
El Papa Francesc fou elegit el dia 13 de març de 2013. En
sortir al balcó central per beneir el Poble de Déu, va resar
un parenostre, una avemaria i un glòria pel seu predeces-
sor Benet XVI i afegí: «Resem sempre els uns pels altres, re -
sem per tot el món, perquè hi hagi una gran fraternitat»



El nostre Cardenal Arquebisbe saluda el nou Sant Pare en
la primera audiència del Papa Francesc al Col·legi Carde -
na  lici el divendres 15 de març de 2013. «Quan vaig saludar
el Sant Pare —va dir el Cardenal de Barcelona— li vaig dir
que li manifestava la meva obediència i disponibilitat, la me -
va pregària i el meu afecte, i vaig afegir que em feia por  ta -
veu de la nostra estimada arxidiòcesi i de tots els diocesans»
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Elecció i primeres activitats 
del nou Papa Francesc

Anunci i presentació al Poble de Déu

El dia 13 de març de 2013, a les 19.05 hores, el primer dels cardenals diaques, Jean-
Louis Tauran, anuncià des del balcó central de la basílica de Sant Pare l’elecció del nou
Papa amb aquestes paraules rituals: «Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam.
Eminentíssimun et reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sanc-
tae Romanae Ecclesiae cardinalem Bergoglio, quae sibi nomen imposuit Francis cum.»

Poc després, el nou Sant Pare —que és el 266 successor de Sant Pere— donà, des del
mateix balcó central de la basílica, la primera benedicció Urbi et Orbi i abans pro-
nuncià aquestes paraules:

«Germans i germanes, bona nit. Vosaltres sabeu que el deure del conclave era donar
un bisbe a Roma. Em sembla que els meus germans cardenals han anat a buscar-lo
gai rebé a la fi del món. Però som aquí. Us dono gràcies per l’acollida, a la comuni-
tat diocesana de Roma i al seu bisbe (referint-se al cardenal vicari). Gràcies. I abans
que res voldria fer una pregària pel nostre bisbe emèrit, Benet XVI. Resem tots units
per ell, perquè el Senyor el beneeixi i la Verge el custodiï (tot seguit va resar el pare -
 nos tre, l’avemaria i el glòria).»
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«I ara comencem aquest camí, bisbe i poble, aquest camí de l’Església de Roma, que
és la que presideix, en la caritat, totes les Esglésies, un camí de fraternitat, d’amor i
de confiança entre nosaltres. Resem sempre per nosaltres, els uns per als altres, resem
per tot el món, perquè hi hagi una gran fraternitat. Confio que aquest camí d’Esglé-
sia que avui comencem i en el qual m’ajudarà el meu cardenal vicari, aquí present,
sigui fructuós per a l’evangelització d’aquesta ciutat tan bonica.»

Abans de donar la benedicció urbi et orbi va fer un insòlit gest d’humilitat. «Us de-
mano un favor —va dir a la gent, mentre s’havia fet un gran silenci a la plaça de sant
Pere a petició del nou Papa—. Abans que el bisbe beneeixi el poble, us demano que
vosaltres reseu el Senyor perquè ens beneeixi, la pregària del poble demanant la bene -
dicció per al seu bisbe. Fem en silenci aquesta pregària de vosaltres sobre mi» (Lla-
vors es va inclinar i va estar en silenci durant uns segons). «Ara us donaré la benedic -
ció a tot el món, a tots els homes i dones de bona voluntat. Germans i germanes, us
deixo. Moltes gràcies per l’acollida. Reseu per mi i fins aviat. Ens veurem aviat. Demà
vull anar a resar la Verge perquè custodiï tot Roma. Bona nit i bon descans.»

L’endemà, dijous 14 de març, a les vuit del matí, va anar a la basílica de Santa Maria
la Major, a pregar durant deu minuts davant de la imatge de la Mare de Déu invocada
com la Salus Populi Romani. El dissabte dia 16 el Papa Francesc va rebre els més de
sis mil priodistes arribats a Roma al’Aula Pau VI. I el dimarts 19 de març, solemni-
tat del Patriarca Sant Josep, patró de l’Església, es va celebrar la missa d’inaugura-
ció del pontificat. 

Comunicació del Sr. Cardenal Arquebisbe 
des de Roma a tots els diocesans 
sobre l’elecció del Papa Francesc

Des de Roma, el dijous dia 14 de març, el Dr. Lluís Martínez Sistach va fer pública
la següent comunicació, dirigida a tots els diocesans:

Benvolguts diocesans,

Tot just acabat el conclave, em plau enviar-vos aquestes primeres impressions. Ja te-
nim un nou Sant Pare! El saludem amb joia i amb una gran esperança. Els carde-
nals reunits a la Capella Sixtina hem buscat una persona amb una dimensió pastoral
universal. El fet que els cardenals electors siguem de procedències i cultures diver-
ses ajuda a fer visible que l’Església és universal i que està present en tots els conti-
nents.

I, així, hem elegit el nostre estimat Papa Francesc. Estic convençut que la pregària de
tantes i tantes persones que formen part de l’Església universal ha obtingut que l’Es-
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perit Sant ens hagi il·luminat i assistit en l’elecció d’aquest nou bisbe de Roma i suc-
cessor de Sant Pere en la persona del cardenal Jorge Mario Bergoglio.

El conclave no és només un acte humà, sinó que compta amb l’actuació de l’Espe-
rit Sant, sempre present en l’Església, especialment en aquest acte tan important d’es-
collir una persona per a un ministeri cabdal en l’Església de Jesucrist i també en el
món d’avui. Us puc dir que els germans cardenals i jo mateix ens hem preparat per
exercir aquesta alta responsabilitat amb el treball d’informació i de discerniment,
acompanyat d’una pregària intensa, buscant sobretot el bé de l’Església.

Ara, tots estem cridats a acompanyar el nou Sant Pare amb la nostra pregària, el nos-
tre afecte i la nostra comunió a fi que pugui respondre als grans reptes que té plan-
tejats l’Església i el món en aquesta hora. El Sant Pare està investit d’una paternitat
especial; el seu cor està cridat a estimar tota la humanitat, perquè la missió de Pere
i del seu successor és universal.

El Sant Pare ha estat arquebisbe de Buenos Aires i ha servit aquesta Església amb l’a-
mor d’un bon pastor. És el primer Papa procedent d’Amèrica Llatina, continent on
viuen el 40% dels catòlics del món. És un home de Déu, molt preparat, senzill i pro-
per. Ha escollit el nom de Francesc, explicitant que era en memòria de Sant Francesc
d’Assís. Aquest nom escollir harmonitza amb aquestes paraules que ha dit més d’u-
na vegada, referint-se a la seva diòcesi: «La meva gent és pobra i jo sóc d’un d’ells».
Per veure el seu tarannà pastoral, engegava a l’arquebisbat de Buenos Aires el Pla
Pastoral amb aquests objectius: comunitats obertes i fraternals; protagonisme d’un
laïcat compromès; evangelització envers cada ciutadà i assistència als pobres i ma-
lalts.

El primer repte és el de l’evangelització, tant en els països que encara no coneixen
Jesucrist, com en els d’antiga cristiandat però que han anat deixant la fe. L’Església
existeix per anunciar Jesucrist i el seu Evangeli. Si no evangelitza, no està fent el que
ha de fer. L’evangelització té en compte també la dimensió social, el desenvolupa-
ment dels pobles, la justícia social. D’aquesta manera, el Sant i tota l’Església estan
cridats a oferir un servei al món ajudant que hi hagi uns criteris ètics en l’economia
i se cerquin camins de desenvolupament de tots els pobles. Aquesta missió —com
sabeu— es fa especialment urgent en les presents circumstàncies.

Des del record entranyable de Benet XVI, que ens ha acompanyat amb la seva pre-
gària i amb l’exemple que ens ha donat d’humilitat i de servei generós a l’Església,
us invito, benvolguts diocesans, a continuar fent camí amb el nou Sant Pare que l’Es-
perit Sant ha donat a l’Església, del qual esperem que ens «confirmi en la fe» i ens
«presideixi en la caritat».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Carta del Sr. Cardenal als preveres, diaques, 
religiosos/es, laics i laiques de l’arxidiòcesi

La carta del Sr. Cardenal que segueix fou redactada pel Sr. Cardenal des de Roma i
enviada per la Secretaria General de l’Arquebisbat «als preveres, diaques, religiosos,
religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels Consells Par -
roquials i Arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de
moviments, associacions i altres entitats diocesanes». També fou publicada en alguns
diaris i en el Full Dominical extraordinari dedicat al nou Sant Pare (24/03/2013):

«L’Església ha rebut amb molta joia la bona notícia de l’elecció del Papa Francesc.
En la cinquena votació els cardenals reunits en el conclave hem escollit el cardenal
Jordi Màrius Bergoglio, com a bisbe de Roma i successor de Sant Pere.

Ha triat el nom de Francesc, en memòria de Sant Francesc d’Assís. Tots estem molt
con tents i en donem gràcies a Déu que ha donat a l’Església de Roma i a tota l’Esglé -
sia de Jesucrist un nou Pastor.

Desitjo agrair-vos molt a tots vosaltres, estimats diocesans, la vostra pregària constant
amb motiu de la celebració del conclave. Us he portat a tots en el meu cor —sacer-
dots, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques— i m’he sentit molt acompanyat
per la vostra pregària.

En les congregacions generals prèvies al conclave i en el mateix conclave l’Esperit
Sant s’ha fet present per les pregàries d’intercessió de tota l’Església, estesa d’Orient
a Occident, i per la comunió, fraternitat i treball de tots els cardenals.

El Papa Francesc ha estat arquebisbe de Buenos Aires i ha servit aquella Església
amb l’amor propi d’un bon pastor. És el primer Papa procedent d’Amèrica Llati-
na, continent on hi viuen el 40% dels catòlics del món. El Papa Francesc és un ho-
me de Déu, molt preparat, senzill i proper: és un bon pastor que ha pasturat una
Església metropolitana molt gran i la seva figura és molt popular en tota Amèrica Lla-
tina.

Com a arquebisbe de Buenos Aires, endegava el Pla Pastoral amb aquests objectius:
comunitats obertes i fraternals, protagonisme d’un laïcat compromès, evangelització
envers cada ciutadà i assistència als pobres i als malalts. El nom de Francesc l’harmo -
nitza amb aquestes paraules que ha dit més d’una vegada: «La meva gent és pobra i
jo sóc un d’ells». Als seus sacerdots els ha recomanat sempre misericòrdia, co ratge
apostòlic i portes obertes a tothom.

El Papa Francesc des del primer moment ens ha demanat que l’ajudem amb la pre-
gària. Ho farem tots els diocesans constantment amb la pregària, l’afecte i el segui-
ment del seu magisteri i guiatge. Així li he dit quan l’he saludat. El proper diumenge
17 d’aquest mes, a les 5 de la tarda, celebrarem l’eucaristia a la basílica de la Sagra -
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da Família i ens unirem amb acció de gràcies a Déu pel Papa Francesc, per l’Esglé-
sia de Roma i per a tota l’Església universal que el Sant Pare ha de servir.

Amb una benedicció i salutació molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe 
poc després de sortir del conclave

Publicades a Catalunya Cristiana (Número especial dedicat al Papa Francesc,
16/03/2013, pàg. XI, declaracions recollides per Samuel Gutiérrez).

Exultant. L’elecció del Papa Francesc com a nou Successor de Sant Pere ha estat vis-
cuda pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, amb una ale-
gria desbordant. El seu primer conclave ha estat una experiència de les que marquen,
una vivència profundament espiritual que ratifica l’amor sol·lícit de Crist per la seva
Església. Cada gest, cada paraula, han estat viscuts pel purpurat català amb un gran
sentit eclesial, conscient que l’esdeveniment que tenia lloc a la Capella Sixtina era
possiblement dels més decisius de la seva vida. Poques hores després d’aquesta elec-
ció històrica el cardenal ha atès amb cordialitat Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. En
el seu rostre somrient i distès es reflecteix el desig de voler compartir el més aviat pos -
sible amb els seus diocesans aquesta inoblidable experiència viscuda.

Ja tenim nou Papa... Quines són les seves primeres impressions?

Estic molt content per l’elecció que hem fet els cardenals, comptant amb la pregà-
ria de tota l’Església. L’Esperit Sant ens ha ajudat en el nostre discerniment. Ha es-
tat una elecció històrica ja que és el primer Papa americà, després dels cinc-cents anys
de presència de l’Església en aquell continent. El Papa Francesc és un home de Déu,
molt preparat, senzill i proper a la gent. És molt estimat com a arquebisbe de Buenos
Aires i molt valorat al continent llatinoamericà.

Com ha viscut aquesta elecció?

He viscut l’elecció amb un profund sentit eclesial. Els cardenals hem viscut aquests dies
del conclave amb molta pregària, comunió i fraternitat. A tots els movia cercar aquell
Sant Pare que pogués realitzar de la millor manera el seu ministeri petrí atesa la reali-
tat de l’Església i del món d’avui. El conclave és una realitat riquíssima d’Església.

Què ens vol dir l’Esperit Sant a l’Església avui amb aquesta elecció?

Ho anirà dient a mesura que el Papa Francesc vagi actuant. El cardenal Bergoglio en
acceptar l’elecció ens va dir que havia escollit el nom de Francesc. Fou per a tots una
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joiosa sorpresa. És el primer Papa que porta aquest nom. I va explicitar que es refe-
ria a Sant Francesc d’Assís. Penso que aquesta elecció indica l’orientació que vol do-
nar el Papa al seu ministeri petrí.

Com creu que influirà a les nostres Esglésies particulars de Catalunya?

El Papa Francesc servirà a totes les Esglésies diocesanes que formen l’Església de
Jesucrist. Jo ja coneixia el Papa des de fa anys i tinguérem converses durant les con -
gregacions generals prèvies al conclave. Desitjaria molt que visités la basílica de la Sa -
grada Família.

Sense demanar-li que reveli secrets que no es poden revelar..., quina valoració
fa de l’experiència viscuda aquests dies al conclave?

És un record per a tota la vida. Ho agraeixo molt al Senyor. He viscut una forta expe -
riència de la catolicitat de l’Església, de la comunió i fraternitat entre tots els carde-
nals i he experimentat el desig de tots de cercar el millor per exercir aquest ministeri
únic i indispensable per a l’Església.

La votació a la Capella Sixtina, amb el majestuós Judici Final de Miquel Àngel,
imposa tant com diuen?

Certament el fresc de Miquel Àngel sobre el Judici Final impacta. T’acostes a intro -
duir el vot justament a l’altar adossat a aquest absis i penses que Déu un dia et dema-
narà comptes de la teva responsabilitat i puresa d’intenció en escollir el Successor de
Sant Pere. Sí que imposa, però com que has procurat fer els deures ben fets, experi-
mentes una gran pau confiant en la misericòrdia de Déu.

Quins sentiments i quin esperit s’ha viscut s’han viscut al si del Col·legi Carde -
na lici?

Des de la seu vacant fins avui han estat uns dies de molta relació entre els cardenals
que ens han ajudar a conèixer-nos més i ajudar-nos durant les Congregacions generals
a prendre major consciència de la realitat i situació de l’Església enmig del món d’avui.

Hi ha qui parla de lluites de poder i de confrontacions ideològiques, per què cos-
ta tant fer entendre que al Col·legi de cardenals regna la comunió i la fraterni-
tat? Quina ha estat la seva experiència?

Tots els cardenals busquem el bé de l’Església i hi ha entre tots nosaltres un gran
esperit de comunió i fraternitat. En el treball del Col·legi de cardenals cadascú hi
aporta els seus dons i capacitats que enriqueixen el treball conjunt.

Ha pogut parlar amb el nou Sant Pare? Quin missatge li agradaria fer-li arribar
de part de l’Església de Barcelona i de les Esglésies que caminen a Catalunya?

Havia parlat amb ell durant els dies de les Congregacions generals i també, un cop
elegit Papa, el passàrem a saludar cada cardenal. Li he expressat el meu afecte i la
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meva obediència i la meva disponibilitat, i li he dit que compta amb la pregària i
l’afecte de tota l’Església de Barcelona i de l’Església al nostre país. Vivint la vida
cristiana cadascú amb coherència i fidelitat, estem ajudant el Sant Pare en el servei a
tota l’Església.

Com creu que serà la relació amb el Papa emèrit?

Seran unes relacions excel·lents. Benet XVI l’ajudarà sempre amb la pregària.

Crònica dels dies previs i dels dies del conclave

El nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí el diumenge 24
de febrer una missa a la basílica de la Sagrada Família, dirigida als catequistes i a les
famílies. A l’homilia va dir: «Us demano que intensifiqueu la vostra pregària pel nos-
tre estimat Sant Pare Benet XVI, per l’Església i pel conclave que es reunirà per ele-
gir el nou Sant Pare.»

El dimarts 26 de febrer el Sr. Cardenal viatjà cap a Roma per preparar-se per partici-
par en les «congregacions generals» del Col·legi Cardenalici i en el posterior concla-
ve. Preguntat a l’aeroport pels mitjans de comunicació, va declarar: «Quan entraré
a la Capella Sixtina us portaré a tots vosaltres, estimats diocesans, en el meu cor i
m’acompanyarà la vostra constant pregària els dies del conclave. Que els cardenals
siguem dòcils a l’Esperit Sant per escollir el Pastor de l’Església universal que pugui
portar la barca de sant Pere amb més encert.»

1. Visita a la basílica de Sant Sebastià a les Catacumbes

El dijous dia 28 de febrer, al matí, el Sant Pare rebé els cardenals en un acte que te-
nia el sentit d’un comiat. Benet XVI, dret, saludà cada un dels cardenals i va dirigir
unes paraules a cada un. Quan rebé la salutació del nostre Cardenal Arquebisbe li
va dir, entre altres coses, que conservava un record inoblidable de la seva visita a Bar-
celona per presidir la dedicació de la basílica de la Sagrada Família.

El mateix dijous 28 de febrer, a la tarda, el Sr. Cardenal, acompanyat del P. Orazio
Gas torina, rector de la basílica de Sant Sebastià a les Catacumbes; del Sr. Ramon
Ollé, delegat diocesà dels MCS, i de Mn. Alfred Sabaté, el seu secretari particular,
visità la seva església titular a Roma, la basílica de Sant Sebastià a les Catacumbes.
Allí enregistrà unes paraules en vídeo, que es varen posar a la pàgina web de l’Arque -
bisbat.

El Cardenal va dir: «Estem aquí, en aquesta bellíssima basílica de Sant Sebastià a les
Catacumbes, que és l’església titular que el Papa Benet XVI —el qual ens ha rebut a
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tots els cardenals aquest matí al Vaticà a les 11 hores del matí— em va assignar
aquesta basílica, aquesta parròquia. Els cardenals som els primers col·laboradors del
Papa, som com el seu clergat a la diòcesi de Roma. Aquesta és una basílica importan -
tíssima, molt antiga. Aquí —segons una molt venerable tradició— es varen acollir
els cossos de Sant Pere i Sant Pau durant una persecució molt violenta que hi va ha-
ver, durant la qual foren traslladats aquí per tal d’evitar que fossin profanades les
relíquies de Sant Pere a la basílica del Vaticà i les de Sant pau a la basílica de la Via
Ostiense. És una de les esglésies més antigues de Roma. Fou construïda en el segle
IV en memòria dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau i més tard, en el segle IX, fou dedi-
cada a Sant Sebastià, màrtir. Es conserven inscripcions antigues que posen en relleu
aquesta devoció als Sants Apòstols de les persones que visitaven aquesta basílica. És
una de les set basíliques que visiten els pelegrins que vénen a Roma. Per això, em
plau invitar tots els diocesans de Barcelona que vinguin a Roma que vulguin visitar
aquesta basílica i les catacumbes que hi ha sota el temple.»

2. Telegrama dels cardenals a Benet XVI 

El nostre Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, com també el Cardenal
i Arquebisbe mèrit de Barcelona, Dr. Ricard M. Carles, varen romandre a Roma per
participar a les «congregacions generals» del Col·legi Cardenalici —amb l’assis-
tència de tots els cardenal presents a Roma, també els de més de 80 anys—. Aques-
tes reunions —deu en total, amb 150 intervencions— es varen celebrar a l’aula del
Sínode Episcopal; es varen iniciar el dilluns dia 4 de març de 2013 i es varen perllon-
gar fins al dilluns 11 de març. 

El dia 5 de març de 2013, la Congregació general decidí enviar a Benet XVI el següent
missatge: «A Sa Santedat, el Papa emèrit Benet XVI. Castel Gandolfo. Els Pares Car-
denals, reunits al Vaticà per a les congregacions generals preparatòries del proper
conclave, li envien a l’uníson una devota salutació com a expressió d’un renovat
agraïment per tot el seu lluminós ministeri petrí i pel seu exemple de generosa sol·li-
citud pastoral per al bé de l’Església i de tot el món.

»Amb la seva gratitud, volen expressar l’agraïment de tota l’Església pel seu incansa -
ble treball a la vinya del Senyor.

»Els membres del Col·legi Cardenalici confien en les seves pregàries per a ells i per
a tota l’Església. Angelo Cardenal Sodano, degà del Col·legi de Cardenals. Vaticà,
5 de març de 2013.» 

Com a cardenals electors d’Espanya varen participar en el conclave aquests cinc pur-
purats: Amigo (emerit de Sevilla), Cañizares (Cúria Romana), Martínez Sistach (Bar-
celona), Rouco (Madrid) i Santos Abril (Cúria Romana). A les congregacions gene-
rals —però no al conclave, per haver superat els 80 anys d’edat— hi participaren
els cardenal Álvarez (emèrit de Toledo), Carles (emèrit de Barcelona), Estepa, Her -
ranz i Martínez Somalo (de la Cúria).

132 [8] març - BAB 153 (2013)



El dimecres 6 de març a la tarda els cardenals es varen reunir entorn del sepulcre de
Sant Pere, a la basílica vaticana, per un acte de pregària, amb l’hora litúrgica de Ves-
pres, el Sant Rosari i un temps d’adoració eucarística, invitant així tota l’Església a
unir-se a la seva pregària davant l’elecció del nou Sant Pare. 

El nostre Cardenal Arquebisbe retornà a Barcelona el dissabte 16 de març per pre-
sidir el diumenge dia 17 de març la missa en acció de gràcies per l’elecció del Sant
Pare Francesc i d’ordenació de dos diaques diocesans a la basílica de la Sagrada
Família. El dilluns 18 de març marxà cap a Roma per participar, el dimarts dia 19,
solemnitat de Sant Josep, a la Missa d’inauguració del pontificat del Sant Pare Fran-
cesc i aquest mateix dia al vespre es reincorporà a l’Arxidiòcesi.

3. Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe abans del conclave

El Dr. Lluís Martínez Sistach va fer unes declaracions, abans del conclave, a Catalu -
nya Cristiana, titulades «Buscarem una persona amb una dimensió pastoral univer-
sal» (número del 10/03/2013, pàgs. IV i V), que pel seu interès publiquem a conti-
nuació.

És la primera vegada que vostè participa en l’elecció del nou Pastor de l’Església
universal. Com es prepara espiritualment per a aquesta gran responsabilitat?

En aquests moments en què ens disposem a escollir un nou Papa la pregària és abso-
lutament necessària. Per tant, tant la pregària meva com la de tantes persones que for-
men part de l’Església universal farà que l’Esperit Sant vingui, ens il·lumini i ens aju-
di a escollir aquella persona que considerem més adequada per poder realitzar la missió
del ministeri petrí.

En total són 115 cardenals electors. Vostè els coneix personalment tots? A ban-
da de les diferències de procedència i culturals, es perceben també diverses ma-
neres d’entendre la missió de l’Església en el món d’avui?

En conec molts. Potser tots no, perquè procedeixen d’àrees geogràfiques i culturals
molt allunyades... En qualsevol cas, durant el conclave i els dies previs hi haurà oca-
sió de conèixer-nos una mica més. Certament que conèixer les persones ajuda mol-
tíssim per poder escollir el millor Papa. El fet que els cardenals electors siguem de
procedències i cultures diverses ajuda a fer visible que l’Església és universal i que
està present en tots els continents. Permet maneres diverses de veure el món i els pro-
blemes de l’Església. Això enriqueix l’Església i als europeus ens ajuda a no centrar-
nos només en el nostre continent, sinó a tenir una visió de l’Església universal. 

Tant durant el conclave, com en els dies de reunions prèvies, què farà el carde-
nal Lluís Martínez Sistach?

Resar, perquè és molt important. Però també pensar, informar-me, conèixer els altres
cardenals, els reptes que té l’Església i el món. Es tracta, doncs, d’un treball molt
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considerable, que, d’altra banda, s’ha de fer conjuntament amb els altres cardenals.
Com deia sant Benet, ora et labora.

A través de quins signes es pot constatar la inspiració de l’Esperit Sant en l’e-
lecció del nou Papa? Hi ha qui pensa que és només cosa d’homes...

L’Església té una dimensió humana i una dimensió divina. Mirat des de fora, és fà-
cil només constatar-ne la humana, però el cert és que també hi ha la presència de
l’Esperit Sant i de Jesucrist, que és el qui té la iniciativa en l’Església. El conclave no
és només un acte humà, sinó que compta amb l’actuació de l’Esperit Sant, sempre
present en l’Església, especialment en aquest acte tan important d’escollir una per-
sona per a un ministeri cabdal en l’Església de Jesucrist. D’altra banda, els cardenals
tenim molt en compte tot el ministeri que realitzen en les diferents diòcesis —peti-
tes parcel·les de l’Església— on trobem homes i dones de tota condició social, pro-
cedència i cultura. Aquesta pluralitat enriqueix l’Església perquè ens permet entre
tots els cardenals tenir una visió del món i, per tant, cercar aquella persona que pot
respondre millor als reptes mundials.

En les declaracions que ha anat fent en els darrers dies, vostè insisteix que, més
enllà de grups, de països, de cultures, l’important és la persona. Quines carac-
terístiques, segons vostè, ha de tenir el nou Papa per poder respondre als reptes
d’avui?

Sí, certament, buscarem una persona més adequada. Més que no pas el país o conti-
nent de procedència. Ha de ser un home de Déu, que conegui bé l’Església, que co-
negui bé el món, que conegui quins reptes té l’Església i el món. Un home amb un
cor capaç d’estimar tota la humanitat, perquè la missió de Pere i del seu successor és
universal. Que estigui molt interessat per l’evangelització, per l’anunci de Jesucrist i
del seu Evangeli. Buscarem una persona que tingui una dimensió pastoral universal
i també de govern pastoral perquè l’Església i el ministeri de Pere necessita uns or-
ganismes, la cúria romana, que l’ajuden en aquest ministeri tan important. El més
cabdal d’aquesta missió és que sigui una persona que prengui plena consciència
que està fent un servei a tota l’Església universal. Altres característiques importants
són la preocupació ecumènica i el diàleg i la relació entre fe i cultura.

Quins són els principals reptes que té l’Església en el present i en el futur? 

El primer repte cabdal és el de l’evangelització, tant en països que encara no conei-
xen Jesucrist com en els d’antiga cristiandat però que han anat deixant la fe. L’Esglé-
sia existeix per anunciar Jesucrist i el seu Evangeli. Si no evangelitza, no està fent el
que ha de fer. Podria semblar que es tracta només d’una qüestió espiritual, que només
té en compte l’ànima i la salvació espiritual, però no és així, perquè si l’evangelitza -
ció és autèntica el missatge de Jesús i de la seva obra salvadora toca la persona: àni-
ma i cos. L’evangelització, si és autèntica, té en compte totes les dimensions de la per -
sona, especialment la dimensió social, el desenvolupament dels pobres, la justícia social...
D’aquesta manera, també oferim un servei al món perquè ajudem que tingui uns cri-
teris ètics en l’economia, busqui camins de desenvolupament per a tots els pobles...
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En els seus missatges previs abans de fer efectiva la seva renúncia, Benet XVI
ha instat a una major comunió eclesial i també a continuar aprofundint en el
Concili Vaticà II. Es pot interpretar com un consell per al seu successor?

Aquests dos missatges de Benet XVI són essencials en l’Església. Amb tot, la inten -
ció del Sant Pare renunciant no ha estat incidir en el conclave, sinó al contrari, dei-
xar-nos plena llibertat perquè els cardenals, amb l’ajuda de l’Esperit Sant i la pregà -
ria de tota l’Església, puguem trobar aquella persona que pugui fer el que ell ja no
pot per causa de l’edat i per la manca de forces i de vigor.

Com afecta que el relleu papal es doni precisament enmig de l’Any de la Fe? Ens
vol dir alguna cosa l’Esperit Sant?

Els signes del temps ens ajuden a descobrir la presència de Déu. Sens dubte que la re-
núncia s’escau en l’Any de la Fe, que és un any de conversió, de valoració del do de la
fe i és un any per dir-nos que l’Església ha de complir la missió d’evangelitzar, de do-
nar a conèixer Jesús i d’oferir la salvació de Jesucrist a tothom. En un món en què
tanta gent viu sense fe, com si Déu no existís, també hi ha moltes persones que busquen
sentit a la vida i donar respostes a l’existència. En aquest Any de la Fe, el Papa ha re-
nunciat i podria semblar que quedem com orfes, però no és així. Tant en la darrera au-
diència general com en la trobada amb els cardenals abans de la renúncia, Benet XVI
ens ha recordat que Jesucrist està amb l’Església i que és a la barca de Pere, i que així
ha pogut constatar-ho en els moments fàcils i en els moments difícils del seu pontificat.

La dedicació de la Sagrada Família, el 7 de novembre de 2010, ha aconseguit po-
sar Barcelona i Catalunya en un lloc prevalent de l’Església universal. Com pot
influir això en el conclave?

Hi ha molts cardenals que coneixen Barcelona arran de la dedicació de la Sagrada
Família el 7 de novembre de 2010. El mateix Papa, el dia que els cardenals el vam
poder saludar personalment en l’acte de comiat, em va dir que recordava molt aque-
lla visita i celebració i em va repetir el que ja m’havia dit el 7 de novembre de 2010:
«De la celebració d’aquest matí m’ha quedat un record inoblidable». Certament que
això ha influït... Els cardenals ens coneixen una mica més per les coses que fem.

En alguna ocasió, al llarg de la seva vida, s’havia imaginat que podia participar
en un conclave? I s’havia imaginat que podria ser vostè el primer Papa català
de la història? 

Mai no vaig pensar que podria participar en un conclave i, per tant, mai no he pensat
tampoc que podria esdevenir Papa, En la meva vida, com en la de tota persona, quan
la vas mirant enrere, t’adones que aleshores no tenies consciència del que podria ve-
nir. Déu és provident i va portant les persones d’acord amb el seu amor. Hi ha coses
que mentre estan succeint no les acabes d’entendre, però que després les entens molt
bé com a expressió del seu amor. En aquest sentit, agraeixo moltíssim a Déu Nostre
Senyor tot el que m’ha donat immerescudament. Mai no havia pensat de ser bisbe,
de ser cardenal, de tenir el Papa a casa a Barcelona, de poder participar en un concla-
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ve. En dono gràcies a Déu Nostre Senyor i procuraré correspondre-li. Ho visc com
una manifestació del seu amor envers nosaltres. Tots hem de veure que Déu es fa pre-
sent en les nostres vides i ens dóna allò que nosaltres no li demanem, però que ell ens
vol donar. 

4. Una pàgina web del nostre Arquebisbat sobre el conclave

El divendres dia 1 de març de 2013, la Pontifícia Comissió per als Mitjans de Comu-
nicació Social va divulgar la notícia que l’Arquebisbat de Barcelona havia posat en
marxa una nova pàgina web especial sobre el conclave. Aquesta pàgina web era fruit
del treball, a Roma, del delegat diocesà de Mitjans de Comunicació Social, Sr. Ra-
mon Ollé, ajudat per diversos joves periodistes.

El text de la nota de la Pontifícia Comissió de MCS deia el següent. «L’Arquebis-
bat de Barcelona ha creat una pàgina web especial que tractarà en profunditat els pro-
pers esdeveniments relacionats amb Benet XVI, el conclave i el nou Papa. En moments
importants per a l’Església i el catolicisme, l’Arquebisbat de Barcelona pretén ser un
servei informatiu de referència per als mitjans de comunicació i per a tots els fidels de
l’Església.

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

La Delegació de Mitjans de Comunicació Social del nostre Arquebisbat també va
obrir una oficina a Roma, en una casa religiosa de la Via Aurelia, on es va oferir infor -
mació i imatges durant els dies de les congregacions general del Col·legi Cardenali-
ci, durant els dies del conclave i durant els dies posteriors a l’elecció del nou Sant Pare. 

5. Jornada a Barcelona per als informadors del conclave

El dimarts dia 5 de març, al saló d’actes de la parròquia de la Verge de la Pau, la De -
legació Diocesana de Mitjans de Comunicació va celebrar una jornada dirigida als
informadors del conclave, de les 9.30 h fins a les 13.30 h. Hi varen assistir uns 40 in-
formadors de mitjans de premsa, ràdio i televisió que varen establir un diàleg amb els
ponents i aquests varen contestar a les preguntes que els periodistes els van fer per
tal d’orientar el seu treball. Molts dels assistents tenien previst traslladar-se a Roma
durant els dies següents per informar dels esdeveniments de l’elecció del nou Papa.

Va intervenir, en primer lloc, el Dr. Santiago Bueno Salinas, professor de Dret Canò-
nic a la FTC i a la UB, que va parlar de la figura del Papa i com a subjecte de la supre -
ma potestat sobre tota l’Església, juntament amb els bisbes reunits en Concili. En
quant a les normes de la seva elecció va indicar que era un afer de l’Església local de

136 [12] març - BAB 153 (2013)



Roma i que sobre això els darrers papes havien donat unes disposicions molt concre-
tes per tal de garantir la llibertat dels cardenals electors.

Després, el Dr. Josep M. Martí Bonet, director de l’Arxiu Diocesà i de la Biblioteca
Pública Episcopal, va fer la història de l’elecció del bisbe de Roma al llarg de la his -
tòria de l’Església i en especial va parlar de la renúncia al Pontificat romà. Va indi-
car que en el passat hi ha hagut 22 renúncies dels Papes —la de Benet XVI és la
número 23—. També explicà als informadors la missió del Sant Pare a l’Església, els
seus títols i les insígnies de la seva dignitat i missió. Finalment, exposà el contingut es -
sencial del seu llibre Historias de los cónclaves y del Papado (Arxiu Diocesà de Bar-
celona, 2005), del que fou lliurat un exemplar a tots els assistents.

A continuació el Sr. Ramon Ollé, delegat diocesà dels Mitjans de Comunicació, i el
diaca Mn. Jordi-Albert Garrofé, per mitjà d’un power point, varen projectar en la pan-
talla i explicar amb detall el contingut de la Constitució Apostòlica de Joan Pau II Uni-
versi dominici gregis, de la Carta Apostólica en forma de motu proprio de Benet XVI
titulada Normas Nonnullas, sobre algunes modificacions de les normes relatives a
l’elecció del Romà Pontífex, i el contingut detallat del Ritual dels actes de l’elecció del
Sant Pare a la Capella Sixtina, remarcant que aquesta elecció es feia en l’ambient i en
l’esperit d’una celebració litúrgica. Als assistents se’ls va lliurar una carpeta amb el
text íntegre d’aquests documents.

6. Carta del Sr. Cardenal als periodistes agraint el seu treball

Barcelona, 20 de març de 2013

Benvolguts periodistes,

Em plau dirigir-me a vosaltres per tal d’agrair-vos l’especial interès que heu destinat
a cobrir el conclave i l’elecció del nou Pontífex, així com l’àmplia disposició mostra -
da en els darrers dies, tant per aquelles notícies procedents de Roma, com per les de
la nostra diòcesi.

Aprecio el temps que heu dedicat en els vostres espais periodístics així com la pa-
ciència i el gran esforç que heu realitzat en l’adaptació de les vostres agendes als
esdeveniments que m’implicaven com a arquebisbe de Barcelona i cardenal elector.
Espero que continueu informant, com bé diu el Sant Pare Francesc, «des del punt
de vista espiritual», amb la il·lusió i l’entusiasme que hi heu dedicat en aquestes dar -
reres setmanes.

Aprofito també l’avinentesa per posar a la vostra disposició la nostra Delegació de Mit-
jans de Comunicació com a element de trobada i d’informació de la nostra diòcesi.

Juntament amb la meva benedicció, rebeu una cordial salutació,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Prelat

Carta de la Secretaria d’Estat 
al Sr. Cardenal Arquebisbe

SECRETARIA DE ESTADO
Primera Sección - Asuntos Generales
N. 208.800

Vaticano, 25 de febrero de 2013

Señor Cardenal:

Animado por confianza filial, en nombre también de la Archidiócesis de Barcelona,
ha querido manifestar al Papa Benedicto XVI su cordial afecto y cercanía espiritual,
asegurándole al mismo tiempo su estrecha unión en la plegaria con motivo de su re-
nuncia al ministerio de Sucesor del Apóstol san Pedro.

Su Santidad ha apreciado vivamente esta delicada atención, así como los sentimien-
tos que la han motivado, especialmente las oraciones elevadas por su Persona en
este momento tan importante para él y la Iglesia.

El Santo Padre, a la vez que exhorta a renovar nuestra fe en el Supremo Pastor de la
Iglesia, Cristo el Señor, le imparte complacido la Bendición Apostólica, prenda de
copiosos dones celestiales.

Aprovecho la circunstancia para expresarle, Eminencia, mi consideración y estima
en Cristo,

† Angelo Becciu
Sustituto

Señor Cardenal Lluís MARTÍNEZ SISTACH
Arzobispo de Barcelona
BARCELONA 
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Exhortació pastoral amb motiu 
del Dia del Seminari

La vocació sacerdotal

Pels cristians la vida té un contingut eminentment vocacional. La vida és un do de
Déu i ell ens concedeix la vida perquè l’esmercem en allò que té pensat per a cadas -
cú de nosaltres. Aquesta dimensió vocacional de la vida humana posa en relleu la
nostra relació amb Déu creador que per un acte d’amor ens ha creat a la seva imat-
ge i semblança.

En l’Antic Testament hi ha diversos textos que ens parlen de la crida de Déu a homes
i dones importants. Ells i tots nosaltres hem estat coneguts i estimats per Déu etern
des de tota l’eternitat. Ell ens ha pensat, ens ha conegut, ens ha estimat i ens ha do-
nat una vocació, allò que Ell espera de cada home i de cada dona.

Aquesta visió vocacional de la nostra vida humana ens fa prendre major consciència
de les nostres relacions amb Déu, de l’amor que ens té, i de la confiança que té posa -
da en nosaltres per tal que realitzem la vocació que ens atorga.

Entre les grans vocacions hi ha la vocació sacerdotal. Déu crida a nois, joves i adults
a lliurar-se per amor a Déu i a l’Església amb el ministeri de pastors en les comuni-
tats cristianes.

La vocació sacerdotal és un do gratuït de Déu. És una mirada amorosa del Senyor
que posa els seus ulls en la persona que Ell vol destinar al servei de sacerdot en l’Es-
glésia. En aquest sentit, la carta als Hebreus insisteix en la mateixa idea de la gratuï -
tat de la vocació sacerdotal: «Ningú no es pren aquest honor, sinó que és cridat per
Déu» (He 5,4).

Tanmateix, per conèixer quina és la nostra vocació cal escoltar Déu i això s’assoleix
principalment amb la pregària. En el silenci i en el diàleg amb Jesús es pot percebre
la seva crida al sacerdoci i respondre-li amb promptitud i generositat.

Per poder escoltar la crida vocacional és també molt important i gairebé indispensa -
ble l’ajut dels sacerdots. El jove Samuel no coneixia encara prou bé la veu de Déu.
Va ser el sacerdot Elí qui el va ajudar a discernir amb claredat la crida de Déu (cf. 1Sa
3,5-9). Avui el Senyor continua cridant nois com Samuel que, com aquest, necessi-
ten l’ajut de sacerdots, catequistes, joves, per tal de discernir la vocació sacerdotal que
Déu sembla que els hi dóna.

El Papa Benet XVI ens diu que «la missió del sacerdot en l’Església és irreemplaça -
ble» (Missatge per la 43a Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, de 5 de
març de 2006). Sense sacerdots, l’Església no podria viure aquella obediència fona-
mental que ens situa en el cor mateix de la seva existència i de la seva missió en la
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història. Això ve expressat amb aquests manaments de Jesús: «Aneu a convertir a tots
els pobles» i «Feu això que és el meu memorial». 

Per això Jesucrist continua cridant homes que, com els Apòstols, es consagrin total-
ment, a la predicació de l’Evangeli, a la celebració dels sants misteris i al ministeri
pastoral servint com a sacerdots les comunitats cristianes.

El Papa Benet XVI, en la seva Carta als Seminaristes, l’any 2010, parlant de la ne -
cessitat que sempre tindran els homes i dones del servei dels sacerdots, explica
que l’any 1944, quan el cridaren pel servei militar, el responsable de la compa -
nyia preguntà què volien ser en el futur. Ratzinger respongué que volia ser sacer-
dot catòlic. El sotstinent replicà: Així vostè ha de buscar-se una altra cosa. En la
nova Alema nya ja no hi ha necessitat de sacerdots. El Papa afirma que «els homes,
també en l’època del domini tecnològic del món i de la globalització, continuaran
tenint necessitat de Déu, del Déu manifestat en Jesucrist». I afegeix, «sí, té sentit
ser sacerdot: el món, mentre existeixi, necessita sacerdots i pastors, avui, demà i
sempre».

Demano a totes les comunitats parroquials a pregar constantment per les vocacions
sacerdotals. És el que ens ha demanat Jesús: «En veure les multituds, se’n compadí,
perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense pastor. Llavors digué als
seus deixebles: la collita és abundant, però els segadors són pocs. Preguem, doncs,
a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors» (Mt 9,36-38). La vocació sacerdo -
tal és un do de Déu i hem d’implorar-lo amb la pregària assídua. La pregària ha de
ser l’acció primera, fonamental i constant en la pastoral vocacional.

Voldria recordar que quan resem el Parenostre estem demanant sacerdots. Així, en
dir «el nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d’avui», estem demanant,
també, que el Senyor ens doni sacerdots per presidir la taula de l’Eucaristia i donar-
nos el pa del Cos de Crist. I quan en la mateixa pregària diem «perdoneu-nos les nos-
tres culpes...», demanem al Senyor sacerdots que transmetin el seu perdó amb el
sagrament de la reconciliació. 

La família cristiana és una bona llavor de vocacions sacerdotals. El Concili Vaticà II
diu que són «el primer seminari» (OT, 2). El Concili Provincial Tarraconense de
1995, afirma que «d’una família unida, oberta a la vida, en la qual es conreïn els va -
lors humans i cristians, sorgiran respostes generoses a la crida de Déu» (Resolució,
155 c).

Tota vocació que Déu atorga a un fill és una benedicció de Déu. També i especial-
ment la vocació sacerdotal. Si el Senyor, benvolguts pares, us distingeix cridant un
fill vostre a ser sacerdot, considereu-vos honorats en gran mesura. Per això invito els
pares cristians a demanar al Senyor que, si és la seva voluntat, cridi un fill seu per a
ser sacerdot. El Senyor escolta la pregària confiada i generosa dels pares.

Les vocacions sacerdotals tenen molta relació amb la fe i la generositat dels possi-
bles candidats. Que l’Any de la Fe ens ajuda a assolir una fe confessada, celebrada,
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viscuda i comunicada i faci als joves molt generosos per escoltar i respondre a la cri-
da de Déu a ser sacerdots.

Barcelona, Solemnitat de Sant Josep, 19 de març de 2013

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Decrets

DECRET 11/13.— Barcelona, 25 de març de 2013

Havent de procedir al nomenament dels càrrecs dels membres del Tribunal Eclesiàs-
tic de Barcelona; 

PEL PRESENT decret, d’acord amb els cànons 1420-1422 del Codi de Dret Canònic,
configurem el Tribunal Eclesiàstic de l’Arxidiòcesi de Barcelona de la següent for -
ma:

Constarà de l’òrgan de presidència, regit pel Vicari Judicial i tres sales, la Sala I regi -
da pel Vicari Judicial, la Sala II i la Sala III, regides per un Vicari Judicial adjunt, i
amb un Notari-Actuari a cadascuna de les tres sales.

A l’indicat fi nomenem, per tres anys:

—Vicari Judicial i President de la Sala I: Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas
—Vicari Judicial adjunt i President de la Sala II: Rvd. Dr. Albert Cano Merino
—Vicari Judicial adjunt i President de la Sala III: Rvd. P. Llic. Ramon Domènech

Castells, OFM

D’altra banda, nomenem Jutges Diocesans, per tres anys:

—Rvd. Llic. Ramon Batlle Tomàs
—Rvd. Llic. Joan Benito Tolsau.
—Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas
—Rvd. Dr. Albert Cano Merino
—Rvd. Dr. Josep Casanova Domènech
—Rvd. P. Llic. Ramon Domènech Castells, OFM

Confirmem el càrrec de Jutge Instructor en la persona del Rvd. Dr. Josep Casanova
Domènech.

Confirmem el càrrec de Delegat per a les causes administratives matrimonials en la
persona del Rvd. Dr. Fernando Perales Madueño.
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Confirmem els càrrecs de Ministeri Públic:
—Promotor de Justícia: Rvd Dr. Fernando Perales Madueño

Defensors del Vincle:
—Rvd. P. Dr. Vicente Benedito Morant, OP
—Sra. Dra. Àngels Félix Ballesta
—Rvd. Llic. Josep M. Llorca Albero

El departament de Secretaria del Tribunal continuarà amb les funcions que li són prò-
pies i disposarà del personal adient per tal de dur-les a terme.

Confiem el servei d’Assessoria Jurídica al Rvd. Dr. Xavier Bastida Canal.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la missa d’acció de gràcies per l’elecció del Sant Pa-
re Francesc i en l’ordenació de dos nous diaques a la Basílica de la
Sagrada Família. Barcelona, 17 de març de 2013

Amb joia i alegria ens hem reunit per celebrar l’Eucaristia en aquest V diumenge de
Quaresma en la nostra entranyable, bellíssima i pontifícia Basílica de la Sagrada Fa-
mília. Avui venim a donar gràcies a Déu que és el que fem sempre que ens reunim
per celebrar l’Eucaristia. Tots portem en el cor tres motius del nostre agraïment a Déu
Nostre Senyor. L’imminent Solemnitat de Sant Josep, el proper dimarts. Sabem que
aquest temple iniciat l’any 1882 fou promogut per l’Associació de Devots de Sant Jo -
sep i està dedicat a la Sagrada Família en la qual el nostre estimat patriarca hi va rea -
litzar un servei molt preuat.

Tenim també un motiu molt important per donar gràcies a Déu: li volem agrair que
ens hagi donat un nou Bisbe de Roma i Successor de Sant Pere, el Sant Pare Francesc,
el proppassat dia 13 d’aquest mes, havent escollit els cardenals reunits en Conclave
el cardenal argentí Jordi Màrius Bergoglio. Quina joia vaig tenir de participar en el
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Conclave. Hi vaig entrar portant-vos a tots vosaltres en el meu cor i comptant amb
les vostres pregàries. Els cardenals teníem consciència de la pregària de tota l’Esglé-
sia estesa d’Orient a Occident i de la presència i actuació de l’Esperit Sant. Amb
puresa d’intenció, cercant per damunt de tot el bé de l’Església i del món, escollírem
en la cinquena votació el Sant Pare Francesc.

El Papa Francesc amb pocs dies ens ha manifestat a tots que és un home de Déu, sen-
zill, preparat, proper a la gent, que arriba al cor de les persones, amb un estil de vi-
da pobre, perquè com sovint deia: «La meva gent és pobra i jo sóc un d’ells». Per ai-
xò va escollir, amb sorpresa de tots, el nom de Francesc d’Assís.

Com a Bisbe de Roma i successor de Sant Pere, Déu li ha concedit el ser —com ho
fou l’apòstol Pere— pedra i sobre aquesta pedra edificar l’Església, i té el ministeri
petrí de confirmar els germans, pastors i ovelles, en la fe ell que, en expressió de Sant
Ignasi d’Antioquia, «presideix l’assemblea d’amor que és l’Església».

Agraïm molt al Senyor que ens hagi donat aquest Sant Pare que ve del continent ameri -
cà on viuen el 40% dels catòlics de tot el món, que compta amb més de cinc-cents
anys de presència d’Església i que nosaltres evangelitzàrem i que ara amb la recent
immigració d’aquells països d’Amèrica ells ens evangelitzen. Gràcies Sant Pare Fran-
cesc, primer Papa sud-americà, perquè ens ajudaràs a prendre major consciència que
l’Església no és només europea, sinó catòlica, universal. Aquesta és la meravella de l’Es -
glésia de Jesucrist que viu i actua en els cinc continents del món.

El tercer motiu d’acció de gràcies a Déu és l’ordenació dels dos diaques. Els nostres
germans Josep Teixidó Cuenca i Eduard Puig i Cases rebran l’ordenació diaconal en
aquesta celebració que ens ha congregat en aquesta Basílica dedicada per l’estimat
Papa Benet XVI. És una manifestació de l’amor de Déu als nostres dos germans que
han rebut la vocació sacerdotal i també a la nostra estimada Església de Barcelona a
la qual ells serviran amb el seu ministeri.

Amb aquesta celebració vivim el misteri grandiós i entranyable de l’Església a la qual
el Senyor Jesús ha adornat amb ministeris que es reben pel sagrament de l’Orde: el
del Bisbe de Roma i successor de Sant Pere i el dels Bisbes, dels preveres i dels dia -
ques. Ministeris que estan plenament al servei del poble de Déu. Avui farem el ma-
teix que feren els Apòstols a Jerusalem: escolliren uns homes justos i per la pregà-
ria i la imposició de les mans els feren diaques per servir els pobres i les viudes. Per
la pregària i la imposició de les meves mans, successor dels Apòstols, els nostres ger-
mans Eduard i Josep, seminaristes del nostre estimat Seminari Diocesà, esdevindran
diaques per servir l’Església en la triple funció de l’evangelització, de la celebració de
la fe i del servei de la caritat.

Aquests tres motius d’acció de gràcies que portem en els nostres cors posen en relleu
l’amor i la misericòrdia de Déu envers tota la humanitat i envers l’Església.

L’Evangeli que hem escoltat és una manifestació ben palesa de la misericòrdia del Se -
nyor envers la dona adúltera i envers tots nosaltres pecadors. Aquesta pàgina de l’E -
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vangeli és una obra de l’art diví de condemnar el pecat i d’absoldre el pecador. Per-
què Jesús no ha vingut a condemnar el món, sinó a salvar-lo. I l’Església, des del Sant
Pare fins als nous batejats avui, ha de fer el mateix que féu Jesús amb l’adúltera: fer
prendre consciència que tots som pecadors —també aquells que acusaven el pecat de
l’adúltera— i que no podem tirar la primera pedra perquè tots som pecadors. Però
l’adúltera i tots nosaltres rebem amb joia i confiança la sentència amorosa de Jesús
—l’únic que podia tirar la primera pedra perquè no tenia pecat: «Tampoc jo no et
condemno. Vés-te’n, i d’ara endavant no pequis més.»

Eduard y Josep, al recibir el diaconado os entregáis plenamente al Señor y a la Igle-
sia, que queréis amar con un amor indiviso y célibe. Os ponéis al Servicio de toda
la Iglesia de Barcelona a la que tenéis que amar como a una madre. Todos tenemos
el reciente testimonio del Papa Benedicto XVI que con su renuncia al ministerio de
Obispo de Roma y sucesor de San Pedro ha manifestado su actitud de servir lo me-
jor posible a la Iglesia y no servirse de la Iglesia. La tentación de servirse de la Igle -
sia la podemos tener especialmente los clérigos. No hemos de caer nunca en esta ten-
tación. Hemos de superar toda tendencia a vivir nuestro ministerio con una actitud
de funcionario. El ministerio que hemos recibido del Señor involucra toda nues-
tra vida y toda nuestra actividad. Somos ministros del Señor las veinticuatro horas
del día.

Antes de recibir el ministerio de sucesor de Pedro, el Papa Francisco fue preguntado
por el Señor en el fondo de su corazón, si le amaba. Es ante la respuesta afirmativa
a esta pregunta que nos hace Jesús, como hizo en su día al apóstol Pedro, cuando nos
confía el ministerio sagrado.

Queridos jóvenes que acompañáis a vuestros amigos Eduard i Josep en este momen-
to muy importante para su vida, pensad si el Señor Jesús os llama también a vosotros
para lo mismo que en su día llamó a vuestros amigos. Escuchad en la oración si el
Señor os invita a dejarlo todo, a seguirle radicalmente a Él y a poneros al Servicio de
la Iglesia, de las comunidades, de los hombres y mujeres de nuestro mundo para ofre-
cerles la misericordia y el amor de Dios. Si os llama a ser sacerdotes, decid sí, co-
mo han respondido Eduard y Josep.

Celebrem avui del dia del Seminari. A tots ens toca pregar per les vocacions sacerdo -
tals. Necessitem sacerdots sants per a les nostres comunitats i realitats d’Església. Pa-
res estimats, demaneu a Déu que si vol cridi a un dels vostres fills per ser sacerdot.
És una joia i una benedicció especial de Déu per a tota la família la vocació sacerdo-
tal d’un fill. Gràcies, pares del Josep i de l’Eduard, per la llavor de l’Evangeli que heu
sembrat en el cor del vostre fill i per la generositat d’oferir-lo a Déu i a l’Església.

Quan vaig saludar el Sant Pare a la mateixa Capella Sixtina, li vaig dir que li manifes -
tava la meva obediència i disponibilitat, la meva pregària i el meu afecte i vaig afe-
gir que em feia portantveu de tota la nostra estimada arxidiòcesi i que tots els dio-
cesans l’acompanyaran sempre amb la pregària i l’afecte perquè pugui realitzar
el servei eclesial de Bisbe de Roma i de Successor de Sant Pere que Déu li ha con-
fiat.
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La nostra petició de vocacions sacerdotals la posem en les mans de la Mare de Déu
i de Sant Josep perquè la portin eficaçment al seu Fill Jesús. Amén.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia de Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe Me-
tropolità de Barcelona, en la missa del Diumenge de Rams, Catedral
de Barcelona, 24 de març de 2013

Amb el diumenge de Rams comencem la Setmana Santa. Hem acompanyat Jesús en
la seva entrada triomfal a Jerusalem. Durant tota la Quaresma el Senyor ens ha convi -
dat reiteradament a pujar a Jerusalem amb ell. Avui hi hem arribat i a la ciutat santa
de Jerusalem el Senyor Jesús ens manifestà el seu amor grandiós, en deixar-nos l’eu-
caristia, lliurar-se cruentament en la seva mort en creu i ressuscitant el tercer dia.

Hem escoltat la lectura de la Passió de Jesús. Amb unció i dolor, amb molta sintonia
d’amor amb ell, ens hem unit al drama del seu amor no comprès ni correspost: Déu
fet home ha estat jutjat injustament per l’home que es vol fer déu, i l’ha condemnat
a mort. I tot estava escrit. Tot estava escrit per a la nostra salvació, perquè Déu ens ha
volgut salvar amb el sacrifici cruent del seu Fill per manifestar-nos ben palesament el
seu amor infinit, etern i gratuït.

Podia el Senyor dir-nos d’una manera més clara i intel·ligible que ens estima d’aques-
ta manera tan gran i tan manifesta? Penso que no. I si ens ha estimat d’aquesta ma-
nera que ens ha recordat la lectura de l’evangeli d’avui, és perquè ell sabia que en
la nostra vida hi ha moments que oblidem el seu amor; més encara, que dubtem del
seu amor. És quan les coses humanament no surten com volem; és el moment del fra-
càs, del dolor, de la malaltia, de la mort. És davant del misteri punyent del mal. Com
podem dubtar del seu amor després d’escoltar la lectura de la seva Passió? Dubtar del
seu amor és una ofensa molt greu a Déu, com ho seria per als pares si els fills dubtes -
sin del seu amor.

Benvolguts, en el drama de la passió del Senyor hi surten molts personatges. Aquests
personatges no estan pas massa lluny de nosaltres: tenen diverses actituds que podem
potser trobar també en la nostra vida, perquè la passió de Crist continua i es repro-
dueix en cada moment de la història humana d’ací i d’arreu. La passió de Jesús ens
ajuda a descobrir quin personatge d’aquest drama encarnem. És ben clar que ens cal
identificar-nos més i més amb el personatge central que és Jesús, puix pel baptisme
ens hem unit a la seva mort i a la seva resurrecció.

Potser descobrim que estem lluny d’encarnar el personatge de Jesús en la nostra vi-
da quotidiana. Potser veiem que algunes vegades ens identifiquem més amb Pere, que
per covardia va negar el Senyor tres vegades; amb els altres Apòstols que per por, per
vergonya, deixaren de confessar Jesús i fugiren; amb Pilat, que es va rentar les mans

BAB 153 (2013) - març [21]  145



per no complicar-se la vida i la seva posició social i política. Necessitem l’ajut del
Senyor. Necessitem la força de l’Esperit. Després de la resurrecció del Senyor i de la
Pentecosta, els Apòstols s’identificaren amb Jesús i lliuraren la seva vida cruentament
pel regne de Déu i per donar testimoniatge de Jesús mort i ressuscitat. L’eucaristia
que celebrem, esclat del lliurament de l’Esperit, també realitzarà en cadascun de nos -
altres una major identificació amb Jesús, personatge central de la Passió.

L’amor que el Senyor ens manifesta demana una correspondència per part nostra.
Aquests dies de Setmana Santa acompanyem Jesús amb amor, participant en les ce-
lebracions litúrgiques i també en les celebracions religioses. Estiguem on estiguem
sempre trobarem una comunitat cristiana que s’aplegarà per celebrar la fe commemo -
rant els misteris de la mort i resurrecció de nostre Senyor Jesucrist, que per nosaltres
va lliurar la seva vida. Busquem en aquests dies sants moments de silenci i de pregà-
ria, d’estar amb Jesús, tot agraint-li el seu amor infinit. Aquests moments haurien
de propiciar-nos un encontre personal amb Crist per tal que la nostra vida cristiana
sigui una constant relació personal, interpersonal amb el Senyor. Hauríem d’aprofi-
tar aquests dies sants per celebrar el sagrament del perdó, per acostar-nos a un sacer-
dot i demanar el perdó dels nostres pecats, rebent l’abraçada plena d’amor, de mise -
ricòrdia i perdó de Déu Pare. L’Església es demana que confessem els nostres pecats
almenys un cop a l’any per Pasqua.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa Crismal. Catedral de Barcelona, 26 de març de 2013

Celebrem en la nostra estimada Catedral de Barcelona la Missa Crismal, que aple-
ga el presbiteri diocesà i altres membres del poble de Déu. La nostra celebració és
una manifestació ben palesa de la comunió eclesial i de la fraternitat sacerdotal. En
aquesta celebració beneirem els olis dels malalts i dels catecúmens, i serà consagrat
el crisma.

Per la unció de l’Esperit, els sacerdots som configurats a Crist Sacerdot i participem
d’una manera molt singular de la missió de Jesucrist. Som cristians amb els altres fi-
dels; però, per a ells, sacerdots i pastors. Per això, amb les mateixes paraules del pre-
faci d’aquesta missa crismal, demanarem al Pare del cel que nosaltres, sacerdots, mo-
guts per la caritat pastoral, anem al davant del poble, l’alimentem amb la paraula i el
refem amb els sagraments. I que, donant la vida per Déu i pels germans, ens esforcem
a conformar-nos a la imatge de Crist i, amb fermesa, donem testimoni d’amor i de fi-
delitat.

Celebrem la Missa Crismal en un context eclesial nou. Hem viscut dos esdeveni-
ments eclesials que ens han ajudat en la nostra vida cristiana i en la nostra vida sacer -
dotal. 
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Hem viscut el testimoniatge del Papa Benet XVI que va renunciar el 28 de febrer al
ministeri de Bisbe de Roma i Successor de Pere perquè en consciència no podia exer-
cir aquest ministeri adequadament per tal de servir bé l’Església. Ha estat per a tots
un exemple d’humilitat i coherència i de voler servir l’Església i no servir-se de l’Es-
glésia. Per a tots els cristians, però especialment per a nosaltres sacerdots i diaques,
aquest testimoniatge ens ajuda a no caure mai en la temptació de servir-nos del nos -
tre ministeri, servir-nos de l’Església. Gràcies a Déu aquesta és la nostra actitud sa-
cerdotal i així la renovarem avui en aquesta celebració.

I hem viscut un gran esdeveniment d’Església en la celebració del Conclave i l’elec-
ció del Bisbe de Roma i Successor de Pere, el Papa Francesc. El poble de Déu ha pre-
gat insistentment i l’Esperit Sant ha estat present i operant en el treball que els carde -
nals hem fet, informant-nos, reflexionant i pregant, i amb puresa d’intenció i cercant
només el bé de l’Església hem elegit el Papa Francesc. El germà Jordi Marius Bergo -
glio va acceptar generosament l’elecció. És també un testimoniatge que ens ajuda a
tots nosaltres a acceptar i a viure generosament el nostre ministeri. Li varem compli-
car la vida, però ell acceptà l’encàrrec amb l’esperit de servei i amor a l’Església, als
germans i al món que sempre ha orientat la seva vida.

Hem de donar gràcies a Déu pel Papa Francesc que presideix l’assemblea de la ca-
ritat que és l’Església. És un esdeveniment que sigui el primer Papa llatinoamericà
després de més de 500 anys de presència de l’Església en aquell continent i on hi viuen
més del 40% dels catòlics de tot el món. El nom de Francesc és programàtic, i en la
seva primera homilia manifestà que desitjava una Església pobra per als pobres i ja
ens ha parlat de bondat, tendresa, misericòrdia, humilitat, avançar, construir i profes-
sar. Ha estat una alenada d’aire fresc que ens ve del sud del sud del món. Beneït el qui
ve en nom del Senyor. El tindrem sempre present amb l’afecte i la pregària. 

No és pas possible ser sacerdot de Jesucrist en la seva Església sense compartir el zel
del Bon Pastor. Perquè Ell cerca les ovelles, les coneix i les estima, voldria aplegar-
les totes en un sol ramat sense que no en manqués cap. L’ànsia missionera i el treball
evangelitzador són de tots els temps —d’ahir, d’avui i de sempre— i han d’emplenar
el cor i la vida de tots els bons sacerdots.

Tots sabem i tastem que la tasca evangelitzadora és difícil i complexa. Existeix en la
nostra cultura una autèntica relativització pel que fa als valors apresos i rebuts de ge-
neracions anteriors i arrelats en l’Evangeli. Un subjectivisme foll ha envaït les cons-
ciències, de manera que es fa difícil per a la gent d’avui acceptar les veritats propo-
sades per l’Església. En la pràctica la religió autèntica s’ha convertit en un fenomen
de minories.

Les dificultats del camí d’una autèntica evangelització no han de ser mai obstacle a
l’es perança. Certament, nosaltres, com Abraham, seguim una ruta sense saber ben bé
on anem, fiats en la promesa del Senyor (cf. Hb 11,8). Ens escau aquesta recomana -
ció de l’autor de la carta als Hebreus: «Desitgem només que cada un de vosaltres de-
mostri el mateix zel i conservi fins a la fi la seguretat de l’esperança» (Hb 6,11). El
Senyor ressuscitat ens demana, com ho féu als apòstols, que calem les xarxes, mal-
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grat ens hi hàgim escarrassat tota la nit i no hàgim pescat res. Potser estem una mi-
ca cansats i desanimats pels resultats visibles del nostre ministeri. Però, cal confiar
en el Senyor; no en dubtem, la pesca està ben assegurada. 

Els pelegrins a Jerusalem digueren a Felip: «Volem veure Jesús» (Jn 12,21). Com
aquells pelegrins de fa dos mil anys, homes i dones del nostre temps, potser no sem -
pre conscientment, ens demanen a nosaltres sacerdots i a tots els cristians que els aju-
dem a veure Jesús. Que els hi parlem del Senyor. Que els hi propiciem un encontre
personal amb Crist. ¿I no és potser tasca de l’Església reflectir la llum de Crist en ca-
da època de la història i fer resplendir també el seu rostre davant les generacions d’avui?

Els objectius del nostre Pla Pastoral són evangelitzadors. En primer lloc per donar a
conèixer Jesús a aquells que no el coneixen i que avui són molts. Es tracta de fer la
proposta amb convenciment del primer anunci a aquests germans nostres. És sem-
brar la llavor de l’Evangeli. La resposta acollidora, de fe, és do i gràcia de Déu que
també hem d’implorar quan evangelitzem.

El segon objectiu es refereix directament als que vénen a la parròquia per demanar
la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana. No tots són del tot creients i
practicants. Amb aquest esperit evangelitzador i amb zel pastoral hem de treballar en
la pastoral de la iniciació cristiana en les nostres comunitats. En l’acolliment que fem
d’aquests germans i en la participació en les catequesis i reunions cal fer-los-hi la
proposta de l’amor que Jesús ens té a tots i que ens ha merescut la vida nova de fills
i filles de Déu.

Sempre ens cal oferir un acolliment amarat d’amor i de misericòrdia que ajudi els
acollits a trobar-se amb Jesús, Bon Pastor, per tal que es puguin sentir estimats per
Déu. A nosaltres sacerdots ens correspon proposar Jesús i el seu Evangeli, la Bona
Nova, deixant que el Senyor faci germinar i fructificar aquesta llavor que ens toca
sembrar i ser molt pacients a aquesta obra de Déu.

En la renovació de les promeses sacerdotals els bisbes pregunten als preveres: ¿Voleu
unir-vos fortament a Crist i configurar-vos amb ell, renunciant a vosaltres mateixos
i reafirmant la promesa de complir els deures sagrats que, per amor a Crist, accep-
tàreu joiosos? Amb això s’expressen sobretot dues coses: es requereix un vincle in-
terior, més encara, una configuració amb Crist i la necessitat d’una superació de nos -
altres mateixos, una renúncia a allò que és només nostre, a la invocada autorealització
malentesa. 

Sant Pau ens diu que som «administradors dels misteris de Déu». Avui hi ha un anal-
fabetisme religiós que es difon enmig d’una societat tan intel·ligent. Els elements fo-
namentals de la fe que abans coneixia qualsevol infant, són cada vegada menys co-
neguts. Però per poder viure i estimar la nostra fe, per poder estimar Déu i arribar a
ser capaços d’escoltar-lo degudament, hem de saber que és el que Déu ens ha dit; la
nostra raó i el nostre cor han de ser interpel·lats per la seva paraula. L’Any de la Fe, el
record de l’apertura del Concili Vaticà II, ha de ser per a nosaltres una ocasió per anun -
ciar el missatge de la fe amb un nou zel i amb una nova alegria. 
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En l’homilia del diumenge de Rams, el Papa Francesc ens ha dit que «no siguem ho-
mes i dones tristos: un cristià no pot ser-ho mai. No ens deixem vèncer pel desà nim.
La nostra alegria neix d’haver trobat una persona, Jesús; i de saber que amb ell mai
estem sols, inclús en els moments difícils. Nosaltres acompanyem, seguim Jesús, pe-
rò sobretot sabem que ell ens acompanya: en això consisteix la nostra alegria. Por-
tem a tots l’alegria de la fe». 

El missatge de Jesús el trobem fonamentalment en la Sagrada Escriptura, que mai
llegirem i meditarem prou. Però tots tenim experiència que necessitem ajuda per
trans metre-la i perquè mogui el nostre cor. Aquesta ajuda la trobem en la paraula de
l’Es glésia docent: els textos del Concili Vaticà II i el Catecisme de l’Església Catò -
li ca.

El nostre anunci ha de conformar-se a la paraula de Jesucrist: «La meva doctrina no
és meva» (Jn 7,16). No anunciem teories ni opinions privades, sinó la fe de l’Esglé-
sia, de la qual som servidors. Si no ens anunciem a nosaltres mateixos i interiorment
hem arribat a ser u amb aquell que ens ha cridat com a missatgers seus, de mane-
ra que estem modelats per la fe i la vivim, llavors la nostra predicació serà creïble. El
Rector d’Ars no era un docte, un intel·lectual. Però amb el seu anunci arribava al
cor de la gent, perquè ell mateix havia estat tocat en el seu cor per Jesús i la seva Pa -
raula.

Ara, benvolguts sacerdots, renovareu amb joia i confiança les promeses sacerdotals,
tot agraint al Senyor el do meravellós del ministeri sacerdotal. La consciència de
ser ministre de Jesucrist comporta també la consciència agraïda i joiosa d’una gràcia
singular rebuda del Senyor: la gràcia d’haver estat escollit gratuïtament per Jesucrist
com a «instrument viu» de l’obra de la salvació. Aquesta elecció demostra l’amor de
Jesucrist als sacerdots. Alguns dels nostres germans celebren les seves noces d’or o
d’argent sacerdotals o diaconals. Per tot això, hem de desitjar que el Senyor comuni -
qui aquesta mateixa elecció a joves perquè un dia puguin esdevenir sacerdots i mem-
bres del nostre presbiteri diocesà. La nostra pregària i la de les comunitats parroquials
per les vocacions sacerdotals és avui ben urgent. Us invito, benvolguts, a sensibilit-
zar les vostres comunitats en la pastoral vocacional per tal que el Senyor enviï treba-
lladors a la seva vinya. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Cena del Senyor. Catedral de Barcelona, 28 de
març de 2013

Amb aquesta missa vespertina del Dijous Sant comença el Tríduum pasqual de la Pas -
sió i de la Resurrecció del Senyor. Aquest Tríduum pasqual té el seu centre en la Vet-
lla Pascual i s’acaba amb les vespres del diumenge de la Resurrecció de Jesucrist.
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Estem celebrant la Cena del Senyor, commemorant aquell Dijous Sant en el Cenacle
de Jerusalem on Jesús amb els seus Apòstols va instituir l’Eucaristia i el sacerdoci
ministerial. Aquesta és una celebració que ens ha d’omplir de devoció i d’agraï-
ment al Senyor Jesús per haver-nos deixat el seu Cos i la seva Sang per alimentar la
nostra vida cristiana d’amor a Déu i d’amor als germans.

El Dijous Sant és el dia de l’amor perquè el Senyor es va lliurar incruentament amb
plenitud a tots els homes i dones de la humanitat i perquè ens ha deixat el nou mana-
ment de l’amor que és capaç de transformar la nostra vida de pecadors i el curs de la
humanitat.

En l’Evangeli que hem escoltat se’ns diu que Jesús que sempre havia estimat els seus
en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava. Aquesta observació de l’e -
vangelista ens prepara per captar aquest gran amor de Jesús en tot el que va fer aquell
vespre celebrant el sopar pasqual dels jueus en el Cenacle de Jerusalem. El Senyor
els estimà i ens estima fins a l’extrem. Ja no ens deixà només la seva Paraula, sinó
el seu Cos i la seva Sang que el Divendres Sant immolaria cruentament en el Calva-
ri. Instituí el sagrament de l’Eucaristia i el sagrament de l’Orde, instituint el sacerdo-
ci ministerial perquè totes les comunitats cristianes del món poguessin fer el que
Ell feu aquell Dijous Sant en memòria seva: l’Eucaristia. Jesús va escollir fer la insti -
tució de l’Eucaristia, Memorial de la Nova Aliança, en el sopar pasqual celebrat amb
els seus Apòstols en el Cenacle de Jerusalem. Déu va alliberar el seu poble d’Israel
de l’esclavitud d’Egipte i ho feu amb un sopar on les famílies havien de menjar un
anyell i la seva sang alliberà al poble d’Israel de la mort dels seus primogènits aque-
lla nit.

Jesús és el veritable anyell pasqual. Ell immolant-se en la creu carregà tots els nostres
pecats i ens ha alliberat de l’esclavitud del pecat i de la mort. La seva sang ens ha re-
dimit, ens ha retornat l’autèntica imatge de Déu que el pecat havia esborrat o desfigu -
rat i ens ha donat el do de ser fills i filles de Déu.

Aquella primera nit pasqual dels jueus a Egipte, havien de menjar l’anyell drets, ce -
nyits, amb les sandàlies posades i el bastó a la mà i se l’havien de menjar a corre-cui-
ta: aquesta víctima és la Pasqua, és a dir, el «pas» del Senyor. Aquell poble inicià un
llarg pelegrinatge pel desert alliberats per Déu de l’esclavitud d’Egipte, camí cap a
la terra promesa.

Aquesta és l’actitud amb la que hem de menjar el Cos de Crist i de beure la Sang de
Crist, com a pelegrins per a aquest món, en una terra de desert, fent camí cap a la ca-
sa del Pare, cap a la Jerusalem celestial. Com els pelegrins, hem de tenir el nostre cor
buit de les coses d’aquest món i ple de Déu que ens ha salvat i ens espera per donar -
nos en el cel la plenitud de la felicitat. L’Eucaristia que celebrem i rebem ens ha de
donar l’autèntica llibertat de tot tipus d’esclavitud que hi ha encara segurament en la
nostra vida.

A la segona lectura, l’Apòstol Pau ens recorda la tradició que ell havia rebut i que ve
del Senyor Jesús, la nit que havia de ser entregat. Aquella nit al Cenacle Jesús pren-
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gué el pa, i dient l’acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu Cos, ofert per
vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial». Igualment prengué el calze —ens
diu Sant Pau— i Jesús digué: «Aquest calze és la nova aliança segellada amb la
meva sang. Cada vegada que en beureu, feu-ho per celebrar el meu memorial». L’A-
pòstol Pau ens recorda el que ell rebé de Jesús i és el que Jesús feu en el Cenacle de
Jerusalem instituint l’Eucaristia.

Segurament que cap de nosaltres no hauria pogut imaginar aquestes manifestacions
de l’amor del Senyor. Tanmateix ell ens ho hauria anunciat en dir-nos que el meu cos
és verdader menjar i la seva sang és verdadera beguda, i qui menja el meu cos i beu
la meva sang està en mi i jo en ell. Això que havia anunciat ho va complir aquell pri-
mer Dijous Sant instituint l’Eucaristia. Aquest gran amor del Senyor demana una cor -
respondència per part nostre, la resposta del nostre amor a Ell i als germans.

Tanmateix l’evangeli que hem escoltat d’aquell Dijous Sant a Jerusalem, el Senyor
va preparar els seus Apòstols abans de participar en la primera Eucaristia, amb el
ritus del rentament dels peus. Jesús, el Mestre i Senyor, va rentar els peus a tots els
Dotze, malgrat l’oposició de Pere. I Jesús fa la seva catequesi d’aquest ritus del
rentament dels peus. Ens diu això: «¿Enteneu això que us acabo de fer? Vosaltres em
dieu “Mestre” i “Senyor”, i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. Si, doncs, jo, que sóc el
Mestre i el Senyor us he rentat els peus, també vosaltres us ho heu de fer els uns als
altres. Us he donat un exemple perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet». Ai-
xò vol dir que ens hem d’ajudar mútuament, que ens hem de servir els uns als altres,
perquè el nostre Mestre i Senyor ho ha fet constantment i ha donat la vida per a tos.
Recentment hem tingut dos exemples molt importants: El Papa Benet XVI ha renun-
ciat al seu ministeri de Bisbe de Roma i de Successor de Sant Pere perquè en cons-
ciència ha cregut que no podia servir bé, adequadament, a l’Església. És tot un exem-
ple d’humilitat, d’amor profund a l’Església i de coherència. I en el Conclave hem
escollit al Papa Francesc que va acceptar generosament servir radicalment l’Església
com a Bisbe de Roma i Successor de Sant Pere. Dels 115 cardenals, 114 poguérem
retornar a casa i només un —el cardenal Jordi Màrius Bergoglio— no ho va poder
fer, quedant-se a Roma per a aquest importantíssim servei eclesial. Imitem aquestes
actituds d’amor i de servei.

Y finalmente, Jesús nos lo ha dado todo. Espera que correspondamos compartiendo
nuestros pocos o muchos bienes con los que tienen menos o no tienen nada. No po-
demos amar a Dios si no amamos a los hermanos y no compartimos nuestros bie nes
con los pobres en quienes está Jesús muy presente. La comunión del Cuerpo y la San-
gre de Cristo nos conduce a la comunión de amor hacia todos los hermanos, hacia los
amigos y hacia los enemigos. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Hoy pidamos al Se-
ñor por las vocaciones sacerdotales, para que todas las comunidades cristianes del
mun do dispongan de un sacerdote para la celebración de la Eucaristía.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la celebració de la Passió del Senyor. Catedral de
Barcelona, 29 de març de 2013

Aquest vespre del Divendres Sant celebrem la Passió del Senyor. Amb molta devo-
ció i afecte hem escoltat la Passió segons Sant Joan, el relat de la passió, mort i sepul -
tura de Jesús. Déu per a salvar-nos va triar el camí de la creu. El seu Fill encarnat
en les entranyes virginals de Maria per obra de l’Esperit Sant, fou condemnat injusta -
ment a la mort i una mort de creu, vergonyosa i humiliant com cap altra mort. Déu
per a salvar-nos ha escollit la creu que porta a la resurrecció.

I ens podem preguntar: ¿per què ha escollit el camí de la creu? Fonamentalment pel
seu amor envers tots els homes i dones de la humanitat. Per amor ens ha creat i en-
trant el pecat en el món, també per amor ens ha salvat. Creació i salvació és fruit de
l’amor de Déu, ell que és l’Amor. I atès que cadascú dels homes i dones de la hu-
manitat, pel pecat, portem una creu, ha volgut salvar-nos portant i morint en la creu.
Déu ens ha volgut donar una prova ben palesa del seu amor, ja que és l’amor de Déu
el que dóna ple sentit a la nostra vida, manté la nostra esperança en aquest món i con-
tribueix a la nostra realització personal i cristiana.

Davant del relat de la Passió que hem escoltat, dels nostres cors ha de brollar avui i
sempre una acció de gràcies a Jesús per a la nostra salvació. Davant del misteri del
mal, del sofriment humà i de la mort, ens cal apropar-nos a la creu de Jesús ja que
nosaltres també portem una creu. Jesús, clavat en creu, és sempre ben a prop de tots nos -
altres que seguim pas a pas el camí d’una vida que desemboca indefectiblement en
el dolor i la mort. Contemplant Jesús mort en creu, rebem llum per entendre i accep-
tar el dolor i la mort i tot això, units a Ell, té un sentit redemptor i ens porta a la vi-
da autèntica i eterna. La creu porta a la resurrecció. Aquest és el missatge cristià de
la creu de Jesús.

Aquest amor i agraïment al Senyor avui l’expressarem besant a Jesús clavat en creu.
Ens acostarem a la creu de Crist que ens ha redimit. «Mireu l’arbre de la creu, on mo-
rí el Salvador del món. Veniu i adorem-lo!». Ho farem tot dient a la creu amb el poe -
ta: «Arbre sant, vincla tes branques, ablaneix la teva fusta, endolceix la rigidesa que
t’ha donat la natura, i que el teu tronc suaument sostingui els membres del Rei.»

Besant Crist crucificat entendrem més i millor, amb la mirada de Déu, el significat de
la creu. La creu pels cristians és l’arbre de la vida, a diferència d’aquell arbre del pa-
radís que fou l’arbre de la mort.

Avui, al peu de la creu de Jesús, comprendrem aquelles paraules plenes de saviesa
divina de l’apòstol Pau: per a nosaltres el Crist crucificat no és motiu de niciesa ni d’es -
càndol, sinó de saviesa, de poder i de salvació. Per això, els cristians ens gloriem en
la creu de Crist. La saviesa de la creu s’identifica amb la saviesa de l’amor i de la vi-
da plena. Perquè la creu del Divendres Sant portà el Crist a la resurrecció de la Vet-
lla Pasqual.
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La salvació de Jesucrist obtinguda per la seva mort i resurrecció és universal. Per
això farem en aquesta celebració una pregària, demanant la salvació de tot el gène-
re humà ja que la creu de Crist és l’arbre de la vida per a tota la humanitat.

La cruz de Jesús nos ayuda a llevar con paciencia y amor nuestra propia cruz. No nos
separemos de Él, ya que ha querido subir al Calvario cargando su cruz para ir de-
lante nuestro y acompañarnos en el vía crucis que todos vivimos de una manera o de
otra. Cuando este vía crucis nos sea insoportable, tomemos en nuestras manos una
cruz con Cristo crucificado y mirémosle y Él nos dará fuerza para levantarnos de nue-
vo, como Él que cayó tres veces en aquel camino de la cruz subiendo al Calvario,
se levantó para llegar hasta la cima.

Esta tarde todos los cristianos estamos de alguna manera presentes en Jerusalén, en
donde murió el Señor. Y tenemos presente las graves circunstancias que viven las co-
munidades cristianes en Tierra Santa. No son judíos y no son musulmanes, son cris-
tianos. Situación muy difícil para poder sobrevivir. Pero Tierra Santa es donde nació,
vivió, murió y resucitó el Señor, es preciso que allí vivan comunidades cristianes que
acojan y hagan presente la salvación de Jesús que nos ofreció en aquel lugar. Por
esto, os pido vuestra generosidad ayudando económicamente a los cristianos de Tie-
rra Santa, al acercarlos a la cruz de Cristo. ¡Que Dios os lo pague!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Vetlla Pasqual. Catedral de Barcelona, 30 de
març de 2013

Estem celebrant la Vetlla Pasqual per commemorar la Resurrecció de Nostre Se nyor
Jesucrist. Ha ressuscitat veritablement. Al·leluia! Al·leluia!

Pasqua és la festa de la nova creació. Jesús ha ressuscitat i no morirà mai més. Ell ha
obert la porta cap a una nova vida que ja no coneix ni la malaltia ni la mort. Tertu-
lià, en el segle III, referint-se a la resurrecció de Crist i a la nostra resurrecció digué:
«Carn i sang, tingueu confiança, gràcies a Crist heu adquirit un lloc en el cel i en el
regne de Déu» (CCLII, 994). Amb la resurrecció de Jesús s’ha obert una nova dimen-
sió per a l’home. La creació s’ha fet més gran i més espaiosa. La Pasqua és el dia
d’una nova creació, però precisament per això, l’Església comença la litúrgia amb
l’antiga creació per tal que aprenguem a comprendre la nova. Aquesta nit santa, a l’i-
nici de la litúrgia de la Paraula, hem llegit el relat de la creació del món.

¿Què vol dir amb el relat de la Creació? Déu creà la llum i la llum fa possible la vida,
l’encontre, la comunicació, el coneixement i l’accés a la veritat. I fent possible el co-
neixement, fa possible la llibertat i el progrés. La llum és també expressió del bé, que
és lluminositat.
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En la gran festa de la Pasqua, en el matí del primer dia de la setmana, Déu va tornar
a dir: «Que existeixi la llum». Abans havia vingut la nit de l’hort de Getsemaní i
del Calvari, l’eclipsi solar de la passió i mort de Jesús, la nit del sepulcre, el Dis-
sabte Sant. Però ara torna a ser el primer dia, comença la creació totalment nova. Per
la resurrecció de Jesús, la vida és més forta que la mort; el bé és més fort que el mal;
l’amor és més fort que l’odi; la veritat és més forta que la mentirà. La tenebra dels
dies passats es dissipa quan Jesús sorgeix de la tomba i es fa ell mateix llum per a
Déu. Amb la resurrecció de Jesús, la mateixa llum torna a ser creada. Ell ens porta
tots rere d’ell a la vida nova de la resurrecció i venç tota forma d’obscuritat i tenebra.
La Pasqua és el Dia que Déu ha obrat, és el Pas del Senyor per la creació i per les nos-
tres vides il·luminant-ho tot i donant la novetat de la resurrecció.

En la Vetlla Pasqual, la nit de la nova creació, l’Església presenta el misteri de la llum
amb un símbol molt humil: el ciri pasqual. Aquesta és una llum que viu en virtut
del sacrifici. La llum del ciri il·lumina consumint-se a sí mateix. Dóna llum donant-
se a si mateix. Així representa molt bé el misteri pasqual que celebrem de Crist que
es lliura a si mateix, i d’aquesta manera dóna molta llum.

El simbolisme del ciri pasqual és més ampli encara. La llum del ciri és foc. El foc és
una força que forja el món, un poder que transforma. I el foc és calor. També amb tot
això es fa visible el misteri de Crist ressuscitat. Crist, que és llum, és també foc i ca -
lor que destrueix el mal, transformant així el món i a nosaltres mateixos i fa present
la calidesa i la bondat de Déu.

En l’himne de l’Exsultet se’ns ha recordat que el ciri de cera es deu principalment
al treball de les abelles. Així tota la creació entra en joc. En el ciri pasqual, la crea-
ció es converteix en portadora de llum. És la bondat impresa per Déu a la creació i
que ens fascina moltes vegades i que contemplant-la amb la llum de la raó podem
arribar a l’existència de Déu, creador del cosmos.

La novetat de la resurrecció de Jesús fa possible que els cristians visquem en aquest
món, usem i gaudim de les coses d’aquí a baix, sense oblidar que som abans que
res i sobretot ciutadans del cel. L’apòstol Pau ens diu «Ja que heu ressuscitat junta-
ment amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta
de Déu; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra». Aquesta actitud ens
ajuda a viure despresos de les coses d’aquest món i a compartir-les amb els germans
més necessitats.

La Pasqua és la festa de les festes per als cristians i el fonament més pregon de l’espe -
rança cristiana i de la nostra alegria, malgrat les dificultats que experimentem en
aquest món. Jesús ressuscitat torna entre nosaltres en l’Eucaristia i la seva presèn-
cia és font de la nostra joia pasqual. I Jesús mort i ressuscitat en l’Eucaristia ens dó-
na el seu Cos i la seva Sang com a aliment per tal que ell estigui en cadascú de nos -
altres i nosaltres en ell.

La joia de Maria, la mare de Jesús, dels Apòstols i de les santes dones fou immensa
quan tornaren a veure Jesús després de la seva mort en el Calvari. Aquesta és també
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la nostra alegria i la nostra joia aquesta nit santa, en aquesta Vetlla Pasqual, i ho con-
siderem un do preuat que el Senyor ens fa, estant vivent aquí enmig nostre en aques-
ta celebració litúrgica.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa de Pasqua de Resurrecció, Catedral de Barcelona, 31 de
març de 2013

Avui és Pasqua. Avui és la festa de les festes dels cristians perquè Jesucrist, que
morí a la creu per a nosaltres i tota la humanitat, ha ressuscitat. Hoy es Pascua de Re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo. Oggi è la Pasqua del Signore Gesù, fonte
di sicurezza e di pace. Aujord’hui est Pâque de résurrection de Jesus. Today is East -
er, Jesus Christ is risen.

Aquesta és la joiosa notícia que els cristians donem avui, un cop més, a la nostra
societat que envellida cerca amb deler novetat. Jesucrist ressuscitat ho ha fet tot nou
i ens fa participar de la novetat de la vida de fills i filles de Déu i de germans els
uns dels altres. Aquesta és la gran novetat que necessita i espera la nostra societat.
Aquesta és la magnífica realitat que hem commemorat la nit passada, a la Vetlla Pas-
qual. Benvolguts joves, cerqueu sempre la novetat que us ofereix Jesús, que és la pu-
resa de cor i l’entrega radical i generosa a Jesús i als germans.

La resurrecció de Jesús constitueix el nucli central de la nostra salvació. Per això sant
Pau ens ha dit amb tota claredat: «Si Crist no hagués ressuscitat, seria sense objecte
la nostra fe, ho seria també la nostra predicació». I el Catecisme de l’Església Catò-
lica ens diu que «la resurrecció és, sobretot, la confirmació de tot allò que el Crist va
fer i va ensenyar».

Mentre esperem el dia benaurat en què celebrarem en el cel la Pasqua definitiva,
celebrem cada any la renovació del misteri pasqual en l’Església. Avui ressuscitem
gloriosos a una vida nova amb Jesucrist ressuscitat. És una glòria, la nostra, que no
veiem, però en la qual el Pare del cel es complau. Com Jesucrist, som complaença
del Pare celestial i admiració dels àngels. I sota la mirada del Pare i a la faç de tot el
món, volem viure autènticament com a homes i dones ressuscitats.

Per això, sant Pau, en diu en la lectura de la carta als cristians de Corint que hem es -
coltat, que «ja que heu ressuscitat amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha
el Crist assegut a la dreta del Pare». Ens cal alçar el cap i pensar sovint en el cel, en
la nostra vida futura en Déu per tota l’eternitat curulla de joia i de felicitat.

La resurrecció de Crist és el punt culminant de la història de la Salvació. És també,
la clau per a interpretar el sentit autèntic de la vida humana. No hi ha en la nostra vi-
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da un ritme binari: vida-mort, néixer per morir; sinó un ritme ternari: vida-mort-més
vida. Morim per a viure. L’apòstol Pau, en la carta als cristians de Colosses parla de
la incidència de la mort i de la resurrecció de Jesús en la nostra vida, tot dient-nos:
«Vosaltres vau morir, i la vostra vida ha estat amagada en Déu juntament amb el
Crist, que és la nostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.»

Amb fe acollim i celebrem com a comunitat creient aquell anunci joiós dels àngels a
les dones aquell matí del diumenge de la primera Pasqua de la història cristiana: «Per
què busqueu entre els morts aquell que viu? No és aquí: ha ressuscitat». Després de
la mort en Crist en creu, els apòstols es desperten en la fe que Crist és viu: viu en Déu
i viu per a ells. És impossible d’expressar la barreja de sentiments que devien omplir
el cor dels Apòstols aquell primer diumenge de Pasqua. Però és possible sentir-ho.
És per a nosaltres cristians una joia calma, de plenitud més que no pas de desborda-
ment. És una joia que traspua pels ulls, i no ens ha de fer vergonya que se’ns noti que
estem contents. Ve d’una gràcia particular, d’una presència real, d’una participació
repetida en el triomf del nostre Redemptor. No és l’alegria d’una nova que ens han
comunicat, sinó d’una realitat que vivim. És, senzillament, la gran joia de la Pasqua,
de la Resurrecció de Jesús! La gràcia de Pasqua no és una realitat que s’esborri quan
passen els dies, sinó que el Senyor Jesús ens l’ha comunicada perquè creixi en nos -
altres sense parar.

Rebent l’Esperit Sant que el Ressuscitat va enviar, Pere prengué la paraula i anuncià
la mort i la resurrecció de Jesús, com hem escoltat en la primera lectura. També nos -
altres hem rebut el do de l’Esperit Sant i com Pere el Senyor ens envia a anunciar, a
aprendre la paraula i comunicar a les persones que tenim al nostre costat la mort i la re-
surrecció de Jesús per amor a tothom, facilitant als nostres germans un encontre perso-
nal amb Jesús ressuscitat, com la que tingué Saule de Tars a les portes de Damasc i es
va convertir de perseguidor de Jesús a Apòstol seu. La joia de la Pasqua ens ha de
convertir en apòstols i comunicadors de la Resurrecció de Jesús als germans. Es timats
joves, anuncieu la resurrecció del Senyor als vostres amics i companys joves que cer-
quen com tothom felicitat i sentit a la vida. És la millor manera que teniu per estimar-los.

En las modernas ciudades secularizadas de nuestro occidente europeo, en sus plazas
y en sus calles hay un deseo oculto, una esperanza germinal, una conmoción de espe -
ranza. Como se lee en el libro del profeta Amós, «vienen días en que enviaré hambre
en el país: no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de escuchar mi palabra»
(Am 8,11). A este hambre de escuchar la Palabra de Dios quiere responder la misión
evangelizadora de la Iglesia y de los cristianos.

Juan Pablo II, en su segundo documento sobre Europa, decía que «la Iglesia ha de
ofre cer a Europa el bien más precioso y que nadie más puede darle: la fe en Jesucris-
to, fuente de esperanza que no defrauda, don que está en el origen de la unidad es-
piritual y cultural de los pueblos europeos, y que aún hoy y en el futuro puede ser una
contribución esencial para su desarrollo y para su integración» (Iglesia en Europa, 18).

La resurrección de Jesús ha incidido e incide en la historia de la humanidad. Su triun-
fo sobre el pecado y la muerte es garantía de victoria en todas las realidades de la crea -
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ción, obra de Dios creador, pero herida por el pecado de los hombres. Todos nosotros
experimentamos la fuerza de la resurrección de Jesús que se manifiesta en una caridad
discreta, constante y generosa, en un respeto sagrado por la dignidad de la persona hu-
mana, imagen de Dios, en un trabajo perseverante y competente para construir una so-
ciedad más justa y fraterna, en una atención preferencial por los pobres y en una espe-
ranza cierta de vida ante los signos de muerte y de duelo patentes en nuestra sociedad.

Si bé la passió de Jesús es reprodueix en moltíssimes persones i en molts pobles, tam-
bé és cert que l’amor, la justícia i la fraternitat, que són fruit de la resurrecció de Crist,
van avançant en el nostre món. És la novetat de la Pasqua de Jesús. El camí és i serà
llarg perquè la salvació de Jesús avança enmig de la humanitat i Déu respecta sem-
pre la llibertat de les persones, dels grups i dels pobles. Tanmateix per fer avançar la
novetat de la resurrecció del Senyor en el món, en la societat i en les estructures hu-
manes, cal també la conversió del nostre cor.

Maria, Mare de Jesús, plena de gràcia, va viure intensament el dolor de la passió del
seu Fill, però va creure en l’anunci que Jesús feia de la seva resurrecció al tercer dia
després de la seva mort. Demanem-li a Maria, Mare nostra, que enforteixi la nostra
fe en la resurrecció de Jesús i en la nostra resurrecció al final dels temps.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

A l’espera de la fumata blanca (03/03/13)

El nostre estimat Sant Pare Benet XVI ha renunciat al seu ministeri de Bisbe de Ro -
ma i Successor de Sant Pere. Des del 28 de febrer a les vuit del vespre, l’Església de
Jesucrist no té Papa, hi ha el que em diem seu vacant. L’Església de Roma no té Bis-
be. Aquesta seu està vacant i cal elegir un nou Bisbe de Roma que és també el Suc-
cessor de Sant Pere.

Feia gairebé sis cents anys que els Papes no renunciaven, i la seu de Roma quedava
vacant per la mort del Sant Pare. Benet XVI ha trencat aquesta llarga tradició a la que
estàvem força acostumats i ha renunciat. Per a tots fou una sorpresa, quelcom per a
nosaltres inèdit.

El Papa Benet XVI va donar aquesta important notícia l’11 de febrer, festivitat de la
Mare de Déu de Lourdes. Ho va fer amb un escrit breu, però perfecte i en llatí. Va co-
mençar dient que ho havia reflexionat repetidament en la seva consciència davant Déu.
No fou una decisió poc pensada. Home intel·lectual, lúcid i de profunda espiritua li-
tat, no podria prendre d’altra manera aquesta important decisió per a l’Església.
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El Papa Benet XVI ens ha explicat les raons per les quals ha renunciat al seu minis-
teri. Les menciona dues vegades en la seva curta intervenció. Ha arribat a la certesa
que, per l’edat avançada, ja no té les forces per exercir de manera adequada el ministe -
ri petri. I ens diu també que per governar la barca de Sant Pere i anunciar l’Evange-
li avui en el nostre món, es necessita el vigor tant del cos com de l’esperit que en els
darrers mesos constata que ha disminuït i reconeix la seva incapacitat per exercir bé
el ministeri que li va ser encomanat.

Aquestes raons posen en relleu clarament la profunda espiritualitat del Sant Pare i
també el seu gran amor a l’Església a la que ha volgut servir sempre bé i de manera
adequada. Aquest amor a l’Església l’ha portat a veure que si no podia continuar ser-
vint-la bé i adequadament, com ja havia anunciat d’alguna manera l’any 2010, calia
que renunciés i que es pogués elegir un altre Sant Pare. Benet XVI no ha volgut mai
servir-se de l’Església, sinó servir l’Església. És tot un testimoniatge per a tota l’Es-
glésia i pel món.

La seva renúncia manifesta també la humilitat del Sant Pare que reconeix —com ens
ha dit— la seva incapacitat per exercir bé el seu ministeri. Humiliat que és el reconei -
xement de la veritat.

Un cop més ens cal agrair a Benet XVI aquest nou exemple que ens ha donat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

L’Església i la situació de seu vacant (10/03/13)

En l’Església està previst què cal fer quan el Papa mor o renuncia. Passats uns dies
de l’inici de la seu vacant, se celebra el conclave que reuneix els cardenals que tinguin
menys de vuitanta anys per tal que, mitjançant l’escrutini, elegeixin el nou Sant Pa-
re. La funció de l’elecció del Sant Pare és una responsabilitat molt gran i es demana
als cardenals electors que ho facin cercant en consciència el que consideren que Déu
vol per al millor bé de tota l’Església estesa d’Orient a Occident.

En el conclave els cardenals hem d’escollir el bisbe de Roma i successor de sant Pe -
re. El Sant Pare succeeix l’Apòstol Pere en la seu de Roma i ha de fer un servei a to -
ta l’Església. En expressió de sant Ignasi d’Antioquia, aquest servei consisteix en «el
primat en la càtedra de Pere que presideix l’assemblea de l’amor que és l’Església».
Aquesta expressió ignasiana fou incorporada pel Concili Vaticà II en els documents
sobre l’Església i sobre les missions.

El Papa succeeix l’apòstol Pere, que a Cesarea de Felip, a la pregunta de Jesús dirigi -
da al grup dels dotze apòstols sobre qui deien que era ell, respongué: «Vós sou el Mes -
sies, el Fill de Déu viu». Resposta que meresqué aquestes paraules del Mestre: «Sor-
tós de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el
meu Pare del cel». I Jesús li confià aquest encàrrec: «I ara, també jo et dic que tu
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ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església, i les portes del Reialme
de la Mort no li podran resistir. Et donaré les claus del Regne del cel: tot allò que
lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslli -
gat al cel.»

Aquest servei importantíssim del successor de sant Pere ha d’involucrar a tots els
membres de l’Església, que han de participar en els treballs del conclave amb la se-
va pregària constant tot demanant a l’Esperit Sant que il·lumini el treball dels car-
denals electors per tal d’escollir, després del gran do del papa Benet XVI, un nou Sant
Pare segons el cor de Déu, un pastor que ens guiï al coneixement de Crist i al seu amor.

El treball que farem els cardenals en el si del conclave i reunits en la Capella Sixtina
contemplant l’absis del fresc del Judici Final de Miquel Àngel, la pregària de tots els
membres del poble de Déu i l’assistència de l’Esperit Sant, ànima de l’Església, faran
possible una fumata blanca del nou Papa per a l’Església i el món d’avui.

Amb motiu de l’Any de la Fe, l’arxidiòcesi de Barcelona organitza un pelegrinatge a Ro-
ma per Pentecosta (18-21 maig) per participar en el pontifical presidit pel nou Sant Pare.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El sacerdot, testimoni de Jesucrist (17/03/2013)

En la carta als seminaristes que Benet XVI va publicar el 18 d’octubre de l’any 2010,
explica una anècdota que em sembla que resulta oportuna amb motiu del Dia del Se-
minari que se celebra aquest diumenge. Explica el Sant Pare que, el desembre de
1944, quan el van cridar al servei militar, el comandant de la companyia els va pre-
guntar a cadascú què volien ser en el futur. Ell va respondre que volia ser sacerdot
catòlic. I el sotstinent va replicar: «Doncs has de triar una altra cosa. A la nova Ale-
manya ja no calen capellans.»

També avui hi ha molta gent que d’una manera o d’una altra pensa que el sacerdoci
catòlic no és una professió amb futur, sinó que pertany més aviat al passat. «Vosal-
tres, benvolguts amics —diu Benet XVI als seminaristes d’avui—, heu decidit entrar
al Seminari i, per tant, us heu posat en camí cap al ministeri sacerdotal a l’Església
catòlica, en contra d’aquestes objeccions i opinions. Heu fet bé. Perquè els homes,
també en l’època del domini tecnològic del món i de la globalització, continuaran te-
nint necessitat del Déu manifestat en Jesucrist que ens reuneix en l’Església univer-
sal, per aprendre amb ell i per mitjà d’ell la vida veritable.»

El Dia del Seminari, en aquest Any de la Fe, té com a lema «Sé en qui he cregut». Són
unes paraules de sant Pau en la seva segona carta a Timoteu, el seu fill espiritual i dei-
xeble. El context d’aquestes paraules ens porta a Pau, que se sent sol, empresonat
i proper a la mort i es reafirma en la seva vocació d’apòstol de Jesucrist, d’herald i
mestre de l’Evangeli. «Per això —li diu a Timoteu— suporto aquests sofriments i no
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me n’avergonyeixo. Sé en qui he cregut, i estic segur que és prou poderós per guar-
dar fins a l’últim dia el tresor de la fe que m’ha estat confiat» (2Tm 1,11-12).

Amb motiu del Dia del Seminari, crec necessari recordar que les vocacions sacerdo-
tals són un gran do de Déu per a l’Església i el món. Sense sacerdots, l’Església no
podria viure aquella obediència fonamental que se situa en el cor mateix de la seva
existència i de la seva missió en la història. Si a la comunitat cristiana arriba a faltar
el prevere, aquesta es troba privada de la presència i de la funció sacramental de Crist,
cap i pastor, essencial per a la vida de la mateixa comunitat.

El ministeri ordenat és indispensable per a l’Església. Consegüentment, encara que
hi hagi penúria de sacerdots, sobretot en els països europeus, no s`ha de perdre mai
la certesa i la confiança que Déu continua suscitant homes que, com a testimonis de
Jesucrist, es consagrin totalment a la celebració dels sants misteris, a la predicació
de l’Evangeli i a mantenir viva la flama de la fe en les comunitats cristianes. Dema-
nem-ho al Senyor especialment en el Dia del Seminari.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El Senyor ens ha donat el Papa Francesc! (17/03/2013 per la premsa)

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pas-
toral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i
professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesa-
nes. Benvolguts i benvolgudes, el Senyor ens ha donat el Papa Francesc!

L’Església ha rebut amb molta joia la bona notícia de l’elecció del Papa Francesc. En
la cinquena votació els cardenals reunits en el Conclave hem escollit al Cardenal Jor-
ge Mario Bergoglio, com a Bisbe de Roma i successor de Sant Pere.

Ha triat el nom de Francesc, en memòria de Sant Francesc d’Assís. Tots estem molt
contents i en donem gràcies a Déu que ha donat a l’Església de Roma i a tota l’Esglé -
sia de Jesucrist un nou Pastor.

Desitjo agrair-vos molt a tots vosaltres, estimats diocesans, la vostra pregària cons-
tant amb motiu de la celebració del Conclave. Us he portat a tots en el meu cor —sa-
cerdots, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques— i m’he sentit molt acompa -
nyat per la vostra pregària. 

En les Congregacions Generals prèvies al Conclave i en el mateix Conclave l’Espe-
rit Sant s’ha fet present per les pregàries d’intercessió de tota l’Església estesa d’O-
rient a Occident, i per la comunió, fraternitat i treball de tots els cardenals.

El Papa Francesc ha estat arquebisbe de Buenos Aires i ha servit aquella Església amb
l’amor propi d’un bon pastor. És el primer Papa procedent d’Amèrica llatina, conti-
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nent on hi viuen el 40% dels catòlics del món. El Papa Francesc és un home de Déu,
molt preparat, senzill i proper: és un bon pastor que ha pasturat una Església metro-
politana molt gran i la seva figura és molt popular en tota Amèrica llatina.

Com a arquebisbe de Buenos Aires, endegava el Pla Pastoral amb aquests objectius:
comunitats obertes i fraternals, protagonisme d’un laïcat compromès, evangelització
envers cada ciutadà i assistència als pobres i als malalts. El nom de Francesc l’harmo -
nitza amb aquestes paraules que ha dit més d’una vegada: «La meva gent és pobra i
jo sóc un d’ells». Als seus sacerdots els ha recomanat sempre misericòrdia, coratge
apostòlic i portes obertes a tothom.

El Papa Francesc des del primer moment ens ha demanat que l’ajudem amb la pregà -
ria. Ho farem tots els diocesans constantment amb la pregària, l’afecte i el seguiment
del seu magisteri i guiatge. Així li he dit quan l’he saludat.

Aquest diumenge 17 de març, a les 5 de la tarda, celebrarem l’Eucaristia a la Basíli -
ca de la Sagrada Família i ens unirem amb acció de gràcies a Déu pel Papa Francesc,
per l’Església de Roma i per tota l’Església universal que el Sant Pare ha de servir.

Amb una benedicció i salutació molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Pujar a Jerusalem (24/03/2013)

El diumenge de Rams comença la Setmana Santa. Els cristians acompanyem Jesús
que va pujar a Jerusalem. El camí cap a Jerusalem va portar el Senyor a la seva pas -
sió, a la seva mort i a la seva resurrecció. És el que commemorem aquests dies sants.
Aquests esdeveniments històrics han incidit fortament en la vida de la humanitat, es-
pecialment del nostre occident.

Jesús va fer aquest camí cap a Jerusalem acompanyat dels seus deixebles. I mentre
ca minaven des de molt lluny anava explicant-los en què consistia anar a aquella ciu -
 tat santa. «Llavors començà a ensenyar-los que calia que el Fill de l’home patís molt
i fos rebutjat pels ancians, pels grans sacerdots i pels escribes, fos mort i, després
de tres dies, ressuscités. I els ho deia ben clarament.»

Davant d’aquest anunci de Jesús hi ha la reacció de Pere que venia a sintetitzar la de
tots els altres apòstols: «Aleshores, Pere, pensant-se afavorir-lo, es posà a reprendre’l».
És el rebuig innat a la creu, a la mort, al fracàs humà. És entendre la vida i l’obra
del Messies en clau únicament d’èxits, de resurrecció. Tanmateix Jesús reitera el seu
anterior ensenyament sobre el que succeiria a Jerusalem, renya Pere i li diu: «Fuig del
meu davant, Satanàs, perquè els teus sentiments no són els de Déu, sinó els dels ho-
mes». L’amenaça més perillosa per a l’Església i per als cristians és el rebuig de la creu
de Crist.
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A mesura que anaven caminant cap a Jerusalem, el Senyor reiterà la mateixa cate-
quesi sobre la seva mort i resurrecció, i, davant les reaccions d’incomprensió per part
dels deixebles, Jesús els donà aquests ensenyaments que són cabdals per a la vida
cristiana, que significa seguir el Senyor en el camí cap a Jerusalem. Els digué: «Si al-
gú vol ser el primer, es farà el darrer i servidor de tots», i també: «El qui vulgui ar -
ribar a ser gran entre vosaltres serà el vostre servent, i el qui vulgui ser el primer
entre vosaltres, serà esclau de tots; com també el Fill de l’home, que no ha vingut a
ser servit, sinó a servir i donar la vida en rescat per a una multitud.»

Sant Pau va entendre molt bé el misteri de la creu com a font de saviesa i de vida. Es
dirigeix als cristians de Corint amb aquestes paraules: «Mentre que els jueus dema-
nen prodigis i els grecs volen saviesa, nosaltres prediquem un Messies crucificat, es-
càndol per als jueus i niciesa per a les altres nacions; però per als qui han rebut la vo-
cació, un Messies que és poder i saviesa de Déu.»

La creu és el signe de la identitat cristiana. És abominada per molts, però continua
atraient milers i milers de creients que es postren per adorar qui, sense deixar de ser
Déu, va voler salvar els homes. La creu es va convertir en el signe definitiu de l’amor
fidel de Déu a tots nosaltres.

El camí cap a Jerusalem portà al Calvari. En la creu del Calvari el dolor i la mort s’a-
bracen amb l’amor i la vida. Qui en aquest món no ha sofert mai, no sap pas què
vol dir estimar. Hi ha una simbiosi profunda i íntima entre dolor i amor. La creu de
Crist ens fa entendre el veritable sentit del dolor i del sofriment que acompanya la vida
de tots els homes i les dones. Claudel ha dit que «Déu no va venir a la terra per supri -
mir el sofriment, sinó per omplir-lo de la seva presència; una presència que sorpre-
nentment és amor infinit». Davant el misteri del mal i del sofriment, la contemplació
de Jesucrist clavat a la creu dóna llum per poder entendre amb pau i profunditat aquest
punyent misteri present en tota persona humana.

Tanmateix el camí cap a Jerusalem no va acabar al Calvari. Jesús morí en creu, però
ressuscità. Aquesta és la victòria definitiva que venç el mal, el sofriment i la mort.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Pasqua de Crist, Pasqua de l’Església (31/03/2013)

Els cristians hem de professar amb goig la nostra fe. Sempre, però especialment en
aquest festa de Pasqua, la festa de les festes, la principal i primera festa cristiana de
tot l’any. Els nostres germans d’Orient expressen aquesta fe i aquesta joia amb la sa-
lutació tradicional: «Crist ha ressuscitat»; a la qual segueix la resposta: «Veritable-
ment ha ressuscitat.»

Aquesta joia pasqual estem cridats a viure-la, de manera especial en aquest any de la
fe, en Església. Perquè si l’Església és el signe eficaç de Jesucrist —el Vaticà II la con -
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templa com el sagrament de Crist— la Pasqua de Crist és també la Pasqua de l’Es-
glésia, en l’Esperit Sant.

La professió de fe, que fem amb una solemnitat especial en la Vetlla Pasqual i en la
missa de la solemnitat d’avui, conté un tercer article corresponent a l’Esperit Sant:
«Crec en l’Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants; la
remissió dels pecats; la resurrecció de la carn, i la vida perdurable.»

Les dues afirmacions darreres descriuen especialment els fruits de la Pasqua de Crist
i de la presència de l’Esperit Sant en l’Església, comunitat visible dels qui creuen en
Crist, el «primogènit de la nova creació», el «primogènit entre molts germans». Res-
suscitat per la força de l’Esperit Sant, Jesucrist és la primícia del món definitiu.

D’aquesta manera, el Credo relaciona les missions corresponents del Pare com a
«creador del cel i de la terra»; del Fill, «Jesús nat de la Verge Maria», com a media-
dor sobretot per la seva mort i resurrecció d’entre els morts; i de l’Esperit Sant, «vi-
vent en l’Església», com a principi de vida i de resurrecció definitiva. Per això, l’Es-
glésia és un poble aplegat en la unitat del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.

En aquest clima de Pasqua, estem cridats a valorar molt l’anomenada eclesialitat de
la fe. La mateixa professió de fe és un acte personal i al mateix temps comunitari.
Com afirma el Catecisme de l’Església Catòlica, podem dir crec i creiem, ja sigui la
fe de l’Església professada personalment per cada cristià en el moment del baptisme,
ja sigui la fe de l’Església proclamada pel Sant Pare i els bisbes en moments espe-
cials o, més generalment, per l’assemblea litúrgica dels creients. Creiem en Església,
perquè ella és la nostra Mare, que respon a Déu amb la seva fe i ens ensenya a dir: Jo
crec; i també: Nosaltres creiem.

Desitjo a tothom una santa i joiosa Pasqua de resurrecció.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Convocatòria de premsa

Solemnitat de Sant Josep i ordenacions diaconals a la Sagrada Fa-
mília

Amb motiu de la solemnitat de Sant Josep, que se celebra el 19 de març, el cardenal
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, presidirà aquest diumenge 17 de
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març, a les 17 h, a la basílica de la Sagrada Família, una Eucaristia durant la
qual ordenarà nous diaques diocesans. Serà la primera missa oficiada pel Sr. Carde-
nal després del Conclave.

És imprescindible que tots els mitjans que vulgueu cobrir l’acte acrediteu la vostra
presència, ja que d’una altra manera no podem assegurar-vos l’entrada a la basí lica.
El termini per acreditar-vos és fins demà dissabte a les 12 del migdia.

Sentim convocar-vos en un termini tan just de temps i esperem que entengueu les cir-
cumstàncies que estem vivim actualment.

L’accés dels mitjans de comunicació a la basílica serà per la porta de les Escoles, si-
tuada a la cruïlla entre els carrers Sardenya i Mallorca, on se us rebrà i se us acompa -
nyarà al lloc destinat per a vosaltres. L’hora de convocatòria és a les 16 h.

Barcelona, 15 de març de 2013

Articles i declaracions

Article del Sr. Cardenal Arquebisbe sobre Gaudí a «L’Osservatore
Romano»

El diari «L’Osservatore Romano», en la seva edeició italiana, en l’edició dels dies
11 i 12 de març, a la pàg. 4, publicà a tota pàgina el següent article del Sr. Cardenal
Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. L’article portava aquest títol «Il mio clien-
te non ha fretta» i aquest subtítol «Un excelente patrono per le donne i gli uomini del
mondo dell’arte». 

La causa di beatificazione di Antoni Gaudí, l’architetto della basilica della Sagrada
Família a Barcellona, è già stata avviata presso la Congregazione delle Cause dei
Santi. È morto nel 1926. Il 12 aprile 2000, nell’arcivescovado di Barcellonq, è stata
celebrata l’apertura del processo, conclusosi il 13 maggio 2003, e il dossier è statto in -
viato a Roma. Benedetto XVI, nella messa con dedicazione della Sagrada Família, ha
fatto riferimento a aquello che gli storici hanno definito il «pasaggio dei santi». Quest’e-
vento, disse, «è anche, in qualche mlodo, il punto culminante e lo sbocco di una sto -
ria di aquesta terra catalana che, sopratutto a partire della fine del XIX secolo, diede
una moltitudine di santi e di fondatori (...) Storia di santità, di creazione artistiche e
poetiche, nate dalla fede». Antoni Gaudí che visse tra il XIX e il XX secolo, fa parte di
quei santi e di quegli artisti.

L’«architetto di Dio», come alcuni lo chiamavano, nacque in una famiglia cristiana e
ricevette un’educazione e una formazione religiose. A 31 anni, l’Associazione dei de -
voto di Sant Giuseppe gli affidó la direzione architettonica della construzione della
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basilica della Sagrada Família. Si dedicó ànima e corpo a questa opera magna, rinun-
ciando via a via alle proposte interessanti che reiceveva, per dedicarsi solo alla Sagra -
da Família. La costruzione di questa chiesa convertí sempre più il suo architetto, edi-
ficando in lui l’opera della sua santifiazione.

Gaudí, nella fase matura della sua esistenza, andava a messa quotidianamente e poi
passava l’intera giornata ai piedi della sua opera, fino alle cinque e mezza del pome rig -
gio. Allora si recava alla chiesa dell’Oratorio di sant Felippo Neri, situato accanto
alla cattedrale di Barcellona, e lì pregava dinanzi al Santíssimo Sacramento e conver-
sava con il suo confessore. Faceva il tragitto a piedi, perché gli piaceva molto cam-
minare e paseggiare. I suoi passi erano per lui un tempo di meditazione e di preghiera.

César Martinell, architetto, diuscepolo e biografo di Gaudí, afferma che la conversa-
zione con lui, più che istruttiva, riseultava edificante: «Fervido credente qual era, ac-
compagnava tutti i suoi atti con la pratica delle virtù cristiane, convinto che, senza di
esse,sia impossibile la retittudine di condotta». E llo stesso biografo segnala che «Gau -
dí agli occhi di molti appariva austero. Conoscendolo più intimamente, aveva invece
un carattere sincero e comunicativo (...), molti giovani architetti si recavano spesso
al suo studio nella basilica, desiderosi di ascoltarlo». Lo scrittore Marià Manent, suo
coetaneo e amico, narra: «hio visto Gaudí ricevere la comunione con grande devo-
zione (...), sembrava un vecchio patriarca, che parlava dolcemente di cose augiuste
solemni e sacre.»

Il titolo di «architetto di Dio» è una giusa sintesi della sua vita. La sua aspirazione
era servire Dio e seppe sempre che il modo migliore di ferlo era atraverso l’architet -
tura. Questa coscienza di laico cristiano, totalmente dedito a servire il Signore nell’e-
sercizio della sua profesione, lo portò a restare celibe per tutta la vita. Confessava pe-
rò che la castità non gli pesava. Come nella vita di grandi santi, una malattia iluminó
la sua vita mostrandogli il vero camino; si adentrò in esso senza vacillare o rimandare.
Dedito anima e corpo alla sua opera magna, non aveva più dubbi su chi fosse il suo
unico «cliente». Diceva: «Il mio cliente non ha fretta». Aveva il cliente migliore: Dio.

Gaudí crebbe nella comprensione e nella pratica della vita cristiana grazie a contat-
ti con grandi apostoli della fede, completamente votati a una fede comunicativa,
che sono da esempio per noi in questo Anno della Fede. Tra qwuesti figurano Josep
Maria Bocabella, san Josep Manyanet, san Enric d’Ossó, i vescovi Torras i Bages, de
Vic, Grau, di Astorga, e Campins, di Maiorca.

Visse questa esemplare esistenza cristiana illuminato da tre libri che ispirarono an-
che la sua opera architettonica. Benedetto XVI lo ha ricordato nella sua omilia di de-
dicazione della basilica, il 7 novembre 2010: «Gaudí volle unire l’ispirazione che gli
veniva dai tre grandi libri dei quali si nutiva come uomo, come credente e come ar-
chitetto: il libro della natura, il libro della Sacra Scrittura e il libro della liturgia».
Sempre Benedetto XVI ha sintetizato cosí la sua vita: Antoni Gaudí fu «arquitetto
geniale e cristiano coerente, la cui fiaccola della fede arse fino al termine della sua
vita, vissuta con dignità e austerità assoluta”. Alla sua morte, nella sua piccola biblio-
teca, tra gli altri libri, figuravano: la Bibblia, l’anno (liturgico) cristiano, il Messale Ro -
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mano, il Cerimoniale dei vescovi e l’Année Liturgique, di dom Guéranger, abate di
Solesmes, che legeva assiduamente.

Nel contemplare l’opera magna di Gaudí, con la sua singolare bellezza e la sua richis -
sima simbologia biblica, teologica, catechetica e liturgica, specialmente nello splen-
dore della celebrazione della sua dedicazione presieduta dal Papa, si scopre nell suo
autore l’anima di un vero mistico cristiano. Il cardinale Jubany scrisse che «un gior-
no chesto tempio fu concepito da un genio della architettura, di nome Antoni Gau-
dí, il “grande costruttore di questo secolo”, con le parole di Le Corbusier. Era un uo-
mo completamente dedito al suo lavoro e la sua anima era profondamente cristiana.
Perciò le sue opere furono in grande parti segni cattolici e chiese. Questa, la basilica
della Sagrada Família, è senza alcun dubbio l’estasi di un mistico». 

Il vescovo di Vic, Josep Torras i Bages, diede un titolo nuovo alla basilica della Sagra-
da Família dopo haver conemplato un dipinto di Jaquín Mir, nel quale ha grande rilie -
vo un gruppo di persone che chiede l’elemosina accanto al tempio. Per questo defi-
ní l’opera «la cattedrale dei poveri». E Gaudí aveva una sensibilità particolare per i
poveri. Nell’area del tempio fece costruire una scuola per i bambini di quella zona
periferica. Come ha ricordato lo stesso Benedetto XVI, «finanziò con i propi rispar-
mi la crezione di una scuola per i figli dei muratori e per i bambini delle famiglie più
umili del quartiere (...) Faceva cosí diventare realtà la convinzione che sprimeva
con queste parole: “I poveri devono sempre trobare accoglienza nella Chiesa, che è
la carità cristiana”.»

L’architetto, che il 20 marzo 1879 scriveva: «per farsi una clientela e un nome, secon -
do il mio criterio, bisogna farsi pagare il lavoro quanto vale», negli anni dedicatio es-
clusivamente alla Sagrada Família risulta che chiedesse come compenso solo duecen -
to pesetas al mese (equivalente a 1,20 euro).

Si sa che visitava spesso le persone inferme, e non solo gli amici, ma anche i lavora -
tori che si ammalavano, che andava a trobvare a casa, senza paura di venire contagiato.

Morí il 10 giugno 1926 in un incidente, investito da un tram, mentre si dirigeva della
basilica in costruzione a pregare nella chiesa di San Filippo Neri. Lo portarono all’os-
pedale dei poveri a causa dei suoi abiti dimessi; il suo pensiero in vita fu proprio di
morire in quel luogo con i poveri. Le sue ultime parole furono: «Amen. Dio mio, io mio».
Aveva 73 anni, e ne aveva dedicato 43 a dirigere la costruzione del tempio de lla Sa-
grada Família. Le sue sequie furonlo un imponente manifestazione di condoglio in
tutta la città di Barcellona. Icevette una sepoltura cristiana accanto all’altare centra-
le della cripta che costruì e della chiesa che contribuì all’edficazione della sua esem-
plare esistenza cristiana.

La vita di Antoni Gaudí e la Sagrada Famíla hanno influito sulla conversione di molte
persone al cattolicesimo. Alcuni messi dopo la sua morte, l’architetto docente della
Scuola superiore di architettura di Tokyo, Kenjimai, visitò la basílica, ne restò colpi-
to, chiese informazioni sul suo architetto e alla fine si convertí al cattolkiciesimo, di-
cendo che lo aveva fatto ispirato da lui.
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Il 19 marzo 1998, l’Associazione per la beatficazione di Gaudí ha ricevuto una lette-
ra da Iun Young Joo, directtore della Camera del commercio e dell’industria di Pu-
san, in Corea del Sud, nella quale annunciava la sua conversione al cattolicesimo do-
po haver preparato una mostra sulla vita e sull’opera di Gaudí.

Lo scultore giaponese Etsuro Sotoo, giunto a Barcellona, ha chiesto di poter lavora-
re alla Sagrada Família perché aveva sentito parlare di Gaudí. Si è battezatto vent’an-
ni fa, convertendosi, come egli stesso confessa, grazie a Gaudí. Poi si e convertita
anche la moglie.

Jordi Bonet — fino a quest’anno architetto direttore della costruzione della Sagrada
Família e figlio di colui che in passato ha a sua volta ricoperto questa carica e ha
conosciuto personalmente Gaudí — già membro del Pontificio Consiglio per i Lai-
ci, racconta che in un’assemblea di quel dicatero negli anni Novanta, il presidente, il
cardinale Pironio, communcò che Giovanni Paolo II, gli aveva affidato, l’incarico di
chiedere ai membri del dicastero di proporre alcuni nomi di laici che ritenevano san-
ti per le loro virtù. In una riunione succesiva ne furono propisti alcuni tra i quali fi-
gurava quello di Antoni Gaudí. Nell’assemblea celebrata al santuario di Loreto, in
occasione del VII centenario della Santa Casa, Bonet fece una breve presentazione
della sua vita e della sua opera, rienendolo cannonizabile e sottolineando il suo «esem -
pio di artista cristiano, di fedele laico, che atraveso il suo lavoro, dimostrò sempre
la propia fede cattolica. Dal suo austero stile di vita, pieno di devozione i di preghiera,
alimentata ogni giorno dalla lettura e dalla Comunione, nasce la sua architettura ori -
ginale (...), che trasforma la materia per esprimere attraverso di essa la bellezza, splen -
dores della Verità».

Antoni Gaudí era solito dire che «nella Sagrada Família tutto è providenziale». Ques-
ta provvidenza divina, attraverso la sua preghiera quando era in vita e per la sua in-
tercessione dopo la morte, appare molto chiaramente nell’assenza d’incidenti gravi
nella costruzione della basilica dai suoi inizi nel 1892 fino al presente, per quanto ri-
guardxa sia ai lavoratori sia i visitatori. Per offire alcuni dati statistici, dal 1997 al
2012 incluso, hanno visitato l’interno della Sagrada Família circa 35.000.000 di per-
sone, di ogni età e condizione, va sottolineato che, fino a novembre del 2010, era an-
cora in fase di costruzione. Ciononostante, essendo sempre state adottate misure di
sicurezza, non si sono mai verificati incidenti gravi che abbiano coinvolto visitatori
o lavoratori. Bisogna tener presente che le otto torri già completate sono alte 100 me-
tri e chele prime quattro furono iniziate da Gaudí con i mezzi tecnici e le misure di si -
curezza propri del seuo tempo. L’architetto poté vedere terminata solo la prima tor -
re, dedicata a l’apostolo Barnaba.

Jordi Bonet afferma: «durante i quasi quarant’anni in cui sono stato membre della
Giunta construttrice della basílica e i venticinque in cui ne sono stato architetto di-
rettore e coordinatore, non è accaduto nessun incidente grave. Solo un lavoratore che
manovrava una gru, il 20 novembre 1990, è caduto nel lasciare il suo posto di lavo-
ro per aiutare un compagno, e si è fratturato il bacino, ristabilendosi però dopo al-
cuni mesi».
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Tale constatazione è certamente sorprendente. Questa realtà contraddice le statisti-
che relative agli incidenti sul lavoro nella fase di costruzione. Inqualsisi opera in cos-
truzione è necessario prendere le dovute precauzioni per evitare incidenti, ma ciò pur-
troppo non sempre impedisce che avvengano e che addiritura risultino molto gravi.

Sono certo che l’assenza d’incidenti non sia solo un fatto casuale, poiché, tenuto con-
to dell’elevatissimo numero di visitatori che nel loro percorso passano accanto ai
lavori di costruzione, e anche dei molti operai che lavorano a diverso metri di altez-
za, appare impossibile che non si sia stato alcun incident gravi in questi 120 anni di
construzione della basilica. 

Antoni Gaudí è stato un architetto geniale e un cristiano esemplare. Sarebbe prov-
videnziale se si potesse celebrare al più presto labeatificazione del primo architetto
della storia nell’area della basilica che progettò einiziò a costruire.

Come pastore della Chiesa a Barcellona posso dire che l’«arquitetto di dio» ha ispira -
to e continua a ispirare autentiche conversioni alla fede cristiana, mentre aumenta-
no i frutti spirituali in moltissime persone che visitano la Sagrada Família, partecipa no
alla celebrazione dell’Eucaristia nelle sue navate e pregano dinanzi al suo sepolcro
nella cripta. Antoni Gaudí sarebbe un eccellente patrono per gli uomini e le donne
del mondo dell’architettura e dell’arte e un esimio testimone per la nuova evvangeliz -
zazione della cultura.

† Lluís Martínez Sistach
Cardinale arcivescovo di Barcellona
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Secretaria General

Ordes sagrats

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
diumenge 17 de març de 2013, a la Basílica de la Sagrada Família, confereix el sa-
grat orde del

DIACONAT

EDUARD PUIG CASAS

JOSEP TEIXIDÓ CUENCA

Nomenaments parroquials

13.03.13.— Rvd. P. Dominique Tuyisenge, MSSCC, vicari de la parròquia Mare de
Déu del Coll, de Barcelona.

17.03.13.— Rvd. Sr. Eduard Puig Casas, diaca adscrit a la parròquia de la Mare de Déu
dels Desemparats, de l’Hospitalet de Llobregat.

17.03.13.— Rvd. Sr. Josep Teixidó Cuenca, diaca adscrit a la parròquia de Sant Jo-
sep i a la parròquia de Santa Maria, ambdues de Mataró.

22.03.13.— Rvd. P. Joaquim Pons Ribas, sj, vicari de la parròquia Mare de Déu de
Bellvitge, de L’Hospitalet de Llobregat.

Nomenaments no parroquials

01.03.13.— Rvd. P. Juan José Gallego Salvadores, OP, llicència per a fer exorcismes
(c. 1172 del C.I.C.) per un període de tres anys.

19.03.13.— Fundació Obra social d’ajuda al disminuït psíquic (OSAS). Aprovació
a la composició del patronat per cinc anys, com segueix: Rvd. Sr. Joan Miranda Pé-
rez, president; Sr. Eduard Ràfols Viloca, sotspresident; Sr. Carles Perapoch Tauler,
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secretari; Sr. Josep Bellera Fillat, vocal; Sra. Maria Duran Teixidor, vocal; Sr. Fran-
cisco Gallardo Martín, vocal i Sr. Josep Ocaña Orcajo, vocal.

19.03.13.— Fundació PLAT DE POBRES VERGONYANTS DE LA PARRÒQUIA
DE SANTA MARIA DEL PI DE BARCELONA. Aprovació a la composició del patro -
nat per cinc anys, com segueix: Sr. Antoni M. Badia i Margarit, president; Rvd. Sr. Gaie -
tà de Casacuberta Franco, rector de la parròquia de Santa Maria del Pi; Sr. Emili Si-
morra Boada, Sr. Josep M. Coll Bonet, Sra. Enrica Casademont Ollé, Sr. Joan Martí
Miguel i Sr. Josep M. Pàmies Soler.

19.03.13.— Fundació Hospital Sant Pere Claver, de Barcelona. Aprovació al nome-
nament de la Sra. Anna Veiga i Lluch com a membre del seu patronat.

25.03.13.— Alejandro Galán Martínez, agent pastoral en el Servei religiós de l’Hos-
pital del Parc Sanitari Pere Virgili, de Barcelona.

25.03.13.— Josep Jiménez Montejo, agent pastoral en el Servei religiós de l’Hospital
de Bellvitge Prínceps d’Espanya, de l’Hospitalet de Llobregat.

In pace Christi

Mn. Àngel Nadal Grau

Mn. Àngel Nadal Grau, que darrerament vivia a la Residència Sacerdotal de San Jo -
sep Oriol, morí el 6 de març de 2013 a l’edat de 81 anys i als 48 anys de ministeri sa-
cerdotal. Els darrers anys estava molt limitat des que va patir un episodi càrdio-vas-
cular. Havia nascut a Lliçà de Vall el 29 d’octubre de 1931. 

Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari Conciliar de Barcelona i fou ordenat preve -
re el dia19 de desembre de 1964 a la parròquia de Sant Pius X de la ciutat de Bar-
celona.

L’any 1965 fou nomenat vicari de la parròquia de Nostra Senyora del Port i l’any 1970
fou destinat, també com a vicari, a la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels, tam-
bé de la ciutat de Barcelona, mentre que l’any 1981 fou destinat a la parròquia de la
Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.

L’any 1981 passà a integrar-se a l’equip sacerdotal encarregat de Montcada i Reixac
i deu anys més tard fou nomenat adscrit a la parròquia de Sant Domènec de Barce-
lona, i el 1995, també com a adscrit, passà a servir a la comunitat de la parròquia de
la Preciosíssima Sang, de la qual ja havia estat vicari. 

La missa exequial en sufragi de la seva ànima va celebrar-se a la capella de la Resi-
dència Sacerdotal el dijous dia 7 de març, a les 11 hores. Fou una missa concele-
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brada per trenta preveres, entre els quals hi havia els mossens de la Residència,
amb el director, Mn. Francesc Raventós, i altres preveres companys i amics del mos-
sèn. La missa la presidí Mons. Pere Tena, que comentá l’evangeli del dia —la resur -
recció de Llàtzer—, remarcant el sentit pasqual de la mort dels cristians. Hi varen as-
sistir els seus germans, nebots, demés familiars, i la Sra. Maria Dolors Armengol, que
el va atendre en la seva darrera malaltia, així com fidels de les parròquies on havia
servit. Al final, el nebot del mossèn, Sr. Marià Nadal, va pronunciar unes paraules re-
marcant la bondat del mossèn, que a tot arreu on va estar va ajudar sempre a tothom,
si podia.

En una esquela publicada per la seva família es recordava la bondat del mossèn
amb aquesta frase de Sant Agustí d’Hipona: «Estima i fes el que vulguis. Si calles,
callaràs amb amor; si crides, cridaràs amb amor; si perdones, perdonaràs amb amor.
Si tens l’amor ben arrelat en tu, cap altra cosa, tret de l’amor, serà el teu fruit.» Que
Déu el tingui en la seva glòria.

Mn. Joan Baqué Sala

Aquest prevere del nostre Arquebisbat morí per a aquest món el dia 6 de març de
2013, a la Residència de la Fundació Albà i Hospital de Sant Miquel, a l’edat de 96
anys.

Havia nascut a la ciutat de Barcelona el 14 de gener de 1917, fill dels esposos Sebas-
tià i Enriqueta. Va fer els estudis d’Humanitat i de Filosofia al nostre Seminari Conci -
liar i es llicencià en Filosofia a la Facultat de Filosofia de la Companyia de Jesús, al
Col·legi Màxim de Sarrià.

La Teologia, amb les màximes qualificacions, ja la va cursar a Santiago de Cuba. Fou
ordenat prevere el 24 de juny de 1951, a la diòcesi de Camagüey, diòcesi a la qual
quedà incardinat el 5 d’abril de 1950.

El seu primer servei com a prevere fou el de secretari particular del bisbe de Cama-
güey, Mons. Carles Riu i Anglès (un bisbe català, nascut a Sant Andreu de Palomar)
i vicari de la catedral. Després fou nomenat capellà del «Ingenio Azucarero», fàbri-
ca situada a Central Senado, i rector de la parròquia de Nuevitas. També fou capellà
del Col·legi dels Germans Maristes de Cuba.

L’any 1955 retornà a Barcelona i fou capellà d’una comunitat de religioses de la nos-
tra ciutat i del Col·legi dels Germans Maristes del Passeig de Sant Joan. L’any 1959
anà a França, on col·laborà pastoralment primer a la diòcesi de Montpeller i després
a la de Lió.

L’any 1970 va retornar a la nostra diòcesi i passà a servir pastoralment la parròquia de
Corpus Christi com a adscrit. L’any 1981 passà com a adscrit a la parròquia de Sant
Josep de l’Hospitalet de Llobregat. Es va jubilar el 22 de gener de 1993.

BAB 153 (2013) - març [47]  171



Per voluntat del mossèn, no es va fer comunicació de la seva defunció fins després
d’uns dies del seu traspàs. En aquest sentit, els seus familiars varen respectar les se-
ves disposicions i darreres voluntats. El mateix dia del seu traspàs, Mn. Joan Berna -
das Torner, celebrà la missa en sufragi de l’ànima de Mn. Baqué a la capella de l’Hos -
pital Sant Miquel, on Mn. Baqué va residir els darrers set anys de la seva vida. En
aquesta mateixa capella, el 23 de març de 2013, a les 10.15 del matí, Mn. Joan Berna -
das celebrà una eucaristia, anunciada amb una esquela als diaris, en què varen par-
ticipar els familiars, companys i amics del mossèn difunt.

Que Déu el tingui en el seu repòs. Preguem per ell com per tots els nostres germans
preveres cridats a la Casa del Pare.

Mn. Marià de la Cruz Márquez

Lliurà la seva ànima a Déu a Mataró, el 13 de març de 2013. Havia vingut al món a
Casas de Don Antonio, província de Càceres i diòcesi de Còria-Càceres, el 24 de ge-
ner de 1935. Tenia 78 anys.

L’any 1975 es traslladà a la nostra diòcesi, on es va incardinar definitivament el 2 de
setembre de 1980. Durant uns anys fou religiós franciscà i va exercir diverses respon-
sabilitats formatives en la seva orde religiosa.

A la nostra arxidiòcesi fou vicari de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de
Badalona (1975), de la qual, l’any 1979, fou nomenat ecònom. L’any 1985 fou no-
menat rector de la parròquia de la Sagrada Família de Mataró. L’any 1994 passà a
exercir el càrrec de capellà de la comunitat de Germans Maristes de Llinars dels Va -
llès i l’any següent passà a la parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell, com a ads-
crit amb facultats de vicari.

Des del dia 15 d’octubre de 1998 era capellà de la Llar Marista Marcel·lí Champa -
gnat, de Sant Andreu de Llavaneres. L’any 2000, quan es va tancar aquesta comuni-
tat, Mn. Marià va anar a residir a la Comunitat Marista de Mataró, on ha residit els
darrers 13 anys com a capellà de la Comunitat i del Col·legi.

El Sr. Cardenal Arquebisbe, absent a Roma per participar al conclave de l’elecció del
nou Sant Pare, els altres bisbes, tot el presbiteri els diaques permanents ho varen
comunicar als fidels mitjançant una esquela publicada als diaris —com es fa per a
tots els preveres i diaques— demanant que l’encomanessin a la misericòrdia del Se -
nyor.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el divendres 15 de març
de 2013, a les 11 del matí al monestir de Santa Maria de Belpuig de les Avellanes, a
Os de Balaguer. Presidí la celebració exequial Mn. Armengol Donisa, sacerdot de
la diòcesi d’Urgell i capellà del monestir. Pronuncià l’homilia el germà Simeó Cam-
prubí, superior de la Comunitat Marista de Mataró, el qual va dir que Mn. Marià
havia estat un hereu i seguidor dels carismes de Sant Francesc d’Assís i de Sant Mar-
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cel·lí Champagnat per l’austeritat i pobresa de vida i i per la universalitat en la mis-
sió sacerdotal i la concreció en el servei dels més desfavorits. 

Mn. Marià rebé cristiana sepultura al cementiri del monestir. Al cel sia.

Religiones difuntes

La Gna. Rosa Font Marcó, religiosa de la Immaculada Concepció de Castres, va mo-
rir el dia 15 de febrer de 2013, als 92 anys d’edat i 66 de vida religiosa.

La Gna. María Asunta Cornadó Gasol, de l’orde d’Adoratrius perpètues del Santís-
sim Sagrament, Monestir de l’Adoració Perpètua, va morir el dia 14 de març de 2013,
als 86 anys d’edat i 54 de vida religiosa.
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Conferència Episcopal Tarraconense

Carta invitant a la Jornada Interdiocesana 
de Poblet

Tarragona - Barcelona, març de 2013

Benvolguts germans preveres, diocesans i religiosos, i diaques,

Tota l’Església està celebrant l’Any de la Fe, que començà el passat 11 d’octubre
de 2012, data del cinquantè aniversari de l’obertura del Concili Vaticà II, la immen-
sa gràcia de què l’Església s’ha beneficiat en el segle XX. També en la mateixa data
es commemoraven els vint anys de la publicació del Catecisme de l’Església Catòli -
ca, autèntic fruit del Concili.

A la carta Porta Fidei de convocatòria de l’Any de la Fe se’ns proposa «redescobrir
el camí de la fe per a il·luminar de manera cada cop més clara l’alegria i l’entusias-
me renovat de l’encontre amb Crist» (n. 2).

Pensant, doncs, en l’entusiasme i l’alegria que han d’omplir el ministeri pastoral dels
qui hem rebut l’ordenació presbiteral i diaconal, els Bisbes que formem la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, en el context d’aquest Any de la Fe i en continuïtat amb al-
tres moments de la nostra història recent, convoquem tots els preveres i diaques de les
deu diòcesis amb seu a Catalunya, a una Jornada Interdiocesana que se celebrarà, si
Déu ho vol, al Monestir de Santa Maria de Poblet, el dilluns 22 d’abril de 2013, co-
mençant vers les 10.30 h i dins la qual tindrem una reflexió/recés, la celebra ció pasqual
de l’Eucaristia i un dinar de germanor, amb un breu concert amb el nou orgue de Poblet.

Per a aquesta trobada hem convidat a parlar-nos, el Cardenal Arquebisbe de Viena,
Christoph Schönborn, O.P., un dels principals responsables de la redacció de l’ac-
tual Catecisme de l’Església Catòlica, així com també de la versió per als joves, el
YouCat, que ben segur sabrà donar-nos unes bones pautes per a l’exercici del nostre
ministeri en aquests temps en què «la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels
homes contemporanis» continuen essent les dels deixebles de Crist.

Des de les Secretaries generals dels respectius Bisbats us arribarà la butlleta d’ins-
cripció, sobretot en ordre al dinar.

Desitgem que tots us hi sentiu especialment convidats i així puguem celebrar una
joiosa trobada fraterna al bell mig del temps pasqual, cimal de tot l’any litúrgic.
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Preguem units pel nou Sant Pare elegit pel Conclave dels Cardenals, i restem en la
comunió en el ministeri de servei al Poble de Déu, affms.

† Jaume Pujol Balcells † Lluís Martínez Sistach
Arquebisbe Metropolita de Tarragona Arquebisbe Metropolita de Barcelona
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Conferència Episcopal Espanyola

Canvi de data de la cerimònia de beatificació
dels màrtirs del segle xx a Espanya

La beatificació tindrà lloc el diumenge 13 d’octubre de 2013, a Tarragona 

La Conferència Episcopal Espanyola ha difós el següent comunicat de premsa:

La beatificació de l’Any de la Fe tindrà lloc a Tarragona, a les 12 hores del diumen-
ge 13 d’octubre de 2013. S’ha avançat la data, que en un principi estava fixada el dia
27 d’aquest mateix mes, per evitar la coincidència amb la Trobada de les Famílies
amb el Sant Pare, que se celebrarà a Roma els dies 26 i 27 d’octubre.

L’organització de la cerimònia de beatificació correspon a la Secretaria general de la
CEE, per mitjà de l’Oficina per a les Causes dels Sants, en coordinació amb l’arxi-
diòcesi amfitriona, Tarragona.

L’última Assemblea plenària de la CEE va decidir que la cerimònia de beatificació
dels màrtirs del segle XX a Espanya se celebri a Tarragona. La seu elegida té una gran
història de fe cristiana i martirial, ja que els protomàrtirs hispans són el bisbe de Tar -
ragona, Fructuós, i els seus dos diaques Auguri i Eulogi. A més, en aquesta ocasió,
147 màrtirs dels que seran beatificats són de Tarragona, entre ells el qui va ser Bisbe
Auxiliar de l’arxidiòcesi, Manuel Borràs, i 66 sacerdots diocesans.

El Pla Pastoral de la CEE recull com a una de les grans accions, inscrites en l’Any de
la Fe, la beatificació de màrtirs del segle XX a Espanya. En aquest Pla es recorden les
paraules del Papa Benet XVI quan, precisament en convocar l’Any de la Fe, va asse -
nyalar que «per la fe, els màrtirs van lliurar la seva vida com a testimoni de la veritat
de l’Evangeli, el qual els havia transformat i fet capaços d’arribar fins al més gran do de
l’amor amb el perdó dels seus perseguidors».
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Crònica

Celebració de la Setmana de la Família 
a la nostra Arxidiòcesi 

Amb el lema «Fes família: creu i estima!», les delegacions de Pastoral Familiar de les
diòcesis amb seu a Catalunya varen organitzar, del 3 al 10 de març, la Setmana de
la Família, amb la finalitat d’oferir, en l’actual món plural, el missatge cristià sobre la
família i la vida.

«Com a cristians, en un món plural. Aportem i defensem el que creiem que és un bé
perquè arribi clarament a tothom», manifestà Mn. Manuel Claret, delegat de Pasto-
ral Familiar de Barcelona, a Catalunya Cristiana. «En un moment que sembla que
la família es vol relativitzar, confondre’n el mateix concepte, presentar com una rea -
litat superada el compromís d’amor entre un home i una dona, cal dir que és impor-
tant i que a la vegada és una realitat sagrada.»

Les diòcesis catalanes, per mitjà de les delegacions de Pastoral de la Família, han pre-
sentat un Manifest amb motiu d’aquesta Setmana de la Família, que vol ser un mis-
satge d’acompanyament i de suport a les famílies que passen per moments de dificul -
tat, especialment aquelles que han perdut un ésser estimat, pares, fills..., les que viuen
aclaparades per la manca de recursos materials i que estan durament castigades per
la crisi; les famílies trencades que no han arribat a bon port en l’intent de ser una co-
munitat estable i permanent de vida i amor...

«L’Església —diu el manifest— vol ser acollidora i respectuosa amb tots, també amb
els qui han fet opcions que s’allunyen de la visió cristiana del matrimoni i de la famí -
lia. En qualsevol cas, tots som fills del mateix Pare i estem cridats a reconèixer-nos
i respectar-nos com a germans.»

A la nostra Arxidiòcesi es varen celebrar aquests actes. El dilluns 4 de març, a les 19
hores, a l’auditori de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (c/ Vall -
donzella, 10-12) tingué lloc un col·loqui sobre «Repensar la societat en família». S’i-
nicià amb un cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula «El árbol de la vida». En
el col·loqui que seguí a la projecció varen intervenir Claustre Soler, doctora en Sagra -
da Escriptura; Josep M. Esquirol, filòsof; Elisabeth Galobardes, enginyer; P. Enric
Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i Mn. Manuel
Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar.

El dijous 7 de març, a les 20 hores, a la parròquia de la Mare de Déu de la Bonano-
va (Plaça Bonanova, 12) es va fer un acte de pregària per la família. Mn. Manuel Cla-
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ret presentà unes reflexions sobre «La força de la família»; Mn. Santiago Bueno par-
là sobre «Una pastoral per als divorciats»; es va fer la lectura del «Manifest de la fa -
mília», i l’acte acabà amb un concert de música, a càrrec de la orquestra i coral Crist
Rei.

Finalment, el diumenge 10 de març, a les 19 hores, es va celebrar la «Missa de les fa-
mílies», a la catedral de Barcelona retransmesa en directe per Ràdio Estel i Ràdio
Principat.

Missa a la Sagrada Família en acció de gràcies
pel Papa Francesc i d’ordenació de dos diaques

El Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, el diumenge 17 de març de
2013 presidí a la basílica de la Sagrada Família una celebració de l’eucaristia en ac-
ció de gràcies per l’elecció del Sant Pare Francesc i en l’ordenació de dos nous dia-
ques diocesans, alumnes del nostre Seminari: Mn. Eduard Puig Casas i Mn. Josep
Teixidó Cuenca. Més de 3.500 persones varen participar en la celebració en el diu-
menge en què la nostra Arxidiòcesi celebrava el Dia del Seminari.

El Sr. Cardenal pronuncià l’homilia que es publica a la secció del Prelat. Varen con-
celebrar amb el Sr. Cardenal, el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, i un bon
nombre de preveres, entre els quals hi havia els Vicaris Episcopals, el rector del Se-
minari, Mn. Josep M. Turull, els membres de l’equip de formadors, i el Secretari ge-
neral i Canceller de l’Arquebisbat, Mn. Sergi Gordo. Hi participà també un grup de
diaques, entre els quals hi havia Mn. Sándor Benarich, ordenat diaca el dia anterior
a la catedral de Sant Feliu de Llobregat per Mons. Agustí Cortés. Les monicions de
la celebració varen estar a càrrec del seminarista Jordi Mondragón.

Una imatge de Sant Josep, patró de l’Església universal i del Seminari Conciliar i
també inspirador del temple basilical de la Sagrada Família, fou col·locada en el pres-
biteri abans de començar la missa, moment que fou rebut amb forts aplaudiments. 

Participaren en els cants de la celebració les corals Núria i Verna; dirigí els cants del
poble la Sra. Cori Casanova. Ràdio Estel oferí la celebració en directe, amb comen-
taris del periodista Ignasi Miranda, que abans de l’eucaristia entrevistà el P. David
Guindulain, responsable de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver, en el barri del
Clot, el qual donà les seves impressions sobre l’elecció del primer jesuïta elegit Pa-
pa en la història de l’Església.

En les lectures bíbliques, en l’homilia del Sr. Cardenal i en els cants es varen fer ser-
vir el català i en alguns moments també el castellà. Per exemple, durant la comunió,
es varen cantar «Tú eres, Señor, el pan de vida», l’Ave verum, de Mozart, i el cant es-
piritual negre titulat «El camí que féu Jesús».

178 [54] març - BAB 153 (2013)



Tota la celebració va tenir un to eclesial i vocacional, centrada en aquests dos esde-
veniments: l’elecció el dimecres anterior, 13 de març del nou Sant Pare Francesc i
l’ordenació de dos diaques diocesans que, ajudant Déu, en els propers mesos re-
bran l’ordenació sacerdotal. Al final de l’homilia, el Sr. Cardenal va fer una crida vo-
cacional als joves, amics dels dos ordenats, que eren presents en la basílica, i també
als pares cristians, invitant-los a demanar a Déu que vulgui cridar alguns dels seus
fills al sacerdoci ministerial.

Al final de la celebració va donar les gràcies als dos diaques ordenats, i al rector i for-
madors del Seminari Diocesà, els quals —va dir— «tenen tota la nostra confiança».
També va dir que el dilluns a la tarda marxaria de nou cap a Roma per a poder par-
ticipar, el dimarts 19 de març, solemnitat de Sant Josep, a la missa d’inici del ponti-
ficat del Papa Francesc, «al qual manifestaré el vostre afecte i les vostres pregàries
per ell». Aquestes paraules foren rebudes amb forts aplaudiments dels fidels que par-
ticiparen en la celebració.

Celebració de la Missa del Crisma a la catedral

El Dimarts Sant, 26 de març de 2013, a les 11 h, se celebrà la Missa del Crisma a la
catedral de Barcelona, presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe, que pronuncià també
l’homilia fent referència al sentit de comunió entre el bisbe i el presbiteri que té
aquesta celebració i a la recent elecció del nou Sant Pare Francesc (El text de l’homi -
lia es publica a la secció del Prelat). Acabada l’homilia, els assistents varen fer la re -
novació de les promeses presbiterals, establertes per l’Església en el marc d’aques-
ta celebració. 

Amb el Sr. Cardenal varen concelebrar l’eucaristia Mons. Sebastià Taltavull, bisbe
auxiliar i vicari general de l’arxidiòcesi; Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit, i
Mons. Joan Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), de la Congregació Salesiana, que
viu a la comunitat de Pares Salesians del Tibidabo. També varen concelebrar un gran
nombre de preveres, encapçalats pels Vicaris episcopals, pel Secretari general i cance -
ller de l’arquebisbat, pels membres del Capítol de canonges de la catedral i pels pre -
veres que celebraven les seves noces d’or i d’argent de la seva ordenació.

Els cants de la celebració foren interpretats per tota l’assemblea i la Coral Francesc
Valls, que interpretà diverses peces polifòniques. El cant d’entrada fou el que s’ini-
cia amb aquestes paraules: «Crist ens estima i ens ha rentat amb la seva sang». Du-
rant la processó amb els olis i les ofrenes es va cantar «Accepteu, oh Redemptor, el
nostre cant de lloança», i a la comunió «Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor».

Els preveres de l’arxidiòcesi que celebren les noces d’or presbiterals (1963-2013), són:
P. Aureli Boix Duch, CO; Mn. Jaume Castro de Haro; P. Adolfo Cpsta Sarotto, CRS;
Mn. Josep Oriol Garreta Torner; Mn. Pere Grau Andreu; Mn. Joan Guiteras Vilano-
va; Mn. Josep Martínez Fernández; P. José Luis Morán Cabero, SSCC; Mn. Josep
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Murillo Tejada; P. Antonio Rossi Pizzuti, B; P. Gaspar Sastre Perelló, CM; Mn. Jo-
sep Serrano Vidal i Mn. Pere Vivó Gili.

Els dos preveres que celebren les noces d’argent presbiterals (1988-2013) són: el
P. José Juan Galve Ardid, O. de M.; i Mn. Jaume González Padrós. Dos diaques cele -
bren també les noces d’argent: Mn. Joan Luengo Alvarado i Mn. Bartomeu Mayo-
ral Herrero.

Al final de la celebració, abans de la donar la benedicció, pronuncià unes paraules el
Dr. Joan Guiteras, degà del Capítol de canonges. Les inicià amb aquestes paraules.
«Hem fet dues coses necessàries: donar gràcies a Déu en l’Eucaristia, i renovar les
promeses sacerdotals. Avui hem tornat a dir que ens volem unir i conformar millor
al Senyor Jesús. Hem expressat la renúncia a nosaltres mateixos i hem dit que apos-
tem per les promeses de la nostra ordenació envers l’Església i que això ho fem amb
veritable goig. I que volem prosseguir amb goig mentre puguem ser útils a l’Església.»

«En el període de 50 anys —afegí el Dr. Guiteras— hem viscut moltes coses. Però
—com diu Sant Agustí— tot temps és do de Déu i indret de santificació. Permeteu-
me ara llegir la pregària d’un sacerdot ancià, recollida en una de les meves petites pu-
blicacions» (c. L’art de viure, pàg. 65 i s.):

«Déu meu, feu-me ser un home de pregària.
Ensenyeu-me a estar en silenci i pobresa davant Vós.
Déu meu, feu-me ser un home d’acollida,
Un home de cor, un home de pau, un home de fidelitat, un home de Veritat.
Un home de misericòrdia i de perdó.
Déu meu, feu que sigui portador de joia, feu que susciti la inquietud.
Feu, Déu meu, que sigui capaç d’indignar-me, capaç d’entusiasmar-me.
Feu que tot somriure m’encanti, que tot sofriment m’esquinci.
Feu-me ser un home que creu en l’amor i que respecta l’amor.
Que la meva paraula, que la meva sola presència testimoniïn que Vós sou
l’Amor.
Feu-me ser, Déu meu, un home pobre, pobre de cor, pobre d’èxits.
Feu-me consirós de desposseir-me de mi mateix.
Feu que les penes que em sobrevinguin em purifiquin;
que tota alegria, tot èxit els aculli com un do vostre.
Feu-me ser, Senyor, un home lliure, un home feliç, un home insatisfet.
Poseu en la meva pregonesa, Déu meu, el sofriment de no ser sant...
Però, si us plau, Déu meu, doneu-me també, per condimentar tot això,
un bri d’humor.
Alguns dels sants més grans han tingut aquest do.
Llavors, per què no el puc tenir jo que no sóc cap sant?
Gràcies per avançat.»

I el Dr. Guiteras va cloure les seves paraules dient: «Unes paraules finals pronun-
ciades el passat diumenge de Rams, pel Papa Francesc: “No us deixeu vèncer pel des-
ànim. I, per favor, no us deixeu robar l’esperança”.»
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El Servei de Mediació en Habitatge de Càritas
evita 300 desnonaments en 18 mesos
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titats financeres o amb el propieta-
ris dels habitatges, a petició del deu-
tor, com el SMH. És aquesta l’única
via justa per pal·liar la desigualtat en-
tre les parts de la negociació.

2. En el cas de crèdits hipotecaris:

• Establir el sistema de negociació
de les quitances o rebaixes dels
deutes per adaptar les quotes d’a-
mortització dels préstecs als llindars
d’ingressos suportables de les famí-
lies, sistema ja previst en el «Códi-
go de Buenas Prácticas».

• Un mini Frob per al rescat de les
famílies, que des de Càritas recla-
mem des del 2009. Hauria estat pos-
sible —i encara ho és— que una
part del Frob (3-5%) que han rebut
les entitats financeres s’articulés a
través del rescat dels deutes de les fa -
mílies fent-les més solvents de for-
ma automàtica en reduir-los la quo-
ta d’amortització.

L’important és que les famílies puguin
mantenir el seu habitatge de propietat ja
que després de perdre’l han de seguir pa-
gant-se un pis, en aquesta ocasió de llo-
guer. La desinversió que, en matèria d’ha -
bitatge, hauran hagut de fer si es troben
en aquesta situació serà molt significati-

Informació

• Defensem que, abans d’un procés ju -
dicial, la mediació s’hauria d’establir
com a obligatòria a través de serveis com
els que vàrem posar en marxa

• Tothom ha de tenir una segona oportu-
nitat per mantenir l’habitatge; perdre’l
pot abocar a l’exclusió i a un deteriora-
ment de la salut

Des que va entrar en funcionament, fa un
any i mig, el Servei de Mediació en Ha-
bitatge (SMH) de Càritas Diocesana de
Barcelona (CDB) ha atès 1.300 famílies
amb problemes greus de pagament del
seu habitatge. D’aquestes, 556 han rebut
assessorament, 377 han resolt la seva si-
tuació (més del 70% han pogut mantenir
el seu habitatge originari) i la resta estan
en tràmit de negociació amb bancs o pro -
pietaris. Dels casos atesos, el 47% han
estat per problemes d’hipoteca i el 53%,
pels relacionats amb el lloguer. 

L’objectiu del SMH és oferir a les famí-
lies una veritable segona oportunitat,
evitant la pèrdua de l’habitatge i, com a
conseqüència, un greu deteriorament de
la seva salut. Perquè la segona oportunitat
sigui possible cal que qualsevol nova llei
en aquest àmbit contempli: 

1. La validació i l’obligatorietat de les
instàncies de mediació amb les en-



va: van comprar el pis per 200.000 eu-
ros, per exemple, amb la dació en paga-
ment perden el 40-50% d’aquest valor i,
finalment, els diners que pagaran de llo-
guer poden suposar, en uns anys, el 70-
75% de la inversió inicial que varen fer
en vivenda.

La cerca d’un nou habitatge porta, moltes
vegades, a entrar en una espiral perver-
sa de la qual no es pot sortir ni recor rent
al mercat lliure ni al parc públic d’ha bi -
tatges (els que s’ofereixen actualment
són totalment insuficients). Aquestes rea -
litats porten al mal allotjament i a l’in-
frahabitatge i suposen un cost social i
emocional per a les famílies.

Evidentment, aquest camí es més suporta -
ble i equitatiu si hi ha dació en pagament
i condonació del deute pendent, figures
que considerem absolutament imprescin-
dibles en els casos de pèrdua irremeiable
de l’habitatge, motiu pel qual ens alegrem
que la ILP sobre la Dació en Pagament es -
tigui en tràmit en el Congrés dels Dipu tats.

3. Respecte a les situacions de lloguer:

• Aquestes representen el 53% dels casos
atesos pel SMH (el 85% dels de la ciu-
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tat de Barcelona). Hem de denunciar el
procés —que està passant injustament
desapercebut per l’opinió pública— de
modificació de la Llei d’Arrendaments
Urbans, que està endurint, encara més,
les condicions dels inquilins amb pro-
postes com ara: majors facilitats per al
desnonament en qualsevol moment i
reducció de la durada dels contractes a
dos anys.

• Actualment, la principal dificultat de
les famílies és trobar habitatge de llo-
guer a preu raonable. Si les modifica-
cions legislatives citades prèviament
prosperen i si els habitatges de la ban-
ca que haurien de passar a ampliar els
parcs públics o socials no ho fan, a Es-
panya ningú no voldrà viure de llo-
guer. 

Per tot això, no ens haurem d’estranyar
que entitats socials com Càritas cada ve-
gada hagin de cobrir més necessitats re-
lacionades amb l’habitatge ja que cons-
truir una llar on viure dignament esdevé
molt difícil, fet que posa en evidència la
ineficàcia del dret a un habitatge digne
que preconitza la Constitució.

Declaració sobre la proposta de reforma 
del Codi Penal

Càritas juntament amb altres entitats de
la Plataforma d’Entitats Cristianes amb
la Immigració expressa la seva profun-
da preocupació perquè amb la proposta
de reforma del Codi Penal i concretament
amb els canvis a l’article 318 bis, s’esta -
bleix com a delicte ajudar persones im-
migrants que es troben en situació irre-

gular. Aquest punt del Codi Penal parla
de perseguir i castigar penalment els i les
ciutadanes que ajudin persones d’altres
països fora de la UE a entrar al país, ja si -
gui per quedar-s’hi o per accedir a un al-
tre estat membre. Des de la Plataforma
creiem que aquest avantprojecte crimina-
litza la solidaritat i l’ajuda humanitària,



donat que aquestes persones immigrants
són molt vulnerables. A més, els canvis
introduïts en l’article 318 bis entren en
contradicció amb l’article 195 del mateix
Codi Penal, en el qual es fa explícita l’o-
bligació de totes les persones d’ajudar
qui es troba desemparat i en perill. Aquest
article també és incoherent amb la Cons-
titució espanyola i amb els Tractats inter-
nacionals de Drets Humans que el nostre
país ha signat per a garantir la protecció
dels drets fonamentals de les persones.

Una situació de greu inseguretat
jurídica

En concret, l’article 318 bis de l’avant-
projecte de reforma del Codi Penal pro-
posa penalitzar a:

a) «qui intencionadament ajudi una per-
sona que no sigui nacional d’un Estat
membre de la Unió Europea a entrar
al territori d’un altre Estat membre o
a transitar a través del mateix vulne-
rant la legislació d’aquest Estat sobre
entrada o trànsit d’estrangers, serà cas -
tigat amb una pena de multa de tres a
dotze mesos o presó de sis mesos a dos
anys (...)».

b) «qui intencionadament, i amb ànim
de lucre, ajudi una persona que no si-
gui nacional d’un Estat membre de la
Unió Europea a romandre al territori
d’un altre Estat membre o a transitar
a través del mateix, vulnerant la legis -
lació d’aquest Estat sobre l’estada d’es -
trangers serà castigat amb una pena
de multa de tres a dotze mesos o presó
de sis mesos a dos anys».

En relació a l’apartat a), la proposta de
reforma del Codi Penal contempla que el
Ministeri Fiscal «podrà abstenir-se d’a-
cusar per aquest delicte quan l’objectiu
perseguit fos únicament donar ajuda hu-
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manitària». Ara bé, aquest text, en deixar
en mans de la Fiscalia la decisió de per-
seguir o no aquestes accions sense esta-
blir cap criteri, obre un ampli marge per
a la discrecionalitat i permet que efecti-
vament les esmentades conductes de so-
lidaritat i hospitalitat puguin ser sancio-
nades penalment.

Encara que el Ministeri Fiscal s’abstin-
gués de perseguir aquestes conductes, la
simple previsió legal d’aquesta possibi-
litat deixarà les persones i organitzacions
humanitàries que atenen aquests col·lec-
tius en una situació de greu inseguretat
jurídica. Per això, la norma pot generar
un fort efecte dissuasiu sobre els qui te-
nen capacitat d’atendre aquelles persones,
la qual cosa generarà o intensificarà la se -
va exclusió social.

No es poden aixecar murs entre
les persones

Més enllà de la valoració jurídica d’aques -
ta reforma, volem expressar la nostra greu
preocupació per la tendència que estant
prenent les polítiques migratòries al nos-
tre país. L’assistència humanitària i la so-
lidaritat no poden ser penalitzades en cap
cas quan són mogudes per sentiments
d’hospitalitat i altruisme. L’entrada en el
Codi Penal d’aquestes pràctiques seria de -
vastadora per a una societat com la nostra,
que precisament en els greus moments
que estem vivint se sosté gràcies a aquests
valors. La penalització d’aquests valors i
actituds en funció de l’origen o la situació
administrativa de les persones ateses su-
posaria una de les perversions més greus
en què pot caure una legislació.

Condicionar l’hospitalitat, l’acollida i la
solidaritat a criteris administratius supo-
sa una nova forma «d’apartheid». L’arti-
cle 318 bis de la proposta de reforma del



Codi Penal planteja un marc legislatiu
pervers, ja que estigmatitza persones que
es troben en una situació de molta vulne-
rabilitat, aixecant murs i establint com-
partiments dins de la societat. Com trans -
metre en les nostres escoles o famílies
que aquests valors són fonamentals si, al
mateix temps, considerem que són delic-
tes quan es posen en pràctica envers de-
terminades persones?

Tant en el Nou com en l’Antic Testament
l’hospitalitat es destaca com un valor fo-
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namental, especialment amb aquells i
aquelles que es troben en una situació
vulnerable. Si l’avantprojecte prospera
podríem afirmar que poques lleis xoca-
ran tan frontalment amb la pràctica de
l’Evangeli, que té com a màxima expres-
sió la caritat. Per això, com a entitats cris-
tianes, ens comprometem a seguir realit-
zant la nostra tasca independentment de
la reforma del Codi Penal. Per a nosal-
tres, hi ha un mandat moralment supe-
rior: «Era foraster i em vau acollir» (Mt
25,35).

Acte diari de pregària a la parròquia 
de Santa Anna

El Centre Edith Stein, juntament amb la
Delegació de Pastoral Universitària de
l’Arquebisbat de Barcelona, proposen 15
minuts de pregària diària al centre de
Barcelona, més concretament, a la Parrò-
quia de Santa Anna a partir del dilluns
21 de gener. La iniciativa, anomenada
«15 minuts al cor» es farà cada migdia,
de 14.15 h a 14.30 h, de tots els dies lec-

tius, un moment en què els treballadors
s’ho poden combinar per dinar i pregar.

El format de pregària serà sempre el ma-
teix, centrat en l’Evangeli, i amb un estil
apte per a tothom. Diàriament, la pregà-
ria serà conduïda per diferents persones
i els assistents tindran, al seu servei, un
grup de gent disposada a escoltar-los.
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