més des del jo, sense tenir por de parlar des del cor,
amb la intenció de moure el cor dels oients.

2.3. Aportacions dels membres del CP sobre aquest objectiu diocesà: Com propi-
ciem una actitud evangelitzadora en la pastoral ordinària arxiprestal i sectors
funcionals (catequesi, homilies, grups de revisió de vida, exèquies, celebra-
cions dels sagraments, acollida al despatx parroquial, visites als malalts...)?
Com propiciem l’encontre personal amb el Crist?

• Es planteja la conveniència d’una més gran amplitud en els continguts, mètodes, te-
maris, professors, bibliografia, de l’Escola Diocesana d’Evangelització.

• Es demana utilitzar un llenguatge senzill en els actes pastorals esmentats, que no re -
nyi els qui hi són, que consoli els tristos.

• Gestos: acolliment del celebrant a la porta de l’església.

• Moment difícil: com tractem el sagrament de la Confirmació. Hi ha qui l’exigeix per
casar-se per l’Església.

• Els immigrants es troben mancats d’afecte en les nostres comunitats i molts marxen
cap a altres confessions.

• Cal sortir d’un mateix per anar a l’altre, treballar més el «tu a tu», i obrir-nos a ini -
ciatives noves (Cinema espiritual, etc.).

• Importància de l’acompanyament pastoral, i de l’encontre personal amb Crist.

• Necessitat de superar els estereotips que sobre l’Església donen els «mass media».

• Potenciar la pastoral de la iniciació cristiana (eix transversal).

• Paraules del Sr. Cardenal: agraeix les aportacions i recorda que tot pastor i tot cris -
tià ha de ser apòstol i ajudar que ho siguin tots els membres de l’Església. Hi ha un
apostolat individual inexcusable, a més de l’apostolat associat. 
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3. Consulta al CP: proposta de noves agrupacions de parròquies

No es fa cap consulta. Es recorda el Decret 07/10, de 23/05/2010, sobre les agrupacions
de parròquies. El Sr. Cardenal recorda que el Decret es va aplicant i es té en compte
a l’hora de fer nomenaments. El CE resta obert a noves propostes que presentin els
arxiprestats, i aleshores se’n faria la consulta al CP. De moment, no hi ha propostes
de noves agrupacions.

4. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal exposa les següents informacions:

• Renúncia del Papa Benet XVI al ministeri de bisbe de Roma i successor de l’apòs -
tol Sant Pere.

• Conclave i elecció del nou Papa Francesc.

• Pelegrinatge a Roma (18 a 20 de maig de 2013), amb motiu de l’Any de la Fe.

• Eucaristies a la Basílica de la Sagrada Família:
—«Parròquies, comunitats i moviments proclamen la Fe»: missa en l’Any de la Fe

(diumenge de la Santíssima Trinitat, 26 de maig de 2013, 17 h)
—Eucaristia amb els subscriptors del Fons Comú Diocesà i membres dels consells

parroquials d’economia (diumenge 9 de juny de 2013, 17 h)
—Missa Internacional amb els turistes (diumenge 14 de juliol de 2013, 17 h).

• Visita Pastoral 2013 als arxiprestats de Sant Andreu (zona pastoral 3) i la Torrassa-
Collblanc (zona pastoral 4)

Finalment, el Sr. Cardenal informa sobre els preveres difunts (Mn. Josep Lluís Molas,
Mn. Josep Comas, Mn. Avelino Sàpida).

5. Calendari de les properes reunions del CP

6a reunió: 16 d’octubre de 2013
7a reunió: 12 de febrer de 2014
8a reunió: 21 de maig 2014

6. Precs i preguntes

• Es pregunta sobre nomenaments i agrupacions de parròquies.

• Es parla sobre la conveniència de dir quelcom sobre la nova llei d’educació (LOMCE)
i sobre els bons efectes de la immersió lingüística a Catalunya, la llengua com a fac-
tor de cohesió social. La situació actual és molt delicada, i es demana si no caldria
una intervenció dels bisbes de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. 
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• Pel que fa als nomenaments, el Sr. Cardenal posa en relleu la gran disponibilitat dels
sacerdots i explica la manera de procedir del CE a l’hora d’elaborar les propostes
dels nomenaments parroquials.

7. Pregària final

La reunió acaba amb la pregària de l’angelus i el dinar al menjador del Seminari.
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la primera reunió 
del trienni 2013-2016 (25/05/2013)

El Consell Pastoral Diocesà (CPD) ha celebrat la seva primera reunió o constitutiva el
dissabte 25 de maig de 2013, de les 10.30 fins a les 13.30 h, a la Sala Sant Jordi del Se -
minari Conciliar de Barcelona. Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe amb el Sr. Bisbe
Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, i el Secretari General i Canceller, Mn. Sergi Gordo.

1. Pregària

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

Gràcies per haver acceptat el nomenament i l’encàrrec de ser consellers.

El CPD posa en relleu el sacerdoci comú dels fidels rebut pel baptisme. I els pastors
són al servei dels fidels; el nostre ministeri està al servei del Poble de Déu; hem de
fer «olor d’ovella» i ser pastors, no funcionaris, com diu el Papa Francesc.

El CPD ajuda el pastor diocesà, que necessita una ajuda, que ha d’escoltar, consultar
i ha de ser assessorat. Per això hi ha també altres consells, com el Consell Presbite-
ral (CP) i el Consell Episcopal (CE). Cada consell fa la seva funció des d’una òpti-
ca pròpia i cada consell es complementa amb l’òptica dels altres consells.

El CPD té com a objecte: veure la realitat de la nostra diòcesi, la nostra situació, des
dels diferents arxiprestats o realitats funcionals que és d’on provenen els consellers;
procurar que aquesta realitat s’adeqüi a la realitat que ha de ser la pròpia de l’Esglé -
sia diocesana; veure què cal accentuar i potenciar, donant les grans orientacions, de
cara a que la nostra Església transparenti millor l’Església de Jesucrist, de cara a la
missió evangelitzadora.

Si un tema és tractat per diversos consells, primer convé que el tracti el CPD.

Les reunions s’han de preparar. Enviem sovint l’ordre del dia amb unes preguntes
prèvies, fins i tot amb un document per ser llegit abans de la reunió.
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L’àmbit del tractament del tema cal que sigui sempre «diocesà». Per exemple, no trac -
tem de qüestions parroquials específiques.

Ser conseller demana també pregar i altres activitats, com llegir els documents del Con -
cili Vaticà II per tal de tenir uns criteris ben eclesials.

3. Constitució del Consell Pastoral Diocesà (CPD)

Es llegeix el nom dels membres del CPD i amb l’acceptació del càrrec per part dels
nous membres, queda constituït aquest organisme. Es lliura el nomenament a ca-
dascun d’ells. 

4. Presentació dels membres del CPD per al període 2013-2016

Tot seguir es procedeix a la presentació dels nous membres.

5. Funcions del Secretariat del CPD

Es llegeix el que diuen els Estatuts del CPD sobre les funcions atorgades al Secreta -
riat del CPD (article 12).

6. Elecció dels membres del Secretariat del CPD

Efectuades les votacions corresponents, són elegits membres del Secretariat del CPD
els següents consellers: Carlos Víctor Paunero, Gna. Maria Claustre Solé, ODN, Ma-
ria Assumpta Ferrer, i Joseph Maria Rojo-Pijoan.

Segons l’article 12.2 dels Estatuts, ultra els quatre consellers elegits en la reunió ple-
nària, també forma part del Secretariat del CPD el Secretari General i Canceller de
la diòcesi.

Posteriorment, atès l’article 12.3 dels esmentats Estatuts, el Sr. Cardenal Arquebis-
be serà qui designarà el nou Secretari/a del CPD entre els quatre membres del Secre-
tariat elegits.

7. Pla Pastoral Diocesà 2011-2015 Feu tot el que Jesús us digui

Tots els consellers reben un exemplar del Pla Pastoral vigent.

El Sr. Cardenal Arquebisbe presenta els tres objectius del Pla Pastoral i diu que s’està
aplicant molt.
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Informa que ha enviat una carta als arxiprestos per tractar sobre la catequesi familiar,
en relació al segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà.

Diu que el Pla Pastoral ens porta vers una Església missionera, evangelitzadora, que
«va cap a les perifèries», com diu el Papa Francesc; una Església no autocentrada en
ella mateixa, una Església no autorreferencial.

8. Proposta de temes per al CPD

—El primer objectiu del Pla Pastoral: l’anunci de Jesús als qui no el coneixen i la
proposta de la fe cristiana als joves. 

—Propostes de l’Arxiprestat de Gràcia, sobre els tres objectius del Pla, presentades
per escrit: 1r objectiu: trobades d’evangelització al santuari de Sant Josep de la
Muntanya; 2n objectiu: es viu sobretot a partir de l’administració dels sagraments,
bateig, comunió i confirmació; 3r objectiu: la solidaritat es treballa a través de Cà-
rites i d’Heura i amb un treball més coordinat amb l’Ajuntament. Ens proposem
treballar la fe després de la confirmació, coordinar millor les escoles i els esplais
amb les parròquies i viure l’Aplec de l’Esperit 2014 amb tots els joves.

—Vuit propostes presentades per escrit per l’arxiprestat de Poblenou, amb propostes
concretes per a cada punt: 1. que les parròquies actuïn com les primeres comuni-
tats cristianes en l’acolliment, etc; 2. mantenir motivats els nostres preveres i con-
sells parroquials; 3. motivar els joves amb propostes pastorals pròpies; 4. fer-nos
presents al barri denunciant les injustícies; 5. formar laics i laiques; 6. parlar amb
la jerarquia perquè escoltin les nostres opinions; 7. llegir l’evangeli des de la visió
del sofrent i del compromís cristià; 8. compartir propostes en la nova evangelit-
zació.

—Propostes presentades per escrit pels Moviments d’Adults, després de consultar
diferents entitats laïcals pertanyents al Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’A-
dults (FOCA): 1. Davant la manca de treball i l’atur, principalment per a joves, cal
reconèixer l’eficaç actuació de l’Església i entitats religioses i civils, però s’ha d’in -
cidir en les estructures que provoquen aquestes «situacions de pecat», en la línia
de denúncia del Papa Francesc; 2. La relació, col·laboració, interacció i comuni-
cació entre les diferents estructures eclesials. Que siguin eines facilitadores de co-
munió i vitalitat, no organismes que puguin ofegar l’acció de l’Esperit; 3. Nome-
nament de bisbes: es demana una major participació, especialment del laïcat, en la
consulta i elecció dels pastors diocesans.. 

—El futur de les parròquies.
—L’acolliment pastoral als qui s’acosten a les parròquies, pels enterraments, bateigs,

etc.
—Presència evangèlica en l’àmbit universitari i en els àmbits de la nostra vida.
—Els nous llenguatges de l’evangelització: 2.0, xarxes socials, etc.
—La formació dels laics i dels preveres de cara a les noves tecnologies i davant les no -

ves tendències teològiques.
—L’Església dels pobres.
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—Els serveis i els ministeris en l’Església.
—Xarxa pastoral, unitats pastorals, agrupacions de parròquies.
—Aprofundir en el diàleg amb les congregacions religioses, sobretot les que tenen

col ·legis, de cara a coordinar-ho en la pastoral diocesana.
—Com encaminar l’Església diocesana vers una Església pobra i dels pobres des de

la situació actual de crisi.
—Que els organismes diocesans no siguin estructures fredes, sinó al servei dels ne-

cessitats.
—Potenciar les Càrites parroquials.
—Els sagraments i la litúrgia.
—Les relacions amb els pares dels nens que han fet la primera comunió.
—Com treballar perquè hi hagi menys dispersió i es creï més xarxa pastoral.

9. Calendari de reunions

El Secretariat del CPD farà arribar, en el seu moment, la data que s’acordi amb el Sr.
Cardenal Arquebisbe.

10. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal informa d’aquests assumptes:

—Renúncia del Papa Benet XVI al ministeri de Bisbe de Roma i successor de l’apòs -
tol sant Pere.

—Conclave i elecció del nou Papa Francesc.
—Pelegrinatge a Roma (18 a 20 de maig de 2013) amb motiu de l’Any de la Fe.
—Eucaristies a la Basílica de la Sagrada Família:

a) «Parròquies, comunitats i moviments proclamem la Fe», missa en l’Any de la Fe
(diumenge de la Santíssima Trinitat, 26 de maig de 2013, 17 h)

b) Eucaristia amb els subscriptors del Fons Comú Diocesà i membres dels consells
parroquials d’economia (diumenge 9 de juny de 2013, 17 h)

c) Missa Internacional amb els turistes (diumenge 14 de juliol de 2013, 17 h)

—Visita Pastoral 2013 als arxiprestats de Sant Andreu (zona pastoral 3) i la Torras-
sa-Collblanc (zona pastoral 4).

La reunió es clou amb una pregària final a la Mare de Déu.
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Organismes diocesans

Tribunal Eclesiàstic
Edicte

Causa Cerro-Medina IV

DECRET. Barcelona, 28 d’abril de 2013.

Pel present EDICTE, hom fa saber al Sr. Eloy Wilson MEDINA PARDO, en parador
ignorat, demandat en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni instat per la
Sra. Maria Victòria CERRO MARTÍNEZ, que ha estat dictada Sentència definitiva en
aquesta instància, en la que CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

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

Ho decretà i signa el M. I. Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe.

Firma il·legible i segell del Tribunal

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per
tal de ser enretirat el proper dia 28 de maig de 23013. Consti. 

Delegació Diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia

Jornada de reflexió sobre la litúrgia, cimal i font de l’evangelització

Benvolgut amic i germà en el ministeri,

En el marc de l’Any de la Fe, tot commemorant el cinquantè aniversari del Concili Va -
ticà II, l’Institut Superior de Litúrgia de la nostra diòcesi ha organitzat una Jornada
de reflexió per al proper dimecres 22 de maig, a les 10 h, a la Sala de Sant Josep del
Seminari Conciliar, tot posant l’esguard en el cimal i la font de la perenne missió d’e-
vangelitzar que el Senyor encarrega als seus apòstols.
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Penso que la participació en aquesta Jornada pot ser un motiu d’aprofundiment en la
nostra tasca pastoral, i per això et faig a mans la invitació amb el programa que adjun -
to a aquest escrit.

Les intervencions aniran a càrrec dels professors Manuel González (Facultad de Teo -
logía de San Dámaso, Madrid), Félix M. Arocena (Facultad de Teología de la Univer -
sidad de Navarra), Ignasi M. Fossas (Monestir de Montserrat i Institut Superior de
Litúrgia de Barcelona) i Jordi Font (Facultat de Teologia de Catalunya i Institut Supe -
rior de Litúrgia de Barcelona).

Esperant que la Jornada sigui del teu interès, aprofito l’avinentesa per saludar-te frater -
nalment,

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

Barcelona, 15 de maig de 2013

Programa de la Jornada:

10 h Presentació de la Jornada.
10.15 h Ponència del Dr. Manuel González: «La litúrgia, edifica i enforteix. Dues di -

nàmiques i una sola sinèrgia.»
11 h Pausa-café.
11.20 h Ponència del Dr. Félix M. Arocena: «L’evangelització des del sintagma Et

Verbum caro factum est. Fonaments i conseqüències pastorals.»
12 h Pausa. Redacció per escrit de les qüestions a presentar als ponents.
12.10 h Taula rodona amb els professors González Arocena, Fossas i Font. Diàleg

amb els assistents.
13.15 h Conclusió.

Delegació Diocesana de Catequesi

Carta del Delegat Diocesà

A l’atenció dels Rectors i Preveres responsables de catequesi

Benvolgut mossèn,

Ens plau fer-vos arribar el tríptic informatiu de les 12 Jornades Interdiocesanes de
Catequesi, que organitza el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC),
i que es desenvoluparan, si Déu vol, del dilluns 1 al dimecres 3 de juliol, a l’edifici del
Seminari Conciliar de Barcelona.
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En el marc de la celebració de l’Any de la Fe volem reflexionar sobre «L’alegria de
creu re i de comunicar la fe».

Els destinataris d’aquestes Jornades són totes aquelles persones que tenen una tasca
de responsabilitat en el camp de la catequesi: en primer lloc, vosaltres els preveres,
primers responsables de la catequesi a la vostra parròquia; així com també els ani-
madors de l’equip de catequistes, religiosos dedicats a la catequesi, formadors de ca-
tequistes, col·laboradors de les Delegacions de Catequesi.

D’altra banda, us informem que del 8 al 12 de juliol les Delegacions diocesanes de
Ca tequesi de l’arquebisbat de Barcelona i els bisbats de Sant Feliu de Llobregat i
de Terrassa, organitzem una nova edició de la Setmana Catequètica, adreçada a la for-
mació dels catequistes. Properament us farem arribar els programes i cartell informa -
tius.

Us demanem que no us quedeu aquesta informació només per a vosaltres, sinó que
comuniqueu aquestes dues iniciatives a totes aquelles persones que coneixeu i en són
destinatàries. 

Rebeu una ben cordial salutació.

Mn. Enric Termes
Delegat Diocesà de Catequesi

Barcelona, 15 de maig de 2013

Informació: Secretaria del SIC, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h. Tel. 933 021 041,
fax 933 173 986. a/e: secretaria@sicb.e.telefonica.net. Web: www: sic-catequesi.cat.

BAB 153 (2013) - maig [51]  299



Crònica

Festa del centenari de la Primera Comunió 
del Beat Pere Tarrés

El dimecres, dia 1 de maig, es van celebrar joiosament una colla d’actes a l’església de
santa Anna del col·legi dels Pares Escolapis de Mataró, per recordar i agrair a Déu els
cent anys de la Primera Comunió del Beat Pere Tarrés.

Al matí un grup d’infants, alumnes del col·legi, van fer la Primera Comunió tot evo -
cant que, cent anys abans, en la mateixa església, l’havia fet un noi que avui se’l ve -
nera en els altars: el beat Pere Tarrés.

A la tarda, va tenir lloc, abans de la concelebració d’acció de gràcies, una conferència
sobre la infància del noi Tarrés, i la inauguració de la pintura del Beat, obra de l’artis -
ta mataroní Jaume Agulló.

Mossèn Francesc Raventós, vicepostulador de la Causa de canonització del beat Pe -
re Tarrés va explicar la raó per la qual la família Tarrés, manresana d’origen i de cor,
van anar a raure a la capital del Maresma. Un desbordament del riu Cardener amb
la conseqüent destrossa d’una colla de fàbriques va obligar a Francesc Tarrés, mecà-
nic muntador de talés, a buscar un nou lloc de treball ja que la fàbrica de Palà on tre-
ballava va ser inundada i inutilitzada per les aigües. A Mataró, amb l’esposa i el fill
va residir en un pis de la fàbrica Riba i Garcia, en el carrer Ral, on va trobar treball,
des del 1907 al 1914 que va retornar a Manresa. El noi va ser escolaritzat al col·legi
dels Escolapis, on hi va fer la Primera Comunió quan tenia vuit anys. 

El vicepostulador també va afirmar que les qualitats, el ferm caràcter, les virtuts exem -
plars humanes i sobrenaturals que van sobresortir al llarg de la vida de Pere Tarrés
no van ser fruit d’una improvisació sinó que són do de Déu i de la formació donada
pels pares i per l’escola. Si el Papa el dia de la beatificació va poder dir: «El nou Beat...
és un exemple lluminós per els cristians del nostre temps» en part és gràcies a l’edu -
cació rebuda quan s’és infant. Sant Josep de Calasanç havia deixat escrit: «semblant-
ment al que ocorre amb els plançons, l’esperit dels infants és dut fàcilment cap on
vol l’educador, però, si el deixa endurir, sabem que la possibilitat d’inclinar-los al bé
o minva molt o desapareix totalment».

Va acabar manifestant l’agraïment a la tasca educadora dels escolapis i a Déu per ha-
ver donat a la nostra Terra un exemplar tan valuós de vida cristiana i de fe.
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Tot seguit els preveres concelebrants, presidits per Mons. Joan Godayol, bisbe emè-
rit de Ayaviri (Perú), antic alumne del col·legi i que també havia fet la Primera comu -
nió en aquesta església de santa Anna, anaren a l’entrada del temple on hi havia el
quadre pintat per l’artista materonenc Jaume Agulló que ha volgut plasmar la figura
del Dr. Tarrés amb la influència de la primera educació rebuda i el seu reeiximent. El
bisbe, després de felicitar públicament l’artista, va beneïr l’obra d’art que ha que dat
al primer arc de l’esquerra per ser venerada pels qui entren a l’església.

L’Eucaristia, concelebrada per dotze preveres entre els que hi havia el pare provincial
dels Escolapis i mossens de Mataró, va ser una acció de gràcies a Déu per haver-nos
donat una figura tan rellevant i una pregària pels educadors actuals.

A l’acabar es va repartir un tríptic on hi ha les fotografies de Pere Tarrés el dia de la Pri -
mera comunió, l’estampa recordatori i la de la pintura inaugurada.

Cloenda del curs de l’Escola Diocesana 
d’Evangelització

El proppassat dissabte 4 de maig va tenir lloc amb la presència del Sr. Cardenal de
Barcelona Lluís Martínez Sistach, la darrera sessió del curs de l’Escola Diocesana
d’E vangelització. Durant l’acte es va escoltar el testimoni de dos dels assistents amb
el relat de la seva experiència personal de trobada amb Jesucrist i es va fer un resum
del treball realitzat. Aquesta experiència pilot d’Escola Diocesana d’Evangelització
impulsada en sintonia amb el primer objectiu del Pla Pastoral diocesà —Anunciar
Jesucrist als qui no el coneixen— ha consistit en dotze sessions de tres hores de du-
rada cada una que han tingut lloc al Seminari de Barcelona al llarg del matí de dot-
ze dissabtes repartits entre el novembre de 2012 i el maig de 2013.

Hi han assistit unes seixanta persones procedents de 8 arxiprestats de la diòcesi i de 4
moviments. Han rebut una formació pastoral i bíblica bàsica relativa al primer anunci
de la fe cristiana situat en el context actual de secularització i indiferència, i a continua -
ció una formació eminentment pràctica en forma de tallers. En aquest tallers els assis -
tents han après a relatar de forma breu i concisa, però alhora comunicativa i amena,
la pròpia experiència de trobada personal amb Jesucrist. També s’han practicat diàlegs
virtuals de primer anunci amb diversos perfils de persones allu nya des i indiferents.

La part principal de l’aprenentatge, però, s’ha centrat en la pràctica de sessions de pri -
mer anunci proposades a un grup d’assistents. S’han constituït dotze equips de qua-
tre o cinc membres cada un, que han realitzat la pràctica d’una sessió de cinquanta
minuts seguint un guió preestablert: Acollida, invitació a la interiorització, invocació de
l’Esperit Sant, proclamació d’un text de l’Evangeli, ressonància del text temps per so -
nal d’interiorització del text, i espai final per a compartir les reaccions a l’experièn cia.

Es tracta d’una metodologia molt senzilla complementària d’altres formes d’entrar
en contacte amb allunyats o indiferents basades en l’intercanvi d’idees o impressions.

BAB 153 (2013) - maig [53]  301



En aquest cas l’opció s’inclina per oferir una mena d’immersió en l’experiència cris-
tiana realitzant una lectio divina molt elemental. A través d’aquesta proposta, que els
assistents poden seguir, si volen, sense necessitat d’intervenir «externament», s’ofe -
reix un àmbit d’interiorització i una proposta càlida i propera de l’Evangeli que pos -
sibilita un primer accés vivencial a la figura de Jesucrist experimentat des de la inte-
rioritat lliure de la persona. 

L’organització de l’Escola ha anat a càrrec de la Delegació Diocesana d’Apostolat Se -
glar sota la coordinació de la delegada, Sra. Anna Almuni. Els continguts didàctics
i les pràctiques han estat animades per Mn. Xavier Morlans i l’equip de laics que des
de 2002 han experimentat aquesta metodologia a les parròquies de Sant Ramon de
Penyafort i de Santa Cecília de Barcelona. 

El proper curs aquest equips, amb l’acompanyament d’un consiliari del propi arxi-
prestat o moviment, proposaran aquest tipus de trobades obertes a tota persona que
hi vulgui assistir tant feligresos que se sentin cridats a revitalitzar la seva fe com,
especialment, persones que amb el temps s’han allunyat o refredat en la vivència de
la fe, o que mai n’han tinguda. El caràcter bàsic de la proposta s’adapta bé a aquests
diversos perfils de destinataris. Caldrà, però, que les parròquies, arxiprestats i mo-
viments realitzin una intensa campanya de comunicació per a que l’oferta arribi als
destinataris.

L’acte de clausura de l’Escola va consistir en una paralitúrgia en la qual el Sr. Carde -
nal després de pronunciar unes paraules sobre la necessitat de comunicar la fe amb
fets i amb paraules i amb una especial intenció d’arribar al cor de les persones, va
pronunciar la pregària d’enviament dels presents a la tasca de l’anunci. 

Com a complement a aquest acte de clausura, el dijous següent, dia 9 de maig, va te-
nir lloc una trobada del Sr Cardenal amb els arxiprestos dels arxiprestats als quals per -
tanyen els equips que s’han format a l’Escola. En aquesta reunió es va informar so-
bre el tipus d’entrenament donat als assistents i es van preveure els passos a donar de
cara a la fase de posada en pràctica de la iniciativa a cada arxiprestat.

El proper curs (2013-2014) es repetirà l’experiència de l’Escola per oferir la possibi -
litat que membres d’altres arxiprestats i moviments de la diòcesi puguin rebre aques-
ta formació i entrenament pràctic. Per a més informació cal adreçar-se a la Delegació
Diocesana d’Apostolat Seglar.

Crònica de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat 
de Sant Andreu de Palomar

Durant la Quaresma i Pasqua d’aquest any ha tingut lloc la Visita Pastoral del nostre
Arxiprestat. 
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La valorem positivament ja que ha estat ocasió de comptar amb la presència del nos-
tre Arquebisbe en la tasca que portem a terme des dels anys setanta a la nostra esglé-
sia d’arxiprestat.

El Consell Arxiprestal, seguint el Pla Pastoral diocesà, ha fet una tasca de reflexió
entorn als dos primers temes. Vàrem creure que aquest Pla era una bona ocasió per
fer una reflexió i replantejament d’alguns dels eixos de la nostra pastoral que es van
posar en motiu de l’aplicació del Concili Vaticà II i que tan bons fruit ha donat en-
tre nosaltres. Els quaranta anys que han passat posen de manifest que la realitat dels nos -
t res barris, de la nostra societat ha canviat molt i ens sentim cridats a ser-ne fidels com
església en aquest moment.

El dilluns 22 d’abril ens vàrem reunir el Consell Arxiprestal amb tots els Consells Par -
roquials i amb la presència del Cardenal Lluís varem presentar un Itinerari a portar a
terme en l’àmbit arxiprestal de cara a l’evangelització dels que s’han allunyat de les
nostres comunitats o d’aquells, especialment les noves generacions, que no s’han sen-
tit mai cridats a viure la fe. També vàrem presentar les perspectives de futur de la Ini-
ciació a la fe i els sagraments dels infants que creiem que ha de comptar amb tots els
espais educatius com són les escoles, els moviments, les entitats amb qui compartim
una mateixa missió pastoral, que ha de tenir com a referència la comunitat cristiana
que s’aglutina a la parròquia; i així junts hem de renovar la catequesi. També hem de
buscar una major implicació de les famílies i especialment dels pares i mares. I
també la renovació dels i les catequistes amb persones d’edats properes als pares i
mares. Aquesta presentació va portar a tota una colla d’aportacions i també a la re-
flexió que va ajudar a fer l’Arquebisbe.

El dia de la Cloenda de la Visita Pastoral que va consistir amb una Eucaristia presi-
dida pel Cardenal Lluis el dissabte 4 de Maig a la Parròquia de Crist Rei de la Sagre-
ra vàrem fer visible l’Arxiprestat i després de l’homilia es va llegir el Manifest que
feia possible traslladar tot allò que havíem elaborat a tot l’Arxiprestat. Al final de la
Missa l’Arquebisbe va donar als representants de les Comissions arxiprestals, als mo-
viments i comunitats aquest Manifest que es converteix en el compromís de la nos-
tra església arxiprestal.

Aquests actes centrals van tenir d’altres, com la trobada del Cardenal amb els preve -
res i diaques de l’Arxiprestat amb qui varen poder compartir els desafiaments que
ens presenta el moment actual a la nostra tasca pastoral. També el Cardenal es va fer
present en la Trobada de religiosos/es on van explicar la vivència del seu carisma
en el treball pastoral en què estan implicats. També va tenir una reunió amb els aco-
llidors dels pares i mares que porten a batejar els seus fills/es i amb els acollidors
de promesos. També va visitar i conèixer el Rebost Solidari que en l’ambit d’ar -
xiprestat atén un gran nombre de persones i famílies que necessiten ajuda per men-
jar.

El Vicari Episcopal, Joan Cuadrench, ha presidit l’Eucaristia en cadascuna de les par -
ròquies. També el Delegat d’Economia s’ha reunit amb els Consells d’Economia de
totes les parròquies i el Delegat d’Arxius i Patrimoni ha visitat totes les parròquies.
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Aquesta visita Pastoral ha fet possible compartir les inquietuds, els projectes i el nos-
tre compromís d’església fidels a l’evangeli. Encara ens falta la reflexió sobre la So -
lidaritat que ens ha d’ajudar a trobar l’impuls evangèlic del compromís amb la rea -
li tat social que s’està vivint en els nostres barris.

Josep Soler Llopart
Arxiprest de Sant Andreu

Crònica de la Visita Pastoral a l’Arxiprestat 
de la Torrassa-Collblanc

Des que se’ns va comunicar el desig del nostre Sr. Cardenal, de venir al nostre arxi-
prestat per fer la visita pastoral, el nostre ànim i treball es va anar desenvolupant.

Vam acollir la petició com una tasca més, en no haver-hi molt marge de preparació
per la realitat pastoral, el temps litúrgic en què ens trobàrem quaresma-pasqua i la
fi del curs «a la porta de la cantonada». 

De manera vertiginosa, vam fer nostra aquesta visita pastoral escalfant l’ànim dels
nostres feligresos. En primer lloc, es va preparar la pregària de la visita amb una pos-
tal, utilitzant la imatge de Jesús bon pastor per pregar-la en les eucaristies. Així ma-
teix, es van posar data a les visites del Sr. Cardenal i dels delegats diocesans, tant els
específics d’aquesta com els relacionats amb el Pla Pastoral Diocesà.

Tot estava organitzat, però es veia la falta de preséncia del nostre Sr. Cardenal a les
nostres parròquies. D’aquesta manera, pujada la petició, es va aconseguir que aquest
pogués assistir a les parròquies que fins ara no havia visitat.

Totes les parròquies de l’arxiprestat: Sant Ramon, Sant Albert, Mare de Déu de la
Llum, Mare de Déu dels Desemparats, Sant Benet, Sant Enric, Santa Gemma i Sant
Antoni estàvem amb les portes obertes per començar la visita pastoral el segon semes -
tre del curs 2012-2013, centrat en el temps litúrgic de quaresma i pasqua, encara que
la cloenda seria l’1 de juny.

«Trobada entre cavallers», va ser l’acolliment que es va tenir als delegats de patrimo-
ni i arxius i d’economia. A tots ells se’ls va obrir les portes de les nostres parròquies,
centres i arxius. Ells van poder veure la realitat de les nostres instal·lacions i les finali -
tats socials i pastorals a què es dediquen. També el delegat de vida consagrada es va
reunir amb totes les comunitats de religioses, que, encarnades als nostres barris, inter -
venen directament en el desenvolupament de la pastoral.

El Consell Pastoral Arxiprestal va acollir el Sr. Cardenal i els delegats, que directament
estan connectats amb el Pla Pastoral Diocesà. Els consellers van poder dialogar i ex-
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posar les activitats que s’estan realitzant en cada parròquia, i escoltar els desitjos del
nostre Sr. Cardenal d’anunciar l’evangeli fora del teixit de la comunitat eclesial, a aquells
que no el coneixen o l’ignoren. Va acabar agraint l’esforç que s’estan realitzant en to-
tes les Càrites parroquials per la seva labor d’assistència als més desfavorits.

Durant tota la visita pastoral, el Sr. Vicari episcopal va estar celebrant eucaristies en
cada parròquia mantenint viva la flama de la visita pastoral. De la mateixa manera,
el Sr. Arxiprest ha acompanyat els Consells Pastorals.

Com tot començament té una fi, va ser l’1 de juny quan es va tenir la cloenda. A les
18.30 va ser la trobada de tots els Consells Parroquials, juntament amb els agents pas-
torals de cada parròquia al centre parroquial de la Mare de Déu de la Llum, amb el
Sr. Cardenal. Novament ens va exhortar a ser autèntics cristians, a tenir una actitud
evangelitzadora i a evangelitzar fora dels murs parroquials, a treballar en comú a l’ar-
xiprestat, desenvolupant accions conjuntes per seguir una mateixa línia, enriquir la
pastoral i viure el sentit de pertinença a la diòcesi. El Sr. Cardenal va agrair a tots els
agents de pastoral tota la feina que es realitza i, en concret, va destacar el paper de
les Carites parroquials, no solament per la seva feina social sinó com a base fonamen-
tal de l’ésser de la parròquia. Va concloure destecant el fet que visquem amb opti -
misme i a tenir una gran autoestima per millorar tot el que està a la nostra mà. Des-
prés vam celebrar l’eucaristia amb la participació de les parròquies de l’arxiprestat.

Totes les parròquies, cadascuna a la seva manera i al seu estil van acollir, van experi -
mentar i van celebrar la visita del nostre Pastor.

Mn. Josep Murillo Tejada
Arxiprest de la Torrassa-Collblanc

Campanya de la Fundació Pere Tarrés i Càritas

El seu objectiu és becar infants en situació de pobresa per poder anar a les colònies
d’estiu

La Fundació Pere Tarrés va presentar el dia 15 de maig, a la seu de l’Associació Edu-
cativa Integral del Raval —centre d’esplai integrat en la Fundació Pere Tarrés— la
campanya solidària «Cap infant sense colònies». Aquesta iniciativa conjunta de
la Fundació amb Càritas té com objectiu garantir l’accés a l’educació en el lleure dels
infants en situació de pobresa.

La crítica situació econòmica actual provoca que moltes famílies no tinguin recursos
perquè els fills més petits puguin participar a les colònies, en casals d’estiu i en altres
activitats de lleure durant l’estiu, organitzades per la Fundació. Les peticions de be-
ques a Fundació s’han incrementat un 120% en els darrers dos anys com a conse-

BAB 153 (2013) - maig [57]  305



qüència de la crisi econòmica. Per aquest motiu, la campanya compta amb la col·la-
boració de Cáritas diocesana de Barcelona, la qual ha avançat els 100.000 euros que
l’entitat espera rebre de la Generalitat enguany.

«És important que els infants puguin gaudir de l’experiència d’anar a unes colònies
o a un casal d’estiu. S’hi treballen valors com la senzillesa, l’austeritat, l’esforç, el res -
pecte, la responsabilitat... En un entorn d’igualtat, els infants són iguals entre ells»,
va explicar Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés. Va dema-
nar la col·laboració de tots a aquesta campanya, ja sigui a través de les donacions
de particulars, de les aportacions de les administracions públiques o del treball con-
junt amb entitats d’atenció a la infància en situació de precarietat econòmica, com
Càritas.

El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglà, va subratllar que «cal do-
nar als infants i adolescents una atenció integral, integrada i intensiva». Càritas aju-
da amb el suport als casos que demanen beques, l’organització conjunta de casals i co -
lònies en els centres que no disposin de recursos i que estiguin coordinats per Cà ritas.

«Les colònies i els casals d’estiu són indispensables per al creixement dels infants,
sobretot d’aquells que es troben en una situació de vulnerabilitat social, ja que són
un espai ideal per establir lligams amb els companys i monitors i aprendre valors a
tra vés del joc com a eina educativa», va manifestar Maria Valencia, presidenta del
Moviment de Centres d’Esplai Cristians (MCEC). I va afegir: «Hem de fomentar la
inclusió social i fer que tothom se senti acollit.»

La Fundació inspira les seves activitats en l’humanisme cristià i compta amb 4.000
monitors joves, nois i noies, que van aquesta aportació a l’educació en el lleure com
a voluntaris.

Per la seva banda, Ignasi Sagalés, director de l’Associació Educativa Integral del Ra-
val va explicar que en els darrers anys la situació de les famílies, en aquest barri, s’ha
agreujat i que augmenten les peticions per a entrar en el centre.

Per a més informació. Fundació Pere Tarrés, tel. 934 301 606. fundacio@peretarres.org
i www.peretarres.org.

Eucaristia a la Sagrada Família amb motiu 
de la professió del Credo

«Estem contents de ser cristians», va dir el cardenal arquebisbe, que presidí la cele -
bració

Amb el lema «Parròquies, comunitats i moviments proclamem la fe», unes 4.000 per-
sones es varen aplegar el diumenge 26 de maig a les cinc de la tarda a la basílica de
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la Sagrada Família, en la celebració central de l’Any de la Fe a l’arquebisbat de Bar-
celona.

La trobada consistí en una missa en què hi havia una àmplia representació de tota
l’arxidiòcesi barcelonina, que així s’unia a la celebració de l’Any de la Fe, promul-
gat pel Papa emèrit Benet XVI a tota l’Església per commemorar els 50 anys del
començament del Concili Vaticà II.

Un dels moments més emotius de l’acte fou precisament el de la proclamació i con-
fessió de la fe, en sintonia amb el lema de la trobada. El P. Enric Puig, SJ, secretari
general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, fou l’encarregat d’explicar als
reunits el sentit del gest que s’anava a fer. Seguidament, un grup de deu joves dan-
saires —nois i noies— de l’Esbart dels Lluïsos d’Horta varen avançar pel passadís
central de la basílica portant una torxa encesa —símbol de la fe— tot interpretant una
dança al ritme d’una música adient; la dansa era l’expressió de la joia d’haver rebut
la llum de la fe cristiana a la nostra terra.

Quan els dansaires varen arribar a l’altar mostrant la torxa a tota l’assemblea, el
cardenal va dir: «Aquesta torxa simbolitza la fe que hem rebut de Crist i dels Apòs-
tols i que ara professarem, tot sentint-nos en comunió amb els nostres avantpassats
que han professat aquesta fe amb una actitud compromesa i evangelitzadora». I tota
l’assemblea cantà el Credo amb la coneguda melodia de Mn. Lluís Romeu, tan po-
pular a Catalunya.

Els textos de la missa foren els propis del diumenge de la Santíssima Trinitat, que
s’esqueia aquest diumenge. Amb el cardenal varen concelebrar el bisbe auxiliar,
Mons. Sebastià Taltavull, els vicaris episcopals, Mn. Jesús Sanz, Mn. Joan Cua-
drench, Mn. Lluís Ramis, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon Garcia; el vicari ju-
dicial, Mn. Santiago Bueno; el secretari general de l’arquebisbat, Mn. Sergi Gordo;
el P. Enric Puig, SJ; secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya;
el delegat diocesà de Litúrgia, Mn. Joan Obach, que actuà com a mestre de cerimò-
nies; el delegat de Catequesi, Mn. Enric Termes; el de Pastoral de Joventut, Mn. Bru-
no Bérchez, i una trentena de preveres, amb la participació, en les funcions diaco-
nals, de Mn. Josep Teixidó i Mn. Jordi Albert Garrofé.

La Delegació de Joventut de la diòcesi es va unir a la celebració organitzant la que
varen anomenar «Gimcana del Credo», que varen iniciar a les 10 hores del matí a la
Barcelona Vella —a l’església de Santa Anna— i després de fer diverses activitats
pels carrers de l’Eixample la varen culminar oferint les activitats al cardenal, per
les paraules d’un dels joves participants, en el moment de la presentació de les ofre-
nes, mostrant el dos murals que havien preparat sobre l’Any de la Fe.

«Estem contents d’haver rebut la fe cristiana, que acollim com un do de Déu; aques-
ta fe la volem tenir en el cap, però també en el cor; que, com feien els primers cris-
tians —i ens ha recordat Benet XVI— calia aprendre de memòria el símbol de la fe
per recitar-lo sovint; i que, sobretot en ocasió de celebrar l’Any de la Fe, la volem
professar sense pors i sense complexos.»
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El doctor Martínez Sistach també va dir que «la fe s’enforteix tot donant-la» i recor -
dà que el primer objectiu del Pla Pastoral de l’arquebisbat proposa «anunciar Jesu-
crist als qui no el coneixen» i que el tercer objectiu uneix la fe i la pràctica de la cari tat
perquè proposa l’exercici de la solidaritat com a expressió de la fe cristiana. Remar -
cà també la urgència d’aquest propòsit en aquests moments de greu crisi econòmica
amb tants sofriment de moltes persones i famílies.

La quantia de la col·lecta feta en el moment de l’ofertori, aquesta vegada es va desti -
nar a l’Obra Pontifícia de la Propagació de la Fe en els països més pobres del món.

El cardenal a l’homilia va utilitzar el català i el castellà, gest repetit també en diferents
moments de la missa, en les pregàries i els cants, que foren dirigits per Mn. Xavier
Morlans. La celebració s’inicià amb l’estrena de la versió popular de l’himne a la Sa-
grada Família i es va cloure amb el cant del «Rosa d’abril», el Virolai, dedicat a la
Mare de Déu de Montserrat. El cardenal de Barcelona, en el moment del comiat fi-
nal va dir: «Marxem contents de ser cristians, d’haver rebut aquest do que agraïm al
Senyor i tot desitjant que siguin molts més els qui puguin acollir i rebre aquest do de
la fe.» 

Presentació del llibre del cardenal arquebisbe
«Cristiani nella società del dialogo 

e della convivenza»

«L’Església ha de fer encara un esforç per donar una formació als laics, no només ge-
nèrica, sinó també específica». Això és el que ha inspirat el llibre del cardenal Mar-
tínez Sistach al cardenal Agostino Vallini. El volum Cristians en la societat del dià-
leg i de la convivència ha arribat a Roma, traduït a l’italià, de la mà de la Llibreria
Edi torial Vaticana. I la seva presentació va tenir lloc el dimecres 29 maig 2013 al
Agustinianum, a escassos metres de la Basílica de Sant Pere.

El mateix cardenal Vallini, vicari del Papa per a la diòcesi de Roma, va ser l’encarregat
de presentar l’última obra de l’arquebisbe de Barcelona. Al seu costat hi havia l’his -
to riador Vicente Cárcel, l’assessor eclesiàstic de l’Ambaixada Espanyola davant la
San ta Seu, Antonio Pelayo, i el director de l’Institut Cervantes de Roma, Sergi Ro-
dríguez. Com a mestre de cerimònies, la responsable de l’edició espanyola de L’Os-
servatore Romano, Marta Lago. I en primera fila, els cardenals espanyols Antonio
Cañizares i Santos Abril, acompanyats per l’ambaixador d’Espanya davant la Santa
Seu, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga.

No es van escatimar elogis a l’obra ni a l’autor: «Som amics des de fa 30 anys, i sem-
pre vaig saber que seria un gran pastor. El que passa és que la seva condició de pas-
tor ha enfosquit l’estudiós, que tant bé ha fet a la Conferència Episcopal Espanyola
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amb la seva alçada intel·lectual i la seva capacitat de diàleg”, explicava Antonio Pela -
yo, que descrivia el cardenal Martínez Sistach com “un home pacient i un home per-
suasiu.»

També Sergi Rodríguez va parlar des de l’afecte personal i l’estreta relació professio -
nal —i pastoral en la dimensió comunicativa— que els uneix des de fa lustres. Va
destacar l’«enorme creativitat pastoral de Martínez Sistach, en els diversos àmbits
que abasta la seva missió», però també trets més propis de l’intel·lectual, com la se-
va «memòria prodigiosa i capacitat de treball». Rodríguez va qualificar aquests quin-
ze assajos de l’autor —pronunciats en diferents seus entre els anys 1986 i 2012—
com un «magistral anàlisi del cas espanyol», a partir del qual extreure conseqüències
aplicables a la resta d’Europa. També va situar la basílica de la Sagrada Família com
a símbol de la tasca realitzada en el diàleg fe-cultura.

L’historiador Vicente Cárcel subratllava l’agudesa de l’autor a l’hora d’abordar la qües -
tió religiosa, «que no està encara resolta, que ens obliga a tots a repensar i fins i tot
revisar els acords», perquè la llibertat religiosa i la laïcitat de l’Estat són part de la
nostra societat, del nostre dia a dia. L’historiador feia èmfasi en «la presència públi-
ca de l’Església pel que fa a dimensió evangelitzadora, en els principis del bé comú
i en els cristians com laics». Un assumpte que el cardenal Bertone, Secretari d’Estat,
apunta en el prefaci del llibre: «són arguments que donen suport sobretot al paper de
l’Església i dels cristians en la seva relació amb la societat civil en un sentit ampli, i
en altres més específics, com la realitat de la Unió Europea o les relacions entre l’Es-
glésia i l’Estat a Espanya».

El mateix cardenal Vallini, davant l’auditori del Agustinianum, confessava que havia
acceptat la invitació del cardenal Martínez Sistach sobretot «per una qüestió d’afec-
te», que es remunta a la proximitat que van mantenir durant el Concili Vaticà II i en
els seus anys d’estudiants. Però, igual que tots els altres components de la taula, no
es va quedar en una visió subjectiva de l’obra, sinó que va analitzar el seu interès i la
seva vigència: «Tradueix en un llenguatge accessible els grans temes de la presència
evangelitzadora dels cristians en un món globalitzat i multicultural; el viure la fe en
la ciutat; el Concili i el diàleg amb els pobres; els laics i la formació: qui és el laic i
quin és el seu rol». Concloïa Vallini que «el problema veritable és el laic en acció,
l’operatiu, el laic conscient de la seva missió. Cal que sigui operatiu en les fronteres
més delicades i difícils... i, com a pastor, trobo un buit formatiu». D’aquí la neces-
sitat d’aquest llibre. Les seves reflexions, assegurava, poden ser de gran ajuda.

El mateix protagonista de l’acte, a més de mostrar-se agraït —i fins i tot emocionat
en ocasions davant les mostres públiques d’afecte i admiració, que li feien gairebé
posar-se vermell, ocultar la seva mirada entre el rubor i la timidesa— va reiterar els pi -
lars de les seves reflexions escrites: la emergència de la pobresa, el diàleg amb els po -
bres, la llibertat religiosa com a dret fonamental de l’home. Però sempre des d’un
llenguatge positiu i propositiu: el debat laïcitat-laïcisme des de la identitat europea,
que és incomprensible sense el cristianisme, el diàleg des de la lleialtat, la col·labo-
ració des d’un esperit constructiu.
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«L’Església representa una funció nutritiva, certament. No podem confondre’ns en
parlar de la fe i de l’absència de creences: l’estat és laic però la societat no ho és. I,
en definitiva, l’estat laic o la laïcitat positiva no és una cosa estranya al cristianis-
me: s’inspira en les paraules de Jesús que s’han convertit en patrimoni de la huma-
nitat mundial de l’estat democràtic “donar al Cèsar el que és del Cèsar i donar a Déu
el que és de Déu”. L’autor d’aquest llibre, el títol del qual en italià és Cristiani nella
società del diàleg i della convivenza, va ser molt clar en afirmar que “la relació Esglé -
sia-Estat no és una qüestió que concerneix només als països de forma individual,
sinó que la relació entre els països i les confessions religioses esdevé un tema cabdal
en la constitució europea per als ciutadans de la UE”.»

En altres paraules, el text que ara arriba a Roma no només està plenament vigent, tot
i que comencés a escriure’l fa més de 25 anys, sinó que té tot el futur per davant.
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La Generalitat de Catalunya ha concedit
aquest any la Creu de Sant Jordi a 25 per -
sonalitats i 15 entitats que s’han destacat
pels serveis prestats a Catalunya i per les
seves activitats en el pla cívic i cultural.

Entre les personalitats i les entitats guar-
donades n’hi ha de molt vinculades a l’Es -
glésia catòlica.

Entre les entitats hi ha, per exemple, el
Centre Moral i Cultural del Poblenou i la
Confraria de Sant Marc Evangelista de
Mestres Sabaters de Barcelona.

El Centre Moral i Cultural del Poblenou
és una entitat centenària, fundada l’any
1910. És membre de la Comissió Dioce-
sana de Centres Culturals Catòlics de l’Ar -
quebisbat de Barcelona. Se li ha conce-
dit «per la seva tasca sostinguda que ha
dut a terme en els àmbits de l’educació, la
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cultura, l’esport i el lleure. Les seves ini -
ciatives han contribuït a la cohesió social
del barri, a la seva catalanitat amb l’espe -
rit d’un humanisme cristià i a la seva di-
namització dins de la ciutat de Barcelo-
na».

La concessió a la Confraria de Sant Marc
Evangelista és «en reconeixement a una
trajectòria iniciada l’any 1202 i a la seva
contribució constant a la vida col·lectiva
en els aspectes religiós, cultural i cívic.
El Gremi de Mestres Sabaters de Barce-
lona, a qui es vincula la Confraria, és el
més antic d’Europa que continua viu. A la
seu actual hi ha el Museu del Calçat, que
conté una col·lecció de sabates històri-
ques i estris propis de l’ofici.»

Els guardons foren lliurats el dia 15 de maig
de 2013 al Palau de la Generalitat de Ca-
talunya.

Informació

Creu de Sant Jordi a entitats de l’Església

Entrega del Reconeixement Mounier 2013 
a la germana Teresa Losada

El dijous 16 de maig a les 19 hores, a la
Sa la Sant Jordi del Seminari Conciliar de
Barcelona, es va celebrar l’acte de lliura-
ment del Reconeixement Mounier 2013 a
la germana Teresa Losada, de la congre -
gació de les Missioneres Franciscanes de
Maria, fundadora de la Casa de Cultura

(Bayt-Al-Thaqafa), molt coneguda per la
seva feina incansable al servei de les per-
sones adultes —sobretot de les dones—
i dels infants de cultura àrab arribats a Ca -
talunya. Ha estat també durant molts any
assessora del Pontifici Consell del Vaticà
per a les relacions amb l’Islamisme. 



L’acte fou breu, a causa del delicat estat
de salut de la germana Losada, i fou pre-
sidit per representants de les dues insti-
tucions que concedeixen cada any aquest
guardó: l’Institut Emmanuel Mounier de
Catalunya (IEMC), en la persona del seu
president Josep Lluís Vázquez, i la Facul -
tat de Filosofia de Catalunya (FFC), en
la persona del seu secretari, el Dr. Ar-
mand Pego.

El secretari d’organització de l’Institut Em -
manuel Mounier de Catalunya, Sr. Nico-
lau Saiz, obrí l’acte indicant les activitats
d’aquesta institució, que aquell dia cele -
brava la seva assemblea habitual amb una
conferència sobre «L’acció del perdó en
la societat laica», pel Dr. Albert Llorca.

El Sr. Josep Lluís Vázquez llegí la moti -
vació de l’atorgament del guardó, dient:
«Enguany, l’Institut Emmanuel Mounier
de Catalunya i la Facultat de Filosofia de
Catalunya han decidit atorgar el Reco-
neixement Emmanuel Mounier 2013 a la
germana Missionera Franciscana Teresa
Losada, doctora en Filologia semítica i
fundadora de la Casa de la Cultura Mu-
sulmana, institució dedicada a ajudar els
immigrants àrabs a Catalunya, mitjan-
çant la seva integració social i lingüísti-
co-cultural, així com la promoció laboral,
especialment en la protecció de la dona
i els infants, sense perdre les arrels de la
prò pia llengua i cultura, ni les convic-
cions islàmiques que professen.»

«De les qualitats que el Reconeixement
Mounier valora per atorgar aquest guar-
dó, considera que Teresa Losada ha posat
en relleu durant molts anys el compro-
mís en la seva actuació pacient i constant
en favor de l’acompliment real dels drets
i oportunitats de les persones immigrants
àrabs, en el convenciment que el conei-
xement d’altres persones, cultures i reli-
gions, a més de fomentar la tolerància i
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el respecte mutu, ajuda també a tothom,
immigrants i autòctons, a aprofundir en
les pròpies conviccions.»

Després pronuncià unes paraules de feli-
citació el Dr. Armand Pego, en nom de
degà de la FFC, Dr. Jaume Aymar, i tot
seguit el president de l’IEMC lliurà la
peça artística del Reconeixement Emma-
nuel Mounier a la germana Losada, a qui
dues senyores —una catalana i l’altra de
cultura àrab— li van lliurar un gran ram
de flors, enmig dels aplaudiments de to-
tes les persones que omplien al sala, mol -
tes d’elles immigrants de cultura àrab i
col·laboradors de l’obra de la germana
Losada, entre les quals Pilar Malla, exdi-
rectora de Càritas Diocesana de Barcelo-
na i Marcel·lí Joan i Alsinella, exdelegat
de Mitjans de Comunicació del nostre Ar -
quebisbat.

La germana Losada agraí la distinció re-
buda «en nom de Bayt-Al-Taqafa i de
tots els homes i dones vinculats a aques-
ta entitat, reconeixent que les migracions
són avui crit i força de creació històrica,
aventura de ser camí d’humanitat, de so-
lidaritat i de noves relacions, amb el pro-
pòsit de construir ponts entre les diferents
sensibilitats i religions». 

Després de glossar la figura d’Emmanuel
Mounier i el seu personalisme cristià, que
el portà a actuar davant les crisis del seu
temps amb un autèntic esperit evangèlic,
seguint les petjades de Jesús, la ger mana
va cloure les seves breus paraules dient:
«Que el premi que avui se’ns atorga ser-
veixi per a reaccionar davant el cla mor
dels qui pateixen i desperti en nosaltres
entranyes de misericòrdia per a ser solida -
ris amb els homes, dones i infants immi-
grants, convençuts que, si així ho fem, ens
entendrem com a germans, progressarem
junts i ens atrevirem a deixar el fred hi-
vern i entrar en la incipient primavera.» 
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